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Centristai nepritai ia įstatymų
pataisoms ir V. J Ldamkaus
nušalinu] iiii
Vilnius, vasario 20 d. (BNS)
— Centristai nepalaikys konservatorių siūlomų prokuratūros
įstatymo pataisų, teigdami, kad
jos iki galo neparuoštos.
šiomis pataisomis generalinio
prokuroro siūlymo teisė iš prezidento būtų perduota Seimo
teises komitetui, teisingumo
ministrui ir Aukščiausiojo teismo pirmininkui.
C e n t r o sąjungos partijos
valdybos pirmininkas Egidijus
Bičkauskas ketvirtadieni spaudos konferencijoje sakė, jog
pataisa dėl generalinio prokuroro s k y r i m o r e i k a l a u j a
papildomo svarstymo. Jis sakė,
kad tokios reformos reikalingos,
tačiau jos neturėtų būti skubotos ir nepakankamai apsvarstytos.
„Tendencija prokuratūrą pajungti vykdomajai valdžiai yra
akivaizdi, ir ši pataisa — tai tarpinis etapas einant toliau", sakė
E. Bičkauskas. Pasak jo, generalinio prokuroro klausimas —
tai ne darbuotojų, o prokura-

turo i vietos teisinėje sistemoje
prot ema.
C< atrištai apskundė Vyriausiaji i rinkimų komisijai (VRK),
jų a mymu, neteisėtą „dvigubo
pilie iio" Valdo Adamkaus išbrai kimą iš rinkiminio sąrašo,
Rin imų komisijos nuomone,
prie dalyvaudamas rinkimuose, j i turėjo atsisakyti JAV pilieti bės.
Ci atrištų valdybos pirminink a s igidijus Bičkauskas ketvir
tadi t į spaudos konferencijoje
prai ešė , jog ketvirtadienį VRK
įteil tas oficialus Centro sąjungos partijos skundas dėl V.
Ada nkaus neįregistravimo.
Je VRK sprendimas bus ne
p a h tikus centristams, ketinama '. Adamkaus išbraukimą iš
sąrt lų apskųsti teismui, kuris
krei )8is išaiškinimo į Konstituci lį teismą.
„1 ai užims daug laiko, ir bus
sau ištai po pietų', tačiau tai,
ką i ies darome, turėtų užkirsti
keli \ panašiems įvykiams ateityje ', sakė E. Bičkauskas.

Uzbekija remia Lietuvos
siekį tapti NA rO nare
T a š k e n t a s , vasario 20 d.
(BNS) — Uzbekistano prezidentas Islam Karimov pareiškė,
kad jo šalis supranta ir remia
Lietuvos siek} tapti NATO nare.
Paramą įsijungimui į transatlantines bei E S strukturas I. Karimov pareiškė ket
virtadienj po susitikimo su
Taškente viešinčiu Lietuvos
prezidentu Algirdu Brazausku.
Daugiausiai dėmesio susitikime buvo skirta ekonominiams
santykiams ir dvišaliui bendradarbiavimui. Prezidentų pasirašytame bendrame pareiškime
pabrėžiamas siekis sudaryti
„abipusiai naudingas .sąlygas
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i R e m i a n t i s DPA, R e u i e r . B N S IN'TEl*FAX,
B e l a P A N žinių agentu- ų p r a n e š i m a i s i

ųftona.- vasario 19 d. i Ah I' i'.NS; .JA'
VIO .,
idieni i kosmosą paleido s ė k m i n g a :
t-moi .•>ta
sbinta-' 580 km j u k š t y j r virš Žerrvn jo • t r a
ir jo iįranga ;ales a p t a r n a u t i k i l o - miMju
otr.: Hį, kaires* k o s m o n a u t a i S t e v e n i. SmiO ir M

•iscovery" kosnvinautas Steve Hawley
. H u b b l e " teleskopą, k u r i s d a b a r y r a
k t u a u k š t e s n i atmosferos s l u o k s n i a i .
r k C . Lee teleskopo r e m o n t o m e t u .

tusios ambasadorius
Įėjo pokalbius s u Seim<
partijomis
Vilnios, vtįsario 19 d. (BNS)
— Rusijos anįbasadorius Lietuvoje Konstaiįtinas Mozelis trečiadienį po susitikimo su didžiausiosioi i k o n s e r v a t o r i ų
frakcijos vad(ivais, žurnalistams
sakė, kad att jo laikas užmegzti
intensyvius] sietuvos ir Rusijos
parlamentų santykius,
, Atėjo objck t y v u s'laikas tai
padaryti. Ne:išvengiamai turėjo
praeiti kele:ri metai, kad abi
šalys apmąetytų, kas iš tiesų
nutiko istori nių perversmų metu, perkaunu>tų savo požiūrius",
mano K. Mc zelis
Jo manym u, dėl abipusio šaltumo, daug svarbaus neteko
tiek Lietuva, tiek Rusija. „Ypač

— ekonomikos srityje".
J i s pabrėžė, k a d šiami susitikime sąmoningai nebuv kalbama apie Lietuvos siek; stoti į
NATO. Paklaustas, ar ši problema vėl netaps d išalių
santykių kliūtimi. K. iozelis
a t s a k ė , kad t a i i£ ties l kelia
t a m t i k r ų problemų lusijai.
,,Na, bet bus m a t y i , ki< k viena
šalis renkas- -^vokfha. t r i savų
u k s l ų i r j u c ^r..-**; sak amba
sadorius.
J i s pažymėjo, kad L buvoję
praktiškai neegzistuoja osakaloių gyventi >j 4 problerr i. „Tačiau Maskva vis tiek linkusi
žiūrėti į Baltijos šalis kaip į
visumą", sakė jis.

;niam dinamiškam prekybiir ekonominio bendradarimo vystymui",
etuvos susisiekimo minis
Algis Žvaliauskas (TS) ir
ekijos vicepremjeras Kamil
aimov pasirašė 3 transporto
rtis, įskaitant dėl Klaipėdos
o panaudojimo uzbekų med
ei eksportuoti,
etuvos teisingumo minisVytautas Pakalniškis (TS)
zbekų UR ministras Abdur Kamilov pasirašė vyriaunę pagalbos sutartį civili?, šeimos ir baudžiamosiose
»se.
me daugiausiai dėmesio tei
n a susitarimui dėl KlaipeP a r e n g t i šiais atsa tymais
Vilnius, vai s a r i o i 9 d . ( E l t a ) Lenkai negali kreiptis
uosto. kuris, nors ir neuž- Europos Kornisijai I EK) bus pa p a g r į s t a s atas-caita
apie
ins Uzbekistano prekių per teikti naujausi duomenys, kurie n a r y s t ė s Europos Są u r. goję
i rinkėjus lietuviškai
imo, bet sudarys palankias papildys ank sciau parengtus at- siekiančias saus nutar a 1995
Vilnius, vasario 20 d. (BNS)
gas medvilnės eksportui sakymus į šios rrganizacijos m. Madridt . t u s i a m e šios or— Lenkų rinkimų akcija (LRA)
ant per Lietuvos uostą, kon- klausimus :įpie Lietuvą.
ganizacijos rsumų sus tikime.
„ v i s i š k a n e s ą m o n e " laiko
uojant su Rygos ir VenstpiPagal šią informaciją bus
EK įpare ; -;oTi oatei t i savo
reikalavimą savivaldybių ta
uostais.
a,
kiek
Europos
sprendžiam
rybų rinkimų agitacijos metu
v e r t i n i m u s oas.baig' s šiuo
jsak AB „Lietžaliava" prezi- Sąjungos ka ndid** ės tarp jų ir
m e t a »ykstanciai E u r pos Sąį rinkėjus kreiptis tik valstybine ,
tn Alberto Sinevičiaus, Kiai- Lietuva, pa sireng.;-.ios piinajungos tar,••. ..-r-.i- isyDi ei konkalba ir ketina prašyti keisti
>s uosto rinkliava yra mažesnė teisei narysl:ei.
rerencijai. Numatyta, 1 ad tarpšias taisykles.
1
,a t vijos uostų, todėl Lietuva
Lietuvos ži nybų parengti atsa
uz
v-yriausybirė ko::;eren< ja baig„Tokios Vyriausiosios rinki
si, kad per metus bus perve- kymai į pagrindinį EK pateiktų
tik
sis birželio mėnesį, t u o m e t
mų komisijos ir LTV taisyklės
įa 100-150.000 tonų medvil- klausimų są rašą buvo perduoti
žai
Amsterdame ketinama įurengti
prieštarauja sveikai logikai ir
ne
etų
1
ienos
mėnesį,
praėjusių
m
, kuriatarptautiniams dokumentams",
< kirtingai nuo derybų, abiejų Dar po keliil mėnesių buvo pa- EvS viršūnių =us;tikim.
nai
nuketvirtadieni spaudos konferen
me t u r ė t ų būti gaiut
cijoje teigė Lenkų rinkimų akci.. zidentų spaudos konferen- rengti atsak ymai j papildomus spręsta, su kokiomis r alstybėjos vadovas J a n a s Sienkevičius. . .' je daug klausimų buvo apie EK klausimius, o į.Tuodžio mė- mis b u s pradėtos d e r bos dėl
tuvos integravimąsi į NATO nesį patei k t a s .:tnauj:ntas
Jis tvirtino, k a d LRA rinkėjai
narystės šioje organiz. cijoje.
nekalba lietuviškai, todėl kreip- . , Uzbekistano užsienio poli- atsakymu v ariantas.
>s uždavinius,
tis į juos lietuvių kalba yra
rezidentas A. Brazauskas iš1
„visiška nesąmonė".
rei ikė viltį, kad Madrido susi
Su reikalavimais pakeisti
tik me 16 NATO šalių vadovai
,,nelogiškas" taisykles J.
pa irašys dokumentą, kuris atSienkevičius ketina kreiptis i
n ys j klausimą, kas šiandien
sa
;
Vilnius, vr asar:o z0 d. (BNS) n a a t iš jo , se ūlyti generayr; NATO ir kokių tikslų sa
- LDDP fn»kcijos įarys Geri i lm: prokur' i i. bei „kar thgiako
ga siekia.
VRK. K a r t u jis žada prašyt j u i
rengimosi - .:•. iaybi i r i n k i minas Kirk;Jas ma.io, kad kon
tautinių mažumų kalbomis r^_t . Brazauskas sake, kad vie- servatoriai „pamažu praranda m a m s " .
ni gos Europos saugumo sisspausdinti rinkiminius biule
Kitas LDDP l a k c u Š narys
įos sukūrimas yra visų šalių optimizmą ir nebesitiki laimėti
tenius bei kitą rinkiminę infor
nei
savivald
;
lybiu
nei
prezidenJustinas
Karr.^a^ kritik »vo konid^as siekis. L et'jvw prezi•
macija.
to
rinkimų"
servatoriui.
„ e ; ,perc eto ryzLenkų rinkimų akcija savi- ,de itas gana ryžtingai atkirto
Spaudos
k
onferencijoje
ketvirtingumo"
bei
..teisinio i ihilizmo
valdybių tarybų rinkimuose Ri 3ijos aukštiems politikams, tadienj G. Kirkilas pažymėjo, gimdymo' . Pasak jo, .Seimas
dalyvaus 8 apygardose iš 56 ir v i : dar tvirtinantiems, kad kad tokia t<mdencija jaučiama pamažu virsta .kadrų
:alve' , į
teigia atstovausianti 6 tautybių N, TO yra karinis agresyvus po pastarųjį 4 naujosios valdžios
visus
juridinius
formai
mus vis
* S a v i v a l d y b i ų t a r y b ų rin- bli kas „Užtenka naudoti tokią
siekiams.
žingsnių-ket inimų apriboti kon- labiau numojami r a n a".
Ū m u o s e kovo 23 d. Lietuvoje tei minolo^iją. reikia pažvelgti
sti'ucines piicndento galias, atiJ i s minėje ^rs: >cido ir rezisdalyvaus 24 politinė^ partijos. • i ±alią padėti", sake A. Bratencijos tynr.;u tentr vadovo
kurių sąrašuose — beveik 6,500 za įskas.
j karini blo k ą ~
kandidatų. I savivaldybes nario
1 zbekistano prezidentas I. Ka
I Karimo v išreiškė viltį, kad Vytauto Skuod/io a leidimą,
vietą vidutiniškai pretenduoja rii IOV kaip savo šalies užsienio Europos ša lys. o ypač Lietuva VRTV d i r e k t o r i u s inkima.
daugiau kaip 4 kandidatai, Vii- ;V: itik^s tiks!-, akcentavo neu- praars Uzbekistr.P) iniciatyva^ nesulaukus teis •• .-'r^ndimo
dėl a n k s ' :
o a' leidimo.
niųje — 7. Daugiausiai kandida »r hnną ir nes įjungimą i jokius pr imti tarp t a u t i r . 'okorri' '•'
tų iškėlė konservatorių partija [,'• k i s -Ji.- pareiškė nepriian- įpareigojanl .j pasas. .,'> valstybes ..'i'okie veik ima mus : jauna
->b; -u rv= i r i d e i
— 1,410 j visas 56 savivaldybių m siekiams pertvarkyti N'epri- BŽdnmaCi ginkiu • ' portą l A" demokrair
sake J. Ka.i^as
tarybas.
kl u somų valstybių sandraugą ganistaną.

Eur opos Komisija gaus nau;
iuomenų apie Lietuvą

LDDP: pastebimas
Dnservatorių optirnbmc
atoslūgis
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Vilniuje atidarytas
Austrijos garbės
konsulatas
Vilnius, vasario 19 d. (Elta) —
Trečiadienį Vilniuje atidarytas
Austrijos garbės konsulatas,
įsikūręs informacinių techno
logijų bendrovės „Alna" patal
pose.
„Padėsime į Lietuvą atvyks
tantiems ir mūsų šalyje viešin
tiems Austrijos piliečiams, bet
daugrausia rūpinsimės dvišalių
ekonomikos bei kultūros santy
kiu r>lftra", sakė šios diploma
tines atstovybės vadovas ir
,,A;r.;-.'" generalinis direktorius
Valentinas Milaknis.
Daiyvaujar.t Kopenhagoje re
ziduojančiam Austrijos ambasa
doriui Robert Marschik, užsie
nio reikalų viceminstras Jonas
Rudalevičius naujajam garbės
konsului įteikė jo diplomatinį
statusą ir teises patvirtinantį
liudijimą.
* K e t v i r t a d i e n į L i b a n e ofi
c i a l i a i a t i d a r y t a s Lietuvos
konsulatas, surengtas
gauvos
Nepriklausomybės
Li<-"
m e t n i ų minėjimas. Libane
veršininkas Raymondas Šarkis
Lit vos garbės konsulu Libane
pa ;irtas rugsėjo mėnesį.
* Rusijos s l a p t o s i o s tarnyb<s turi panašias „įtakos
sferas" ir užsiima panašia
viekla tiek Lietuvoje, tiek ii
Lenkijoje, pareiškė dvi dienas
Var.-uvoje viešintis Lietuvos
Seimo pirmininkas Vytautas
Landsbergis. Vis dėlto, pasak jc
Ri. = ijos specialiųjų tarnybų
ve:k'a Lietuvoje dar nėra su
akiyvėjusi.
* Lietuvos 44 t a i k d a r i ų b ū
rys LITPLA 5, Seimui pritarus
ba'a'-džio mėnesį bus nusiųstai
pu? metu misijai Bosnijoje ii
Her ^ovinoje. NATO vadovau
jar; ; .; s t a b i l i z a v i m o pajėgv
(SFOR) misiją Lietuvos karia:
atliks drauge su Danijos batą
lionu.
* A n t r a d i e n i Seimas, pa
keisdamas Santuokos ir seimo
kodekso 18 straipsnį, įteisini
galimybe sutuoktiniams turėt
dvigubą pavarde. Asmuo, suda
rydamas santuoką, kaip skelbii
na-vasis dokumentas, turi teisu
pasiimti savo pavarde, priimt
su juo susituokiančiojo pavardi
arba prie savo pavardes pri
juriįTti su juo susituokiančioji
pa v \e- Tao.r-ri susituok-^nti*:
ji
ri tej^ės su •
pa
vardzių, jeigu 'iki san'.aoko
ne
vieno jų pavarde yr;
dviguba.

ITAR-TASS,

Briuselis. Politikos apžval
V a r š u va. „Aš visiškai remiu
gininkų teigimu, JAV . a'.: tybes Lenkijc >s narystę NATO, taip
sekretorės Madeleine Albnght pat Lieituvos narystę, ir manau,
kad N iįTO turėtų būti išplėsta,
kelionė į Europa nuvo paže.ik
linta šypsniais, patapšnojimais kad atsspindėtų naująją 21 amir bučiniais, tačiau nesėkmin žiausE uropą", pareiškė Lenkigais bandymais išspręsti didė joje vi<jšintis JAV senatorius
jančias problemas dėl NATO Richar<i J. Durbin, kalbėdamas
plėtimo į rytus. Briuselyje žurnalLstams po derybų su preziNATO valstybių užsienio rei dentu 1Ueksandr Kwasniewski
kalų ministrams ji pasakė, kad Baltijo:s} jūros regiono saugumo
derybos su kandidatėmis galėtų tema. I er ateinančias 4 viešnabūti išspręstos iki metų pabai gės dienas R. Durbin žadėjo su
gos ir t u o p a t metu ji žadėjo aukščii lusiais politikais ir parRusijai naujus „saldumynus" — lament arais aptarti saugumo,
pasiūlė įkurti bendras NATO - prekyb os, ekonomikos bei kariRusijos pajėgas. Kritikai teigia, nius r«;ikalus.
kad plėtimas gali sužlugayt-i da
Vaši i n g t o n a s . L a i k r a š t i s
bartinę sąjungą, kainuoti mili ..The 1Mevv York Times" rašo
jonus mokesčių mokėtojams, ne apie C«mtrinės žvalgybos valdypriimtas šalis palikti pavojin bos (Cl1A) pranešimą, kuriame
goje padėtyje.
teigiai na, jog kelios NATO
P e k i n a s . Kinija paskelbė naryst ės siekiančios valstybės
šešių dienų gedu n dėl vyriau yra įsr/ėlusios į ginklų prekybą
siojo šalies vadovo Deng Xiaop- su Iraiįu, Sudanu, Šiaurės Koing m i r t i e s , k e t v i r t a d i e n į rėja ir Iraku. Laikraštyje teipranešė URM, pridurdama, kad giama. kad Lenkija yra nusiunneleis užsienio žurnalistams tusi i Iraną 5 laivus, pakrautus
dalyvauti laidotuvėse, kurios tankų T-72 ir kitos įrangos.
įvyks kitą antradienį Pekino Bulgat ija yra pardavusi ginklų
Didžiojoje liaudies salėje. Deng Sudan ui, Irakui ir Šiaurės KoXiaoping palaikai -jo paties nu rėjai, islovėnija — Iranui.
rodymu) bus kremuoti, o akių
Izrai elio ministras pirmiragenos atiduotos medicinos n i nkas Benjamin Netanyahu patikslams.
reiškė, jog neatsisakys planų
V a š i n g t o n a s JAV prezi arabišr :oje rytinėje Jeruzalėje
dentas Bill Clintcn pareiškė nu statyti 6,500 naujų butų žyliūdęs dėl mirties a s m e n s , dams, nepaisant, kad JAV ir
kuris, jo žodžiais, žymiai pakeles palesti mečiai t a m priešinasi.
Kinijos pragyver,;r-.o lygį r Taikos susitarimuose Izraelis
modernizavęs šalj Velionį Deng yra pa:čadejęs deryboms spręsti
Xiaopin Clinton pavadino varo rytinės Jeruzalės ateitį.
mąja jėga normalizuojant Kini
Belg r a d a s . įtakinga Serbijos
jos — J A V santykius. Daugu prezidemto Slobodan Miloševič
mas pasaulio vadovu gina Deng žmona Mirjana Markovič panuopelnus vykdant ekonomines smerki ė opoziciją, perimančią
reformas, retai kuriam užisime- vietine •. valdžią įvairiuose šalies
nant apie nuolatos kritikuotą miestu ose, opozicijos vadus išvaKinijos žmogaus teisių politiką. dino p;įsiutusiais žvėrimis dėl jų
Kijevas. Ukrainos parlamen protes'tų prieš Miloševič vyriautas atidėjo sutarf.es. pagal kurią sybę. 'Tuo tarpu opozicija Bei
Kijevas atsisakytu pretenzijų į grado ni iesto meru išsirinko
buvusios SSRS sąskaitas mai Zoran Djindjič — pirmą nekonais už Maskvos įsipareigojimus munis ta merą p e r 52 metus.
prisiimti visas SSRS skolas, pa
M a s k v a . Rusijos prezidentas
tvirtinimą. Parlamentos nu Boris tleicin sustiprino reikalasprendė pateikti Rusijai ilgą vimus priimti Rusiją pilnateise
sąrašą
sąlyą^.
į s k a i t a n t nare į didžiųjų
pramoninių valsi
reikalavimą suteikti visa infor tybių įrrupę G7, pareiškė Maskmaciją apie pir,,įU.s. laikytus voje vi'ešintis Vokietijos užsienio
centrinio SSRS banko sistemoje. reikah 4 ministras Klaus Kinkei,
15 m įn. telefonu pakalbėjęs
Č e č ė n i j o s prezidentas Aslan
su Jei cin. kuris iki šiol dalyMaschadov valstybinės derybų
vauda vo G7 politinėse diskusisu Rusija komisijos vadovu pa
jose, t;jčiau nebuvo kviečiamas
skyrė Movlad Udugov, kuris
svarst yti pasaulio ekonomikos
žurnalistams pareiškė, kad ko
klausi mų.
misijos veika bus nukreipta
tarpvalstybinės sutarties t a r p
Brin įselis. NATO generalinis
Čečėnijos ir Rusijos Federacijos sekret orius Chavjer Solana antparuošimui, kad ja galėtų pasi radien į spaudos konferencijoje
rašyti pirmieji abiejų valstyt ų Briuse :lyje, pasibaigus speciaasmenys.
liam ijiaurės Atlanto Tarybos
posedž:iui, pasakė, kad, galbūt,
M a s k v a . NATO plečiantis į ik, N/VTO viršūnių susitikimo
rytus, gali prasidėti naujas Madri d e liepos mėnesį įvyks
„šaltojo karo" laikotarpis, ir NATC) ir Rusijos susitikimas
jeigu šis procesas įgaus „antrąjį a u k šč!įausiuoju arba užsienio
kvėpavimą"*, de ! to ous kaitos reikal ų ministrų lygiu. Ch.
„tik Vakarų šaiys"', ketvir Solan;a palaikė JAV Valstybes
tadienį pareiškė Pusijos Valsty sekret orės Madeleine Albright
bės Dūmos pirm i <asGenadij Taryb os posėdyje pasiūlytą iniSelezniov. „Amerikiečiai j a u ciatyv a sukurti bendrą NATO ir
pradėjo kalbėti apie trečiąja Rusijr ts karinę brigadą.
Strateginės puolamosios gink
luotės sutartį, suprasdami, kad
KALENDORIUS
jos Valstybės Dūma to nepatvir
ario
21 d.: Šv. Petras DaVas
tins. J A V Valstybes sekretore
ponia M. Albrirl- - !:ihnį atkak mian; . vyskupas, Bažryčios moliai siūlo idej4. kad Rusija k tojais '1007-1072V. Eleonora,
neturi veto teises šiuo klau '••• ; : k :;as. Kęstutis, Žemyna,
simu. Tai mes ir patys žinome.
Vas a r i o 22 d.: Šv. Petro SosBet mes norime paaiškinti Va tas: \ laksimijonas. Margarita,
karu šalims k .
n*rv< •das. Gintaute. 1387 m.
mo-i klaus
<rikštas prie Vytauto
valdžia visiškai pi i
Didžk y. ; 1X1 m. gimė pirmasis
prezidento ir vyriausybi
•JAV prezidentas George Wamonei".
shing ton
»

m m į m
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DRAUGO prenumerata yra mokama ii anksto
metams
Vi metų 3 men
JAV
$95,00
$55.00
$35.00
Kanadoje ir kitur
(US.) $11000
$60.00
$40.00
Tik šeštadienio laida:
JAV
$55.00
$40.00
$30.00
Kanadoje ir kitur
(US) $60.00
$45.00
$35.00
Užsakant i Lietuvą:
(Air cargo)
$10000
$55.00
Tik šeštadienio laida
$5500
Užsakant i užsienį
oro pairu
$500.00
$250.00
Tik šeštadienio laida
$160.00
$85.00

LIETUVA PRIE EUROPOS
KREPŠINIO ČEMPIONATO
SLENKSČIO
Š.m. birželio 24 - liepos 6 d. Žukauskas.
Pasiekus pergalę prieš belBadalonos mieste, Ispanijoje
vyks Europos krepšinio 30-sis gus.Lietuvai atsivėrė d a r di
čempionatas. Praėjusiame Eu desnės galimybės, nes iš šešių
ropos krepšinio čempionate komandų atsistojo trečioje vie
Lietuva iškovojo sidabro me toje su penkiomis pergalėmis.
dalius tik finale nusileidusi Pirmoje vietoje eina Prancū
Jugoslavijai. Šis laimėjimas zija, dar nepatyrusi nei vieno
o antroje —
užtikrino Lietuvai vietą Atlan pralaimėjimo,
tos olimpinių žaidynių krep Lenkija, turinti irgi 5 laimė
j i m u s . Tačiau lenkai turi ge
šinio turnyre.
Dėl dalyvavimo šių metų resnį tarpusavio rungtynių
Europos krepšinio čempionate taškų santykį negu lietuviai. Į
Lietuvai reikia kovoti atran Europos pirmenybes pateks
kiniame turnyre, nes i jį be dvi pirmosios komandos iš
kovos pateko tik čempionai - kiekvienos grupės ir keturios
Jugoslavija ir šeimininkai — geriausiai sužaidusios trečio
Ispanija. Pusfinalininkai buvo sios iš 5 grupių. Tokiu būdu
paskirstyti į penkias grupes nubyrės vienos grupės trečioji
po šešias komandas kiekvie komanda. Tokia, kaip jau
noje iš jų. Lietuva pateko į išryškėjo, bus iš „C" grupės,
paskutiniąją — „E" grupe, ku kurioje iki priešpaskutinio
rioj ji varžosi su Prancūzija, rato trečioji komanda nebuvo
Lenkija, Belgija, Švedija ir surinkusi 5 taškų.
Šveicarija dviem ratais.
Dabar Lietuvai yra dar vie
Pirmame rate Lietuvai se n a būtinybė — laimėti pasku
kėsi vidutiniškai ir ji iškovojo tines rungtynes priešpasku
tris pergales (prieš Lenkiją, tinėje vietoje. Tačiau toks at
Švediją ir Šveicariją) ir patyrė vejis jau nėra lietuvių ran
d u pralaimėjimus (prieš Pran kose: jiems tik privalu pasiek
cūziją ir Belgiją). Antras ratas ti paskutinėse rungtynėse per
buvo pradėtas skandalingai: galę, o tai turėtų būti g a n a ne
po pralaimėjimo Prancūzijai sunkiai pasiekiama, žinoma,
nelauktai aukšta pasekme jei vėl nepasikartos skaudi is
' 69:88) buvo supasuota Lenki torija, kokia buvo Lenkijoje.
jai. Pralaimėjimas prieš Len Čia priminsime, jog pirmose
įveikė
kiją buvo jau beveik užkirtęs rungtynėse Lietuva
lietuviams kelią į 30-jį Euro Šveicariją net 10:71. Šį kartą
pos krepšinio čempionatą. Ta Lietuvą patenkintų pergalė
čiau po to, kai įveikė Švediją bent vieno taško skirtumu.
ir Belgiją, vėl įsižiebė vilties
Čia reikia pasakyti, kad Lat
kibirkštėlė patekti į Europos vija , 3 " gnipėje jau užsitik
geriausiųjų šešioliktuką.
rino vietą Europos krepšinio
Daug ką reiškusios rung pirmenybėse. Tuo tarpu Esti
tynės prieš Belgiją vyko sau j a , devintame rate pralaimė
sio 29 d. Vilniaus sporto jusi Vokietijai, į trečiąją vietą
rūmuose ir jas gana lengvai — su 6 taškais praleido Vokie
75:52 laimėjo Lietuva. Po pra tiją.
laimėjimo belgams pirmame
Gavome iš Vilniaus Lietuvos
rate, buvo nuogąstaujama, — Belgijos rungtynių progra
kad nepasikartotų Belgijoje minį leidinį, kuriame didelė
patirta nesėkmė. Lietuviai šį mis
raidėmis
išspausdina:
kartą buvo padėties viešpa „Vienas uždavinys — žaisti
čiai. Vilniuje Lietuvos rink 1997 m. vasarą Badalonoje'"
tinėje žaidė: S. Štombergas Atrodo, kad prie šio tikslo Lie
(atvykęs iš Kinijos), A. Kar t u v a jau yra priartėjusi, bet
nišovas, R. Kurtinaitis, G. Ei tai tiksliai sužinosime vasario
nikis, D. Lukminas, T. Pa- 26 d. po rungtynių su Švei
čėsas, R. Vaišvila, D. Masko carija.
liūnas, K. Šeštokas ir E.
Ed. Šulaitis

1997 M. Š AMERIKOS LIETUVIŲ
ŠACHMATŲ
PIRMENYBĖS
1997 m. Š. Amerikos lietu v a r d a s Staknys (New Yorko
vių
šachmatų
pirmenybės LAK). Šalia to, pirmų 3-jų
vyks balandžio 26 ir 27 d., vietų laimėtojams ir geriau
Baltimorės Lietuvių klube, siam
jauniui
skiriamos
851 Hollins St., Baltimore, šALFASS-gos žaidynių plaMD, tel. 410-685-5787.Vykdo ketės. Bus ir piniginės premi
— Baltimorės lietuvių „At jos už 3 vietas.
letų" klubas.
Dalyvauti kviečiami visi lie
Numatoma žaisti 5-kių ratų tuvių kilmes šachmatininkai.
šveicarų sistema, pagal USCF Dalyvių skaičius neapribotas.
taisykles. Laiko riba: 90
J a u n i ų amžius: 17 metų ir
minučių jSudden death".
jaunesni 1997 m. balandžio 26
Bus žaidžiama 3 ratai pirmą d.
dieną ir 2 ratai antrą dieną.
Dalyvių registracija — iki
Pirmo rato pradžia 9:30 v.r. 1997 m. balandžio 19 imtinai,
Registracija nuo 8:30 v.r.
šiuo adresu: Viktoras Sajaus
Atsižvelgiant j dalyvių skai k a s . 9184 Windflower Dr.. Elčių bei kitas aplinkybes, žai licott City, MD 21042, tel.
dėjų bendru susitarimu, gali 410-418-8344.
būti padaryti turnyro formato
J e i vėluojate kreipkitės į V.
pakeitimai vietoje.
Sajauską.
Laimėtojui teks dr. Algirdo
Smulki informacija prane
Nasvyčio Atminimo pereina š a m a ŠALFASS-gos klubams
moji t a u r ė , įsteigta 1982 me ir pavieniams Sachm-tinintais. Pernai laimėtojas — Ed- k a m s , jei turime jų adresus.

Lietuvos s p o r t i n i n k a i su negalia ir jų vadovai atvykę j specialią žiemos olimpiadą K a n a d o j e , š.m. v a s a r i o 1-8 d.
dalyvavo T o r o n t e ir CollinĮjsvvoouo slidinėjimo taku<-f vykusiose varžybose Iš k - - A l g i r d a s V i t k a u s k a s , Lie
tuvos s p e c i a l a u s olimpinio komiteto pirmininkas. Rytis Sleiys - t r e n e r i s . Angele B a j o n e n e ir J o n a s
Arbačiauskas — s u negalia j a u n u o l i a m s specialių mokyklų mokytojai ir sportininkai K r i s t i n a Siciova, R o m a s
Siginevicius, J a d v y g a Fabionovitiūte, D a r i u s Vaiteli;. Albertas P e t r a u s k a s . G e d i m i n a s K a l ė d a ir J o n a s B a l t u 
tis
Nuotr. Sig. Krasausko

LIETUVOS SPORTININKAI
SPECIALIOJOJE
OLIMPIADOJE
Yra žinoma apie olimpinius
žaidimus, jų istorinę pradžią,
eigą iki šių dienų. Tai, visa
pusiškai sveikų jaunų žmonių
p a s a u l i n i o m a s t o varžybos
sporte. Žmonėms, gimusiems
nebyliais, dėl nelaimingų atsi
tikimų praradusiems regėjimą,
nevaldą kūno ir panašių skriau
dų ištiktiesiems, šiais moder
niais gyvenimo laikais yra su
planuoti, taip vadinami parolimpiniai žaidimai. Tokiems
žmonėms yra organizuojama vi
suomenės pagalba, lyg ir vilties
pakopa įveikiant savo negalių
viršūnę, kad jie jaustųsi nau
dingais gyvenime greta svei
kųjų.
Specialiosios olimpiados yra
skirtos sutrikusio intelekto
žmonėms. J ų istorinė perspek
tyva ne per ilga, tik 30 metų.
JAV-se, garsioje Kenedžių šei
moje gimus protiškai atsiliku
siai mergaitei, tos visuomenėje
įtakingos šeimos tarpe sukėlė
rimtą susirūpinimą, kaip ją
užauginti, kaip tokį žmogų
paruosti gyvenimui? E. Kennedy-Shriver, pati būdama
pedagogė, subūrusi grupę žymių
auklėtojų, sukūrė protiškai atsi
likusių vaikų atstatymo ir įjun
gimo į visuomenę programas:
Tarptautinę specialaus meno ir
Tarptautinę specialaus olim
pinio judėjimo.
Specialaus olimpinio judėjimo
programa greitai prigijo ir plito
visame pasaulyje. Šiandien šį
judėjimą remia ir vienija arti
150 kraštų. Milijonai nelai
mingųjų ruošiami ugdyti savo
sugebėjimus, o pačios specialio
sios olimpinės žaidynės jiems
yra labdaros ir džiaugsmo šven
tė, kurią palaiko didžiosios
pasaulio verslo bendrovės ir
valstybių vyriausybės

2008 M E T Ų O L I M P I A D O S
ČIKAGOJE NESITIKIMA
Čikagos m e r a s Richardas Daley palaidojo miesto viltis, k a d
šiame JAV didmiestyje 2008
metais vyks vasaros olimpinės
žaidynės, tačiau žada, jog Čika
ga k a n d i d a t u o s organizuoti
2007 metų P a n Amerikos žaidy
nes.
„Tapo aišku, k a d Tarptauti
nio olimpinio komiteto (TOK)
sprendimas 2008 metais organi
zuoti olimpines žaidynes nebus
palankus Č i k a g a i " , — pareiškė
R. Daley, k u r i s d a r praėjusių
metų gruodį entuziastingai kal
bėjo apie galimybes surengti
olimpiadą Čikagoje.
Vyrauja nuomonė, kad dabar
žaidynės JAV vyks ne anksčiau
kaip 2012 m e t a i s .
Pats R. Daley ateinantį mėne
sį ketina lankytis Meksikoje ir
su TOK vadovais a p t a r t i gali
mybes 2007 metais Čikagoje or
ganizuoti P a n Amerikos žaidy. nes.

Lake Tahoe - 1,200 sportinin
kų. 1991 — vasaros žaidynėse
St. Paul, Minnesota — 5,800
sportininkų ir 106 šalių. 1993 žiemos žaidynėse Salzburge —
2,000 sportininkų ir 54 šalių.
1995 — vaaaros žaidynėse New
Haven, Conn. - 6,500 sportinin
kų iš 130 šalių ir dabartinės,
1997 — žiemos žaidynės Torohte/Collingwoede sutraukė 2,000
sportininkų iš 80 šalių.
Šioje, iš eilės jau 7-je specialio
je olimpiadoje (žiemos — 1997
m. vasario 1«8 d.), pirmą kartą
vykusioje Kanadoje, dalyvavo
sportininkai su negalia ir iš
Lietuvos. Atvyko dešimties as
menų grupė, karią atlydėjo pats
Lietuvos Tautinio specialiojo
olimpinio komiteto prezidentas
Algirdas Vitkauskas.
A. Vitkauskas, iš profesijos
mokytojas, dirba su sutrikusio
intelekto vaikais. 1989 m. jis
į k ū r ė Lietuvos specialųjį
olimpinį komitetą. Jis organi
zuoja šios paskirties sportinin
k a m s įvairias varžybas. Komite
tas yra pripažintas Tarptautinio
specialaus olimpinio komiteto,
kurio buveinė yra Washingtone,
taip pat yra Europos specialaus
olimpinio komiteto narys.
Atvykusiųjų sportininkų dalis
rungėsi salės riedulio (floor
hockey), kiti lygumų (cross
country) slidinėjimo varžybose.
Svečius globojo Toronto ir
Hamiltono sporto darbuotojai,
koordinuojant Kanados sporto
apygardos vadovui Rimui Kuliavui.
Iškilmingas olimpiados atida
r y m a s ir olimpinės ugnies
uždegimas vyko š.m. vasario 2
dieną Toronto „Sky Dome" už
dengtame stadione. Buvo atlik
ta ir meninė programa. Žiūrovų
susirinko arti 20 tūkstančių.
Būtina pastebėti, kad žiūro
vams, stebėjusiems varžybas,
dalyvavusiems atidarymo iškil
mėse, įėjimas visur buvo lais
vas. Tai lyg ir skatinimas visuo
menei arčiau susipažinti su ne
galią turinčiais sportininkais.
Mūsiškiai šioje olimpiadoje
laimėjo 13 medalių: 8 aukso, 4
— sidabro ir 1 — bronzos. Apie
tai plačiau kitą kartą. Dalyva
vimas olimpiadoje buvo pats di
džiausias laimėjimas.
Sig. K.

Specialiųjų olimpiadų pradžią
praktikoje įgyvendino kanadie
tis, Toronto universiteto fizinio
auklėjimo profesorius dr. Frank
Hayden. 1968 m., finansuojant
Joseph P. Kennedy.Jr., vardo
T a r p t a u t i n i a m specialiajam
olimpiniam labdaros fondui, jis
pravedė pirmąsias vasaros žai
dynes Čikagoje, kuriose daly va
vo arti tūkstančio sportininkų,
tačiau be žiūrovų.
Antrosios vyko 1987 m., Notre
Dame, Indianoje, kuriose daly
LIETUVOS ČIUOŽĖJAI
vavo 4,700 sportininkų iš 10 E U R O P O S PIRMENYBĖSE
šalių. 1989 - Reno Nevada,
P a r y ž i u s , s a u s i o 22 d. i AP
BNS). Lietuvos šokių ant ledo
Kitais atvejais — kreipkitės į pora Margarita Drobiazko ir
V. Sajauską ar V. Nasvytį.
Povilas Vanagas Europos dailio
Papildoma informacija: Vy jo čiuožimo čempionate po pri
t a u t a s N a s v y t i a , ŠALFASS- valomosios programos kartu su
gos šachmatų komiteto vado čekų sportininkais dalijasi 8-9
vietomis (su 3.4 tšk.). Sportinių
vas, tel 216-631-0210,
ŠALFASS-go» Š a c h m a t ų šokių ant ledo rungtyje varžosi
k o m i t e t a s 28 sportininkų poros.

Vyriausia redaktore - Danutė Bindokienė
Administratorius - Ignas Budrys
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
• Administracija dirba kasdien nuo 830 iki 4.30, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija dirba kasdien nuo 8:3t) iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimu, turini neatsako. Skelbimų kainos atsiuvamos,
gavus prašymą ka. nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra Nenaudotų st raipsnių
nesaugo Prašome siunčiant pasilikti kopiją.

NUBAUSTAS
G. EINIKIS
Lietuvos krepšinio rinktinės
centro puolėjas Gintaras Einikis
nubaustas 1,000 Lenkijos zlotų
(apie 500 JAV dolerių) bauda už
tai, kad pažeidė viešąją tvarką
ir sukėlė pavojų skrydžio saugu
mui.
Dar 250 zlotų (apie 70 dolerių)
iki vasario 14 d. ryto jis turėjo
sumokėti už lėktuvui padarytą
žalą.
Lietuvos generalinis konsulas
Lenkijoje Š a r ū n a s Adomavičius
sakė BNS, kad G. Einikį pavyko
apginti. Pagal Lenkijos įstaty
mus, Varšuvos rajoninis admi
nistracinis t e i s m a s galėjo skir
ti krepšininkui iki trijų mėnesių
areštą ir baudą iki 5,000 zlotų.
Rusijos Saratovo „Avtodor"
komandoje žaidžiantis vidurio
puolėjas ir dar du jo komandos
draugai Andrejus Malcevas ir
Jevgenijus P a š u t i n ą s buvo su
laikyti Lenkijos policijos trečia
dienį, k a d a n g i
neblaivūs
netinkamai elgėsi lėktuve, grįž
dami iš Vroclavo, k u r išvaka
rėse nugalėjo „Sląsk-ESKA" k o
mandą. Krepšininkai sulaužė
kėdę, nereagavo į keleivių ir
stiuardesių p r a š y m u s nusira
minti.
Lietuvos generaliniam konsu
lui vėliau pavyko G. Einikį iš
laisvinti iš areštinės ir jis lau
kė teismo konsulato patalpose.
Vasario 14 d. G. Einikis „Ae
rofloto" lėktuvu išskrido iš
Varšuvos į Maskvą.
Š. Adomavičius sakė, kad teis
me jam teko ir advokato, ir ver
tėjo vaidmuo. K i t u s du Rusijos
krepšininkus globojo Rusijos
konsulas.
G. Einikis n u b a u s t a s didžiau
sia bauda. Jo komandos draugai
A.^falcevas ir J. P a š u t i n ą s iš
sisuko 1,000 zlotų (apie 300 do
lerių) baudomis.
(BNS)

TENISAS: PREZIDENTO
TAURĖS TURNYRAS
Vasario 13 d. rytą Vilniuje,
, .Karolinos" teniso aikštėse pra
sidėjo aštuntasis tarptautinis
t u r n y r a s Lietuvos Respublikos
Prezidento t a u r e i laimėti. Pag
rindinėse vyrų> varžybose daly
v a u j a 16 s p o r t i n i n k ų , at
stovaujančių 8 valstybėms. Tiek
pat moterų kovoja dėl Vilniaus
miesto Merijos taurės.
J . P E R K Ū N A S SVEIKSTA
Ilgametis „Lituanicos" ko
mandos vartininkas J o n a s Per
k ū n a s , po jį ištikusio insulto,
pamažu atsigauna ir stiprėja.
J i s norėtų pasikalbėti su savo
b u v u s i a i s komandos draugais
su k u r i a i s žaidė Čikagoje ar
Vokietijoje. Šis didelis futbolo
e n t u z i a s t a s l a u k i a telefono
skambučių. Jį galima pasiekti
s k a m b i n a n t 815-498-2031.
DIDELIS KLUBO
RĖMĖJAS
Čikagoje retas sporto mėgėjas
nepažįsta Vyto Miceikos. Jis jau
prieš daugelį metų buvo klubo
pirmosios komandos vadovas, o
1976-77 metais ir klubo pir
m i n i n k a s . V. Miceika y r a daug
prisidėjęs prie sėkmingo „Lit u a n i c o s " klubo gyvavimo.
Šiuo metu V. Miceika y r a ži
nomas verslininkas, savininkas
parduotuvės „Select Wines &
Liąuors", Woodridge, IL. Jį
dažnai matome futbolo rungty
nėse ir kituose klubo rengi
niuose. Svarbiausia, kad V. Miceika y r a stambiausias klubo f
rėmėjas fianasiškai. Be tokių Į
vyrų, k a i p Vytas, klubas vargu
ar galėtų gyvuoti. Klubo
valdyba j a m nuoširdžiai dėkin
ga, tikimasi paramos ir ateityje!
E.Š.

AR CHOMIČIUS TAPS
LIETUVOS RINKTINĖS
TRENERIU
K a u n a s , v a s a r i o 12 d. (BNS).
„Žemaitijos olimpo" vyrų krep
šinio komandos treneris Valde
maras Chomičius gali kelti kan
didatūrą Lietuvos krepšinio
rinktinės trenerio pareigoms.
„Jei rinkimai vyks objektyvi.- i
ir bus atsižvelgiama į tai, ką
žmogus sugeba, aš kelsiu savo
kandidatūrą ir, manau, turiu
galimybių laimėti rinkimus", —
sakė V. Chomičius interviu ra
dijo stočiai „Titaniką".
Dabartinis Lietuvos tautinės
vyrų krepšinio rinktinės trene
ris Vladas Garastas yra paskel
bęs, kad pasibaigus Europos vy
rų krepšinio čempionato atran
kos turnyrui, paliks rinktinės
trenerio pareigas.
Lietuvos krepšinio federacija
ketina surengti naujojo trenerio
rinkimus, kurie, neoficialiomis
žiniomis, gali vykti jau kovo
mėnesį.
„Aš esu numatęs savo rinkti
nės rengimo koncepciją, apmąs
tęs taktikos plonybes. Tačiau
apie tai paskelbsiu per rinki
mus", — tvirtino V. Chomičius.
Rudenį jam tapus „Žemaitijos
olimpo" vyriausiuoju treneriu,
ši komanda LKL pirmenybėse iš
devintos pakilo į antrą vietą.
Realiausiu kandidatu tapti
rinktinės treneriu V. Chomičius
pavadino dabartinį Kauno „Žal
girio" trenerį Joną Kazlauską,
kuris populiarumu lenkia kitus
trenerius.
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MM W. M M. Tai. (7M) 4334101
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Pirmd 3 v p p -7v v . antr 12:30-3v. p p.
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pTvfcta ir sestfl 9 v.r - 12 v. p.p
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DR. JOVITA KERBUS
Danty ay4rt«4a
Kab Chicagot* uždarytas
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ĄŠ NORĖČIAU TURĖTI
SVEIKĄ TVIRTĄ LIETUVĄ
LIUDA RUGIENIENE

vojančių, k a d tautinės aspi
racijos nėra svarbios. Kaip
J ū s žiūrite?
— Aš norėčiau pabrėžti vieną
aspektą, būtent, tvirtindamas,
kad tai reikia. Visa esmė yra
tame, kad ta problema nėra
aštri, jeigu t a u t a yra didelė.
Tautiškumas y r a vienintelis
bruožas, kuris yra ypač reika
lingas, kada t a u t a vargą vargs
ta, o dabar jos laukia dar dideli
vargai, tas buvimas kartu —
lengviau pakelti tą naštą. Ta
prasme yra labai svarbu, kad
tautinis procesas vyktų. Mums
reikia išugdyti naujas kartas.
Mes daug kuo paženklinti, mū
sų kartoms nepasiseks to pada
ryti, gal tik labai intelektua
liems pavieniams asmenims,
bet bendras bruožas tas bus, o,
būnant kartu ir esant žibu
riams, yra į ką lygiuotis. Dėl to
konaalidacija tautos tuo laiku,
kada Lietuva iš tikrųjų atsistos
ant kojų, yra būtina.

Pasibaigus Lietuvos Res
publikos Seimo ir J A V Lietu
vių Bendruomenės komisijos
sesijai, turėjau galimybe pa
kalbėti su Lietuvos Krikščio
nių demokratų partijos atsto
vu Ignacu Uždaviniu. Palie
tėme įvairias temas, kurios
buvo diskutuotos sesijos me
tu. Mano pirmasis klausimas
b u v o apie š i o j e s e s i j o j e
priimtą programą „Integrali
tauta".
— Kaip Jums ši programa
atrodo?
— Programa turbūt brendo
jau anksčiau, tad ji yra pakan
kamai subrendusi. Aš įžvelgiu,
kad nuo tų teorinių teiginių, ar
ba principų, pereita jau prie
konkrečių programų ir atskiro
se srityse jos yra pakankamai
konkrečios. Ar yra išsamios tos
programos, ar tiktai tiek tų
programų reikia yra jau kitas
klausimas, nes yra susiję ir su
- Ar J ū s žiūrite i komisijos
lėšomis ir su pajėgumais, kas sudarymą, k a i p į pozityvų
galės jas vykdyti, pagaliau ir su reiikinj?
esamos valdžios nuostatomis.
— Idėją ir mėginimą tą daryti
Tai yra apribojimai programai. aš laikau labai pozityviu. Ga
Esant dabartinei situacijai ir lima galvoti, kad ne viskas buvo
atsižvelgiant i būsimą laiką, tobula organizacine prasme. At
programa yra pakankamai op sirado tokie antspaudai, kurie
timali, reali ir vyksta. Turbūt nepageidautini. Ne visada pasi
visados sunku yra padaryti pir seka pirmą blyną iškepti idea
muosius žingsnius, pajudėti, liai skanų. Ateityje mes šitą
tačiau procesas jau prasidėjęs. koreguosime ir pasimokysime iš
Jis turi ištakas iš ankstesnių klaidų, pamatysime, kas patei
procesų, bet dabar jau susiste sina ir kas nepateisina, ką
mintas, jau pakankamai aptar reikia daryti ir kas pasirodo,
tas ir su ministerijomis ir kitom kad nėra toks svarbus dalykas.
institucijomis. Jisai jau įgyja Tiktai vienintelio norėčiau, kad
tokį neatsitiktinį arba mėgėjiš mes kritiškai žiūrėtume ir ne
ką bruožą, bet jisai darosi giedotume — kaip viskas gerai,
kad pastebėtume ne tik pliusus,
profesionalus.
Aišku, galima kalbėti apie bet ir minusus, kodėl tie minu
problemas, bet a š norėčiau sai ir aš iš tikrųjų tas pats
daugiau kalbėti apie praktinę geriausias variantas. Tada t a s
realizaciją, pabrėžti jų vykdy procesas darysis labai geras ir
mą, tuomet iš tikrųjų pasijus greitai duos rezultatus.
programos galingumas ir jos
— Ar galėtumėte duoti pa
vaisiai, kuriuos mes gausime, vyzdi, k a s , J ū s ų nuomone,
bus paskata toliau tą viską buvo negerai?
daryti. Taip, kad tos programos
— Man nepatiko tas būdas,
yra ne kokio? partijos interesų, arba tos pastangos, kad lietu
bet Lietuvos alstybės politikos viams, kurie norėtų grįžti į
bendroji nuooiatų dalis, tt- pras Lietuvą, nėra faktiškai garan
me yra gerai, ir kad jos r.et ori tuotos jiems priimtinos sąlygos.
tokio didelio politinio atspalvio. Tai yra, kas čia dabar daroma,
— Ką Jūs manote apie tau yra aiškiai per mažai. Ateityje
tą — valstybe einant į dvide reikia galvoti, jei mes iš tikrųjų
šimt pirmąjį amžių, yra gal norime, kad tie lietuviai pajus

Lietuvos Respublikos Seimo ir .JAV LB komisija posėdžio metu. IS
dešines: B.-ilys (inj.inskas I š n a r a s U>.d;ivmys. Liuda Rufjienienė ir Rumualdas Ozolas.
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KAZIMIERAS J. AMBRASAS

„Nuolat meldžiuosi už visus, kurie vienu ar kitu būdu
prisidėjo prie minėto pastato, ypatingai dėkingas
Karoliui Reisonui, garsiam architektui, nemokamai
padariusiam planus ir veltui prižiūrėjusiam statybą.
Prieglauda ligoninėse buvo statoma ūkio būdu, daug
darbų atliko geraširdžiai savanoriai be atlyginimo.
Sutaupyta virš 100 tūkstančiu
Aš linkiu, kad 'Caritas', gailestingos moterys būtų
minėto pastato tikrosios šeimininkes ir pastatas būtų
naudojamas senelių ligoniu prieglaudai ir geradariai
būtų labai patenkinti.
Būdamas JAV 40 metų ir 38 metus Sv. Kazimiero
parapijos klebonu Sioux City, Iowa, labai daug atlikau
labdaringų darbų ir 38 metus prailginau parapijos
gyvavimą. 'Darbininkas' ir 'Draugas' yra plačiai rašė
apie mano veiklą Lietuvoje ir Amerikoje.
Priedas trys nuotraukos Jūsų apsilankymo proga.
Su geriausiais linkėjimais. Jus gerbiąs
Prelatas Simonas Morkūnas, 1989 m. balandžio 20
d."

tų, kad jie atvažiavo į Lietuvą,
tai manyčiau, kad jiems reikia
sudaryti palankias sąlygas.
Kurie nori grįžti, savo in
iciatyva ir vargais šito siekia, o
nėra palankių vyriausybės, iš
valdžios pusės, sudarytų sąlygų.
Dar vienas klausimas. Aš, pa
vyzdžiui, labai skeptiškai žiūrė
jau į sporto programą, kurią
mes priėmėme. Manyčiau, kad
šioje srityje vėl vadovauja žmo
nės, kurie labai sėkmingai pri
sitaikė ir dirbo tarybinėje
nomenklatūroje. Dabar t a s
vyksta po jų skėčiu. Kaip ten
bebūtų, pagaliau rezultatai,
kurie pasiekti ir olimpiadoje.
Viską pridengė krepšinis, bet
toli gražu nebėra irklavimo,
kur Lietuva garsėjo, nebėra
lengvosios atletikos, nėra ir
kituose dalykuose. O čia visą
laiką eina kova, tiktai duokit
daugiau iš biudžeto, bet rezul
tatų tai nėra. Antra, tiems,
kuriems nepasisekė iškovot, su
jais elgiamasi taip pat, kaip
tarybiniais metais — tu nepatei
sinai, tave reikia išmest. „In
tegralios tautos" sporto pro
grama y r a gera, bet iš Lietuvos
pusės vykdytojai man nekelia
nei susižavėjimo, nei pasi
tikėjimo.

veikia, jis yra atsparus ir šitą
nugali. Bet kada organizmas
yra gležnas, ligotas, maža dozė
nuolat gaunamų nuodų jį labai
sekina ir daro visiškai neatspa
rų. Dabar Lietuvoje dvasiškai
serga, morališkai. Tie visi žudy
mai, išprievartavimai, apiplėši
mai, jaunimo indeferentiškumas tikėjimui, idealizmui, ypač
akivaizdus turto godulys, nesi
skaitant su būdais ir priemonė
mis, kaip tą turtą įsigyti, eina
net iki to, kad bažnyčios degina
mos, abortų skaičius, juk vis
tiek yra fiksuojamas ligoninėse,
tie visi dalykai rodo, kad t a u t a
yra dvasiškai sunykusi. Dva
siškai atgimti yra žymiai sun
kiau. Galima ekstazėje pabūti
minutę, valandą, net metus, bet
vis tiek kažkada turi parodyti,
kas tu esi iš tikrųjų, kokia yra
tavo kasdienybė. Tada atsiveria
tavo tikroji vertė ir iš tos vertės
pamatai, kokie mes nykūs.

— Plačiau paaiškinkite
savo nuomonę išeivijos grįži
mo į Lietuvą ir integracijos
tėvynėje klausimu. Komisija
paruošė pareiškimą ir pasiū
lė šiuo reikalu keletą dalykų.
Vyriausybė, atrodo, sutinka
patvirtinti bendrą valstybinę
programą, apimančią v i s u s
- Ką siūlytumėte JAV Lie grįžtančiuosius. Mūsų komi
tuvių Bendruomenei, ypač sija yra daugiau susirūpinusi
sportininkams, šiuo atžvil J A V lietuvių grįžimu. Kaip
J u m s atrodo?
giu?
— Mano principas yra toksai.
- Man atrodo, JAV LB šitoj
srityje mes padėti neturime. Jie Gali būti bendro pobūdžio nuo
žymiai daugiau daro, negu pa stata apie lietuvių grįžimą, bet
jėgūs daryti. Tai yra pasišventę ne visos Bendruomenės y r a
žmonės, kuriems Lietuva, joe vienodai pribrendusios į Lietu
sportas, jos garsinimas yra va grįžti. Vienos gali sukurti
aukščiau visko ir kuriems ma sau gerovę Lietuvoje labai
terialiniai išskaičiavimai ar greitai, jeigu netrukdytų to
intrigos visiškai nesvarbu. Tuo daryti ir jie gali grįžti. Kitos
tarpu pas mus vyksta tam tik bendruomenėms dar nesubren
ras varžymasis, tarp klubų ne dusios, jos dar nepasiruošusios
s u t a r i m a i . N o r ė t ų s i , k a d ir joms vyriausybės pagalba tu
klostytųsi sportinis bendradar rėtų būti visai kitokia. Dėl to jas
biavimas, didėtų, kad paliestų visas sudėti ant vienos lentynos
ne tiktai susiformavusias sritis, jokiu būdu negalima. Antras
bet tos sporto programos ir dalykas, man nepatinka, kad
r u n g t y s didėtų, kuriose iš kažkas iš viršaus pasako, kaip
tikrųjų galėtume toliau ben jūs turite eiti,vienas paskui
dradarbiauti.
kitą, ar turite eiti kartu. Ne- Ar J ū s manote, kad JAV atimkim iniciatyvos. Ta Ben
lietuviai gali padėti formuoti druomenė, kuri yra subrendusi,
pažiūrą, j o g sportas nebūtų p a s i r u o š u s i , s u t e i k i m e j a i
naudojamas propagandai, o galimybę netrukdyti, padėti
sveikatai ir jaunimo auklė kiek galima, kad ji greičiau
ateitų, o tos, kurios dar nėra sujimui?
— Aš ne pneš pastatyčiau tuos brendusios, joms dar reikia
du teiginius — Lietuvos gar bręsti. Aš į šitą rezoliuciją žiūriu
sinimo ir jaunimo įtraukimo. taip: tą bendrą nuostatą galima
Jie vienas kitam neprieštarau išreikšti, bet joje turi būti kiek
ja, yra labai reikalingi, net jie vienai bendruomenei savas ke
organiškai susiję. Lietuvai rei lias grįžti į Lietuvą. Jis turi būti
kia iš tikrųjų išgarsėti, atsistoti pakankamai išsamus, detalus,
i tą vietą, kurios verta. Sportas vienareikšmiškas, nereikia sve
yra viena priemonių, kaip šitą timos kepurės a n t kiekvieao
pasiekti. Jaunimo įtraukimas į dėti. Ar šita rezoliucija pakan
sportą yra visokeriopai rem kama, aš manau, kad ji yra
tinas. Pagaliau sveika tauta ne tiktai pradžia to kelio ir ne
tik dvasiškai, bet ir fiziškai, o apima visko, ko reiktų dėl
grįžimo. Antra, kiekvienos
sportas kaip tik šitą duoda.
— Mūsų komisija paruošė bendruomenės grįžimas turės
pareiškimą apie švietimą. savo specifiką ir tos specifikos
Kaip Jums atrodo, ar mes ga rezoliucijoje nėra. Ten yra tik
lime pagelbėti švietimo rei vienas teiginys apie JAV Lietu
vių Bendruomenę. Tai yra per
kaluose?
— Aš esu krikščionis de- maža. Čia yra tik pradžia. Toje
mokratas, katalikas ir mano srityje mes turime labai nuosekakimis nėra tai, ko mes norėtu- liai dirbti. Man, kas svar
inę. Jeigu organizmas stiprus, biausia, nepatinka kai kurių
tai maža nuodų porcija nelabai nuomonė, kad jų grįžimas į

Be to, šis veiklus, gerai suprantąs žmonių psicholo
giją, savo tautos būtiniausias reikmes ir turįs
neabejotinų organizatoriaus bei statybininko gabumų
kunigas, tada išnuomavęs tria akstį namą ir jį iš pa
„grindų suremontavęs, įkūrė dar vieną ligonių senelių
prieglaudą su 60 lovų. Joje gyvenantys seneliai neturėjo
iŠ ko mokėti už savo karšinimą. Tai iš tikrųjų buvo iš
gatvės surinkti bėdžiai Už juos nepajėgė mokėti netgi
tuometinė vyriausybė Tačiau šiems vargo žmonėms,
pakliuvusiems po labdaringu stogu, nestokojo nei
patalynės, nei maisto, nei nuoširdumo. Per dvejus metus
kun Simonas, padedamas savanoriu moterų, išmokėjo
visus įsiskolinimus Jis pastatė ant kojų tris vaikų
darželius, iš kurių vienas anuomet buvo pats moder
niausiąs visoje Lietuvoje, ir biblioteka darbininkams.
Per dešimt metų vargšams jis sugebėjo surinkti apie du
milijonus litų.
Kun. Morkūnas 1944 m. gegužės 12 d. buvo pa
skirtas Kaune, Vilijampolėje, didelės (20.000) Sv
Juozapo parapijos klebonu. Jam buvo pavesta pastatyti
gražią, apie milijono litų vertės, bažnyčią, koplyčią,
seneliams prieglaudą ir įsteigti naujas kapines. Per du
karo įvykiais sudrumstus mėnesius beveik neįmanoma
gauti statybinių medžiagų, bet, nepaisant prasidėjusių

Lietuva y r a tos bendruomenės
r e i k a l a s . N e , t a i y r a visos
Lietuvos reikalas, abiejų pusių.
N e g a l i m a galvoti, kad mes lei
džiame ir jie gali grįžti, o
Lietuvoje tegul patys rūpinasi.
Taip nieko nebus ir t i k įrodo,
kad mes nenuoširdūs, kad
m u m s reikalinga, kad jie at
važiuotų, atsivežtų kiek kapita
lo, o už to mes nematom žmo
gaus. Tokiu klausimu, kaip
Lietuvių bendruomenės grįži
m a s , a š daryčiau konferenciją,
laikraštyje padaryčiau disku
siją, kad išryškėtų visi grįžimui
reikalingi aspektai, k a d būtų
n a t ū r a l u s grįžimas, įaugantis į
Lietuvą procesas. T a d a būtų
galima padaryti išnamią progra
mą ir ją vykdyti. Dabar y r a
savotiška deklaracija, pradinė
nuostata.
»
— Būtinai reikia išvysti
pasitikėjimą, jei jo n e b u s , tai
nieko nebus.
— Taip, reikalai rodo, kad to
pasitikėjimo nėra, kad tiktai
jiems problema, o m u m s tai čia
ne problema. Problema abiems
t u r i būti, jeigu mes vieni kitais
pasitikime ir norime, kad tas
įvyktų.
— S v a r b i a u s i a — ar nori,
k a d ž m o n ė s grįžtų ir ar rei
kia, k a d ž m o n ė s grįžtų?
— Man atrodo, kad šito net
d i s k u t u o t n e r e i k i a . Aš j a u
anksčiau p a s a k i a u , kad m a t a u
toje vienybėje, ypač dabar, kada
t a i p s u n k u ir d a u g ko t u r i m e iš
jūsų pasimokyti: ir bendravimo,
ir nuoširdumo, ir dvasiškumo.
— Mes m o k o m ė s vieni iš ki
tų. A č i ū J u m s u i atvirą pasi
dalinimą mintimis. Kovo
m ė n e s į v ė l susitiksime Lietu
voje ir t ę s i m e dialogą apie
pradėtus projektus. Jūsų
n u o š i r d u s bendradarbiavi
m a s komisijoje palengvina
m ū s ų d a r b ą . Geriausios sėk
mės.

Danutė

Ar tikrai

Bindokienė

suvienyta?

muose, išnyktų daug prob
lemų, visoms jos valstybėms
dirbant drauge, artimai ben
dradarbiaujant ir atsiradu
sius k e b l u m u s s t e n g i a n t i s
spręsti bendromis jėgomis. At
sivėrus valstybių
sienoms,
panaikinus iš vieno krašto į
kitą kelionės varžymus, pa
lengvėtų prekyba, suklestėtų
pramonė,
galbūt prasidėtų
naujas „aukso amžius". Ilgai
niui išnyktų ir kalbiniai skir
tumai, būtų sukurta vieninga
—europinė—kultūra, sudary
ta iš dabartinių tautiniųkultūrinių dalių junginio. Vi
sos tos utopijos kaina, pagal
tokios vienybės šalininkų tvir
tinimą, yra nelabai aukšta: tereikia atsisakyti tautinio šo
vinizmo, kuris dvidešimtojo
šimtmečio . pabaigoje j a u vis
vien yra atgyvenusi seniena,
ir į dvidešimt pirmąjį amžių
Europa galės žengti su geres
Prieš kone septynerius me
nio gyvenimo viltimi.
tus Europos pusiausvyros ba
lansas, galima sakyti, buvo
Tam
tikra
prasme
šis
bent iš dalies
atstatytas, „vienijantis procesas" j a u yra
laisvės potvyniui praūžus per prasidėjęs, nors jis vyksta
buvusias pavergtas, nusine galbūt nesąmoningai. Vienin
šus į nebūtį vieną galingiau telė problema: mažosios tau
sių ir daugiausia žalos žmo tos atsidūrė išnykimo pavo
nijai padariusių totalitarinių juje. Kadangi šiame „vie
imperijų. D a u g u m a s buvusių nijimo" vyksme iš tikrųjų nė
valstybių vėl stengiasi nu ra (ir vargiai gali būti) ly
trauktą normalaus gyvenimo gybės, galingieji, turtingieji,
giją sumegzti buvusiose savo stiprieji norom nenorom pri
teritorijose, kaip galima grei meta savo įtaką ir valią silp
čiau pasivyti prarastą laiką, nesniesiems. Šiuo atveju di
įsirikiuoti į vakarietišką gyve džiausia įtaka Europai graso
nimo būdą, o ypač į laisvosios kaip tik iš kitapus Atlanto, iš
rinkos ekonomiką. Tačiau ne pavyzdinės Amerikos.
tolimos praeities šešėlis dar
Pirmasis „nelegalus emi
nėra galutinai nuslinkęs, dar grantas", besiskverbiantis į
atmintis tebekankinama bu kone visas Europos valstybes,
vusio siaubo vaiduoklių.
yra anglų kalba. Su jos įtaka
Europa svajoja apie taiką ir bandoma kovoti (kol kas nela
vienybę, nes yra pavargusi bai sėkmingai) Prancūzijoje,
IŠLEISTI N A U J I P A Š T O
nuo karų, okupacijų, materia Vokietijoje, net Rusijoje, nes
ŽENKLAI
linių trūkumų ir dvasinės angliški žodžiai, arba.tam.tik
priespaudos.
Pradedama dai ras jų hibridas, išstumia iš
Lietuvos valstybės atkūrimo
rytis
naujų
kelių,
naujų prie vartosenos savąją kalbą, už
dieną — Vasario 16-ąją — į apy
monių
ar
išeičių,
kurios teršia ją bereikalingomis sve
vartą išleisti du nauji pašto
padėtų
išvengti
skaudžių
pra timybėmis ir pasmerkia even
ženklai, skirti Nepriklausomy
tualiam išnykimui. Ypač ta
eities
įvykių
ir
užtikrintų,
bės akto s i g n a t a r a m s Mykolui
svetimos kalbos
įtaka pa
kad
jie
nepasikartos
ateityje.
Biržiškai ir Kazimierui Sauliui.
vojinga neseniai iš sovietijos
Kokie
tie
keliai,
kokios
Dailininko Jokūbo Zovės su
išsilaisvinusioms valstybėms,
k u r t i pašto ženklai priklauso išeitys—dar nėra nuspręsta,
kurių tarpe yra ir lietuvių
tačiau
vis
dažniau
kalbama
1993 m e t a i s Lietuvoje pradėtai
tauta. Per beatodairišką sku
apie
suvienytą
Europą.
Pa
leisti tęstinei serijai „Vasario
bėjimą „modernėti", kiek gali
vyzdžiu
laikomos
Jungtinės
16-osios Nepriklausomybės akto
ma greičiau įsijungti į Vakarų
Amerikos
Valstijos,
jau
dau
signatarai".
giau kaip du šimtai metų be kultūrą, prarandamos pagrin
Valstybės įmonė „Lietuvos
sidžiaugiančios sėkminga val- dinės etninės vertybės, kurių
p a š t a s " į apyvartą išleido pašto
dymosi sistema, p a r t m t a ir sąrašo viršuje yra kalba.
ženklą ir pašto bloką, skirtus
centrine vyriausybe, ir ats Kažkodėl pamirštama, kad
pirmosios lietuviškos knygos —
kirų valstijų valdžia. Šį di sunku pasisavinti tai, kas ki
Martyno Mažvydo, .Katekizmo"
išugdyti truko daug
džiulį kraštą jungia bendra tiems
— 450-osioms metinėms. Juos
kalba, bendri įstatymai, pa dešimtmečių arba net šimt
sukūrė dailininkas Bronius Leo
remti demokratijos pamatais, mečių.
navičius. (Elta, 02.17)
taikomi visiems krašto pi
Pamėgdžiojimas nėra pagei
liečiams, nepaisant, kurios jie
• Ilgiausiai Lietuvos Moks
dautina vertybė: apsiavęs tėvo
rasės,
tautybės,
religinių
lų Akademijos prezidentu — per
batais, vaikas dar netampa
įsitikinimų ar atsineštinės iš
38 m. — buvo akademikas Juo
suaugusiu. Lietuviai negali
savo kilmės krašto kultūros.
zas Matulis. Pirmą kartą
lengvapėdiškai vaikytis vaka
Tiesa, tai galbūt nėra tobula
prezidentu jis išrinktas 1946 m.
rietiškas madas, atsisakydami
sistema, bet geresnės vargiai
vasario 20-23 d. LSSR Mokslų
to, ką
tauta amžių būvyje
kas šiuo metu galėtų tikėtis
Akademijos visuotinio susirin
sukūrė. Jeigu mes prarasime
mūsų planetoje rasti.
kimo sesijoje. Vėliau buvo per
savo tautinę tapatybę, netu
r e n k a m a s iki 1984 m. birželio
Jeigu Europa būtų galima rime teisės tėvynę vadinti Lie
26 d.
sutalpinti JAV modelio rė tuva.
Jeigu pažvelgsime į Euro
pos žemyno žemėlapį, pamaty
sime, kad j i s padalintas j dau
gybe dalių, kad jame egzis
tuoja ištisas tautų, kalbų, kul
tūrų margumynas. Europos
gyventojus nuo neatmenamų
laikų skiria ne Vien valstybių
sienos, nors pastaraisiais de
šimtmečiais pagrindinė p a d a 
linimo priežastis buvo dirb
tine —pasilikusi tarsi Antrojo
pasaulinio karo nuosėda, kai
didžiosios
valstybės,
besidžiaugdamos pergalėmis ir
taikos sutartimis, patogiai
..pamiršo"
neužbaigtus dar
bus, palikdamos šį žemyną
suskaldytą į dvi nelygias da
lis: laisvąją, dar vadinamą
Vakarų, ir Sovietų Sąjungos
įtakos sferoje, pasmerktą bent
penkis dešimtmečius vargti
komunistinio režimo kalėji
me.

audringu įvykių, šio kunigo veiklumo dėka buvo
supirkta bemaž pusė laikinosios bažnyčios statybai
reikalingos medžiagos. Pirmosios rusų ir vokiečiu okupa
cijos metais kun. Morkūnas buvo ligoninės direktoriaus
pavaduotojas ir senelių prieglaudos vedėjas. Antrąkart
frontui artėjant i Lietuvą ir didėjant artėjančiai ko
munistų grėsmei, kun. Simonas su kitais pasitraukė
užsienin.
Krikšto tėvas
Sielovados darbas — ne vien tik pamaldos, ladotuvės,
jungtuvės ir kitos pirmaeilės bei antraeilės kunigo
pareigos. Kone kiekvienam kunigui ir ypač klebonui
pasitaiko netikėčiausiu progų, kai reikia imtis tokiu
vaidmenų, kurie k a r t a i s išties tepriklauso pasau
liečiams. Jų ne sykį ir ne du, priverstas kraštutinių
aplinkybių, turėjo imtis ir kun. Simonas
Štai ką rašo iš Lietuvos 1996 m. spalio 2 d laiške
Antanas Skaisgiris, vienas Lietuvoje gyvenančių kun
Morkūno krikšto vaikų: „Tėvelių pasakojimu, krikštą
sūniu tapau tokiomis aplinkybėmis Mes gyvenome
Kaune. Žaliakalnyje, tad mano tėvai artimiau bendravo
su Prisikėlimo bažnyčios k u n i g a i s klebonu F.
Kapočiumi, S Morkūnu ir J Fahijansku Su pastaruoju

ir pats artimiau susipažinau Sibire. Tapome draugai.
Jis man davė tada JAV gyvenusio kun. Simono Morkū
no adresą. Pasak tėvelių, 1937 m. kai dar buvau nekrikš
tytas, staiga sunkiai susirgau difteritu. Todėl nakčia,
motinos telefonu iškviestas, kun. Simonas m a n e
pakrikštijo Antanu. Mano senelė buvo krikšto močia.
o pats kunigas — krikšto tėvas. Po krikšto buvau
nuvežtas į garsią Kaune žydu ligoninę. Mane
rūpestingai ir sėkmingai gydžiusį profesorių vėliau na
ciai gete sušaudė.
Sovietmečiu krikštatėvis kun. Simonas Morkūnas
mano šeimai daug medžiagiškai padėjo Pirmąsyk su
podžiu pasimačiau tada, kai 1991 m. rudeni, kaip
premjero G. Vagnoriaus delegacijos narys, nuvažiavau
į Ameriką. Pasibaigus Čikagoje VLIKo seimui, krikš
tatėvis man įsakmiai prašė atvykti į Sioux City ir jau
buvo nupirkęs lėktuvu bilietą Po pirmojo susitikimo
krikštatėvį aplankiau dar keturis sykius. Nemažai
prisidėjau prie kun. Simono bičiulio J Cicėno knygos
..Vilnius tarp audrų" išleidimo. Paskutinįkart pod|
aplankiau 1966 m rugsėjo pradžioje slaugos namuose.
'Bus daugiau

DRAUGAS, penktadienis, 1997 m. vasario mėn. 21 d.

CLASSIFIED GUIDE

LIETUVIŲ TELKINIAI

Los Angeles Šv. Kazimiero pa
rapijos bažnyčioje š.m. sausio 19
i įvyko pianisto Povilo Stra
vinsko rečitalis.
P. Stravinskas gimė Lietuvo
je. Pirmuosius žingsnius muzi
koje pradėjo Čiurlionio vardo
meno mokykloje, Vilniuje. De
šimties metų amžiaus jau debiu
tavo su Vilniaus simfoniniu
orkestru. Dvylikos metų būda
mas laimėjo tarptautini konkur
są ir gavo stipendiją tolimes
nėms studijoms Maskvos muzi
kos mokyklose. Baigė garsiąją
Čaikovskio vardo muzikos kon
servatoriją. Ketverius metus
buvo pagrindinis solistas Lie
tuvos Filharmonijoje ir pro
fesoriavo Vilniaus Valstybinėje
konservatorijoje. Yra daug
koncertavęs su žymiais įvairių
valstybių dirigentais Europoje
ir Amerikoje.
Nesu muzikologas ar kompe
tentingas vertinti muziką pro
fesionalo mastu, tegu man bus
leista pasidalinti asmeniškais
įspūdžiais, kuriuos patyriau
pianisto Povilo Stravinsko kon
certo metu.
Stravinsko programa pasižy
mėjo skirtingų žanrų ir formų
pasirinkimu. Pirmoji koncerto
dalis buvo romantiška, antroji
impresionistinė ir pabaiga au
tentiškai amerikietiška.
Pirmoji koncerto dalis prasi
dėjo su Mozarto Fantazija dmoli. Dėmesį atkreipė keistas
fortepijono tonas. Vėliau paaiš
kėjo, mažo dydžio fortepijonas,
ilgai stovėjęs šaltoje bažnyčios
patalpoje, pradžioje tinkamai
nerezonavo. Viena klausytoja,
pažįstanti Mozarto muziką, pa
stebėjo, kad kūrinys neskambė
jo mocartiškai! — pasigedo
žaismingo skambesio. Nepai
sant fortepijono trūkumų, Stra
vinskas parodė tobulą pirštų
techniką, platų dinamikos spek
trą, skirtingus niuansus pasi
kartojimuose ir išlavintą
muzikos supratimą.
Toliau skambėjo F. Chopino
baladė Nr. 1 g-moll. Ši baladė
galėtų simbolizuoti mūsų
išeivijos likimą.
Baladę
Chopinas pradėjo kurti bū
damas Italijoje. Tuo metu
Lenkiją užvaldė caristinė Rusi
ja ir jaunas muzikas, praradęs
savo Tėvynę, ryšį su tėvais,
giminėmis ir draugais, daugiau
nebesugrįžo Į okupuotą Lenkiją.
To laikotarpio nuotaika at
sispindi jo muzikoje. Balades
atlikime jautėsi liūdesio,
tragedijos ir demoniško įniršimo
derinys. Tą derini Stravinskas
išryškino gražaus tono švelnu
mu, perlinio apvalumo pasažais
ir griausmingai skambančiais
akordais. Muzikologas Jeremy
Stepman iLor.don-Decca) rašo:
..Pagrindine Chopino muzika
susideda iš akompanimento ly
dimos melodijos, jos grožis
ateina iš neribotų galimybių

ELEKTROS
tVEOMIAJ—PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto lefcsmą.
Dtibu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir aažmingai.
773-7TB-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

Pirmosios dalies pabaigoje
buvo atlikta Beethoveno sonata
c-moll, populiariai vadinama
„Mėnesienos sonata". Šis Stra
vinsko atliktas kūrinys pasižy
mėjo muzikinio tono niuansais,
tinkamu frazavimu, nuotaikų
įvairumu ir energijos išraiška.
Antroji koncerto dalis buvo
skirta kompozitoriams, pradėju
siems naujas epochas muzikos
mene: Claude Debussy, Prancū
zijoje, ir George Gershwin,
Amerikoje.
Po Debussy etiudo skambėjo
gana ilgokas Debussy Estam
pes, susidedantis iš „Pagodas",
„Vakaras Granadoje" ir „Sodai
po lietaus". Kūriniai buvo spal
vingai interpretuoti su įdomiais
ritmo pasikeitimais, savotiškai
skambančia, kartais su disonan
sais, harmonija ir gražiomis
įvairių melodijų nuotrupomis.
,,Pagodas" atlikime aiškiai
buvo atpažįstami rytietiškos
muzikos bruožai, kartais primi
nantys Puccini „Madame Butterfly".
Claude Debussy apie savo im
presionistinę muziką kartą yra
pasakęs, kad tai esąs jo vėliau
sias eksperimentas muzikos
„chemijoje". Tačiau toji „chemi
ja" labai prigijo pasaulyje. Yra
savotiškai originali, išradinga ir
maloni klausyti.
Po Debussy skambėjo ameri
kietiškos muzikos žvaigždės
George Gershwin kūriniai. Jo
„Rapsody in Blue" buvo taip
įspūdingai ir įmantriai atliktas,
kad pagrindinis motyvas Stra
vinsko virtuoziškumo ir Gershwino ritmo laužomas, pasiekė
dinamikos kulminaciją, kurios
metu tas , , n y k š t u k a s " in
strumentas skambėjo kaip di
džiulis koncertinis fortepijonas.
Gaila, kad toks instrumentas
negalėjo būti Povilui Stravin
skui parūpintas.
Paskutiniams rapsodijos gar
sams nutilus pasipylė gausūs
plojimai ir spontanišku atsisto
jimu klausytojai dėkojo solistui
už tobulai atliktą koncertą.
Povilas Stravinskas papildo
mai paskambino Chopino „Mi
nutės valsą" ir Ravelio „Pavane". Tą kompoziciją Ravelis de
dikavo žuvusiam kareiviui-pėstininkui.
Koncerto iniciatorius buvo
mūsų parapijos vargonininkas,
muzikas Viktoras Ralys. Jam
talkino parapijos choras. Pro
gramą pravedė choro pirminin
kas Antanas Polikaitis. Po kon
certo visi svečiai bvvo pakviesti
pabendrauti ir pasivaišinti ska
numynais parapijos salėje.
V y t a u t a s Lelenis
PASIEKIAMOS
ŽVAIGŽDĖS
Lietuvos „Vaikų Vilties" Los
Angelas skyrius sausio mėnesį
.suruoSė metinius virtinukų

AUTOMOSSJO. NAMU. SVEIKATOS.
m OYVYSČB pmuosaAs.
Agantat Frank Zapofe ir Ott. Mgr.
S. Kana kaba Katuviskai.
FRANK ZAPOUS
MOT/i W«at M * Strast
Tai. (70t) 424-OH4
(312)»1-M64

(iarbes svečiai su Lietuvos „Vaikų vilties" gydomais vaikais ir L W I^oe Angeles skyriaus komi
tetu Iš k.: I eil. — Linda Shaffer, Dennis Shaffer, Edviną Maciūte, Laura Jakimavičiūte, Paul
Hardis, Janina Čekanauskiene, Vytautas Čekanauskas, Danguole Navickiene. Jonas Navickas.
II eil. - Dalile Pohkaitiene, Ingrida Jodeliene, Laima Ringiene, Laima Jarasūnionė ir Angele
V a iček ausk i ene

pietus — užsidirbti lėšų šių garbes
lietuviais
formaliu
metų veiklai ir pagerbti visus pažymėjimu. Buvo padėkota
lietuvius ir amerikiečius, ku visiems, kurie aukoja ir pade
rių dėka mūsų vaikai gydomi. da vaikus užimti ir prižiūrėti:
Praėjusiais metais buvo pa Gasparui Kazlauskui kurio
gerbti gydytojai dr. Watts ir butą vaikai naudoja, vieti
dr Kay, kurie yra priėmę ir niams daktarams ir dantistams
iki šiol išgydę net 16 lietu Zigmui Brinkiui Audrai De
viukų. Taip pat pagerbėme veikytei, Danutei ir Rolandui
Shriners organizacijos Al Mal- Giedraičiams už suteiktą me
aikah Temple, kuris atsakin dicininę priežiūrą ir visiems
gas už vietinės ligoninės savanoriams.
veiklą.
Ypač padėkota komiteto na
Šių metų garbės svečias riams ir į darbą mielai įsijun
buvo Los Angeles Shriners li gusiems komiteto narių vy
goninė, kurios gražią ir šiltą rams už visų metų darbus ir
aplinką, pajėgų ir malonų šta už šių pietų surengimą: Lai
bą apibūdinusi pirmininkė mai ir Ričardui Ringiams, An
Danguole Navickienė pakvie gelei ir Vytautai Vaičekaus
tė ligoninės administratorių kams, Ingridai-ir Juliui Juo
Paul Hargis į sceną priimti delėms, Dalilei "ir Antanui Popažymėjimą, kurį įteikė gene likaičiams,
Laimai Jarašūralinis garbės konsulas Vytau nienei ir Jonui Navickui, šil
tas Čekanauskas. Susirinku tai paplota ir Genei Plukienei,
sius nustebino ir sujaudino kuri kasmet padeda organizuoti
Paul Hargis, pakviesdamas sklandžią eigą virtuvėje ir
pirmininkę ir įteikdamas Lie Šv. Kazimiero parapijos Su
tuvos „Vaikų Vilties" Los An tvirtinimo sakramentui besi
geles skyriui pažymėjimą už ruošiančios klasės mokiniams,
pavyzdingiausią veiklą, kurią kurie, atlikdami gerus darbe
šiai ligoninei iki šiol teko ma lius, patiekė maistą ant statyti.
lų.
f
Taip pat buvo atvykęs Den
Pirmininkė Jbadėkojo vi
nis Schaffer, Al Malaikah siems susirinkusiems rėmė
Temple potentatas, kuris irgi jams, papasakodama apie ke
tarė šiltą žodį apie Shriners lių išgydytų vaikų naujus gy
organizacijos tikslus ir mielą venimus. Tie vaikai, kuriems
bendradarbiavimą su „Vaikų negaliodavo raginimas mėgin
Viltimi"
ti pasiekti žvaigždes, dabar
Kadangi dr. Hugh Watts ir baigia mokslus, patenka į uni
žmona Sharon de Muth ne tik versitetus, gali planuoti savo
lankęsi ir dirbę Lietuvoje, bet ateitį. Dabar jiems šviečia ir
net ketvirtus metus iš eilės at juos kviečia naujos, netikėtos
vykę su mumis valgyti virti- žvaigždės.
nukus, buvo nutarta, kad jie
Jau ketvirtus metus iš eilės
gali būti tik lietuviai. Gausiu Jonas Navickas
pagamino
plojimu jie buvo paskelbti 6,000 virtinukų ir, kaip visa-

DAUGĖJA LIETUVOS
BAJORU
Kaune, vasario 15 d. minint
Gediminaičių krikšto 611 meti
nes. Karininkų ramovės Vytau
to Didžiojo menėje 21-am žmo
gui iš .Kauno apskrities buvo
iškilmingai įteikti Bajorystes
pripažinimo aktai.
Pagal Lietuvos bajorų karališ
kosios sąjungos (LBKS) regla
mentą vyko naujųjų narių, do
kumentais įrodžiusių savo bajo
rišką, kilme, priesaika, buvo
sakomas kunigo maldos žodis,
giedama tautiška giesmė, atlie
kamas ritualas su kardu.
Pripažinimo aktus įteikė
LBKS kancleris Jonas Sidaravičius, o renginyje taip pat
dalyvavo maršalkos, senatoriai
ir sąjungos nariai bajorai.
Nuo 1994 m., kai buvo atkur
ta LBKS, bajorystės pripažini
mo aktus jau turi 214 žmonių iš
kurių 150 — kauniečių. Dar 400
žmonių yra įrodę savo bajorišką
kilme dokumentais, tačiau ne
gavę pripažinimo aktų. Jie iki
šiol LBKS nariams buvo įteikia
mi Trakų pilyje. (BNS)
• Rašytojas, poetas Vincas
Mykolaitis-Putinas gimė 1893
m. sausio 6 d. Pilotiškėse, Prie
nų apskr. Mirė 1967 m. birželio
7 d. Kačerginėje.
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Savings and Loan Association

75 metus aptarnauja lietuvius
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MAROUETTE PARK
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(1-312) 925-7400

BRIDGEVIEVV

(1-312) 254-4470

8929 S HARLEM AVE
(708) 598-9400

BSEE

^

RE/M*X
REALTORS

(773) 596 M M
(706) 425-7161

RIMAS L STANKUS
• Perkant ar parduodant
• Greitas ir sąZMnge* patarnavimas
• ICLS kompiuteriu* FAX pegafce
• Nuosavybių kainavimat ve»ui
> Parkam* ir parduodama ramus
> Apartmantus irtam*
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DANUTĖ MAYUI
284-1900
J« norite parduoti ar pirkti namus
kreipkitės į Danute Mayer Ji professionaiiai. sąžiningai ir as
meniškai patarnaus. įkainavimas
veltui.

Ieškome kepėjo
(pastry chef)
pilno laiko darbui.
Reikalinga 5 m.

jMoVsfledOsrSy
12700 S. KmUa
BHm MsVNlJL
TA*. 709-399-1703

darbo patirtis.
Skambinti:
605-357-2524
6 v.v.-8v.v.

Svtūsviunus
Poetui Bernardui Brazdžioniui
t
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Didžiai gerbiamas Jubiliate,
Jūsų poezija esu sužavėta
Ją gerbiu kaip dainą numylėtą,
Ją sapnuoju, kartoju ir
Dienos metu dainuoju.
Linkime jaunimui pasekti Jūsų keliu,
Kad Lietuvos žemė nemirktų krauju.
Švenčiant 90 metų sukaktį
Linkime daug galvos nesukti,
Bet ir toliau poeziją kurti.
Su pagarba: Vanda Urbonienė
Jumis gerbiąs - Antanas Urbonas,
"Svetimų Karnų" leidėjas.
Juno Beach, Florida
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JKSCONSTRUCnON
„Sningle" stogai ir visų rūsių
apkalimai (skJing): medžio,
aluminiaus ir kt. Turiu darbo
draudimą. R. Jankauskas,
•at 706-SS9-285S

GRE/T
PARDUODA

VALOME
tad „Tradeer Joe's" parduotuvė
KILIMUS,
BALDUS
paaukojo didelę dalį vyno.
IR
GRINDIS
Svečiai buvo raginami vai
J. B U B N Y S
šintis. Atvėrę širdis ir pini
7
7 3 - 7 3 7 - 5 1 SS
gines, švedai vėl parėmė Lie
tuvos „Vaikų Vilties" veiklą ir
Parduodame Lietuvos
entuziastingai laukia naujų ir
dailininkų
paveikslų kolekcijasugrįžtančių pacientų.
Kreiptis:
teL
706-766-2746
D. N a v i c k i e n ė
Skambinti 9 v.v - 1 1 v.v.

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos

•^•^•^

Vaiku* ;s Lietuvos nemokamai gydančio* Los An«ele» Shrinerr ligoninės
administratoriui Paul Harfis padėkoa paiymejima įteikia Lietuvos
ReMpuh'ikns K''n (jarhes konsulas Vytautas Čekanauskas

REAL ESTATE

MISCELLANEOUS

panaudojimo, dėl kurių melodija
vystosi ir kaitaliojasi". Stra
vinskas su giliu įsijautimu at
PIANISTO POVILO
skleidė šias galimybes savo
STRAVINSKO REČITALIS klausytojams.

LOS ANGELES, CA

THE JOINT BALTIC AMERICAN NATIONAL
COMMITTEE, INC.
2nd Conference on BsMc Security and
U.S. PoMcy In the Reglon WesMi>gloii, D.C.
Maren 7«S 1SS7
Speakers cormrrnsd so far induos H.E. Lewrence Taytor. U.S. Ambassador to Estonia, H.E. Alfonsas Eidintas, Utrtuanian Ambassador to the
U.S., H.E. Ojars Kaminą. Latvian Ambassador to the U.S. H E K Enk
Tygesen, Daniah Ambassador to the U.S., Trevor Evans, Department of
State, Brewster Campbell, Balta American Enterprise Fund, Paul Goble,
Radre Frse Europa/ Radto Uberty, dr.j.Miehael VVatler. American Foreign
Pokcy Council.
Some pane) trtJes inckide: Security concems of the Balte Countries;
NATO expansion and the Baltas: Regionai Security and the Mttftary m
the Baltes, the FutureRote of Congress and ActMats in Foreign Potey;
Foreign, Investment in the Balte*.
• Administratjon Briefing
• Visits to Congressional Off taSJ
Indrviduars mušt register wrth the Hotel -1-800-228-1234,
by Feb. 14 tbr a room rate of 668.00;
Hystt Regeocy Crystol City,
a / v e JoffOTOOO Dovis Hwy,
Anlnęlot), Vtrgjinio.
Registration fee is 8110.00 (per person)
payable by February 14,1997
After Feb. 14. fee is $125.00 (per person)
Chocks payable to JBANC, 400 Hurtey Ave.,
Rockvllle, MO 20650.
For furthei information pfease contact JBANC
(301) 340-1864 0f *ax (301) 30B-140S or e-meH ibancOlbanc.org
JBANC is s VVashington bassd organization representmg the interests
of the Estonian American National Council, The American Latvian
Association and the Uthuanian American Council.

LAIŠKAI
KAIP GALI IŠSILAIKYTI
DRAUGAS?
Laikraščių uždavinys yra per
duoti žinias, kartu uždirbant
pinigus leidėjams. Tai yra itin
sunku elektroniniame amžiuje.
Spauda Amerikoje nyksta, o dar
sunkiau yra etninei spaudai.
Amerikoje lietuvių spauda
veikia redaktorių dėka, kurie
suranda neapmokamus kores
pondentus ir nuomonių reiškė
jus. Tai nėra pastovi padėtis,
kai bendradarbiai ir skaitytojai
mažėja ir mažėja.
Kaip išsigelbėti iš niūrios
ateities? Tą tegalima atlikti,
įsteigiant labai stiprią fun
daciją, kuri vis didėtų, nors
skaitančioji visuomenė nyktų.
Redakcija tuomet galėtų išplėsti
savo sparnus ir įsteigti žinių
biurą elektroniškam perdavi
mui didžiosioms agentūroms.
Kai Ieva Paulekiūtė tekėjo už
Winthrop Rockefeller, tuomet
lietuviški laikraščiai buvo
paskandinti užklausimais.
Daug kas svarbaus vyksta Lie
tuvoje ir tos žinios galėtų eiti
per vietini žinių biurą.
Saulius Šimoliūnas
Detroit, MI
SESELĖ MARGARITA
ČIA LABAI REIKALINGA
„Drauge" (Nr. 28,1997 vasa
rio 11 d.) įdėta seselės Margari
tos nuotrauka, kurioje matome
ją, vaikų apsuptą, besidarbuo
jančią amerikiečių mokykloje,
pritrenkė, kaip perkūnas iš
giedro dangaus. Trenksmas nu
dundėjo per Čikagos lietuvišką
ją visuomenę, visus stipriai sukrėsdamas.
Ses. Margarita darbavosi Lemonte lietuviškoje dirvoje,
įspausdama gilias pėdas. Ji bu

vo čia nepamainoma. Kai ją at
šaukė į Putnamą, CT, viaa pa
rapija, lituanistinė mokykla,
mokinių tėvai rinko parašus,
maldaudami seselių vadovybės,
kuri taip rūpinasi lietuvybe, jo
sios neiškelti. Veltui! Ji esanti
reikalinga Putname. Kaip da
bar sužinojome — amerikie
čiams!
Kaip dažnai girdime, kad lab
darybė prasideda namuose...
Štai prel. dr. Juozo Prunskio,
stebėjusio ses. Margaritos dar
bą, nuomonė: „Ses. Margarita,
nors trapi — silpnos sveikatos,
nuveikė čia milžiniškus darbus
savo didžiadvasiškumu. Ji dide
lė patriotė, pasišventusi, nežiū
ri materialinio pelno — altruis
tė. Nepamainoma parapijoje, li
tuanistinėje mokykloje, skuban
ti globoti ir patarnauti vyres
niems žmonėms. Maloniai lie
tuviškai svetinga. Gera, draus
minga ir paklusni vienuolė.
Nors čia turi 90 m. mamą ir še
šeri* nuolankiai išvyko šaukiama .
Kaip ses. Margarita reika
l i n g a lietuviams Lemonte,
parodys tik keletas faktų;
ji mokytojavo didžiausioje už
Lietuvos ribų Maironio lituanis
tinėje mokykloje;
ji yra JAV Krašto Lietuvių
Bendruomenės religines tarybos
pirmininkė;
ses. Margarita aktyviai reiš
kiasi ateitininkų veikloje;
Pal. Jurgio Matulaičio misijo
je ji tvarkė parapijos admi
nistracinius reikalus su vysku
pija, taip pat daug padėdavo
misijos darbe, paruošdavo iv.
Mišių patarnautojus.
Dabar šių patarnautojų labai
trūksta, nes nėra kas paruostų.
Vargas ir su vaikų parengimu
Šv. Komunijai.
Ses. Margarita suprato, kad
auklėjimas yra sielos duona ir
ji maitindavo ja mūsų atžalyną.
Visuose jaunimo reikaluose pa

keldavo dvasine būkle, kuris ji
taip nuolatos nepaprastai sie
lojosi.
Sakoma, kad širdis gali laimė
ti širdis, todėl ji buvo visų my
linis, gerbiama ir laukiama,
Man teko pažiMi sesele, Įsu
kantis Expo HF7 tarptautinėje
parodoje Montrealy, Kanadoje.
Krito tada j akis jos nepaprastai
gers, artimo meiles pilna širdis.
Žydai turi aukščiausią pagyri-,
mo vardą žmogui, pilnam hu
maniškumo — „Mensch". Ses.
Margarita yra tikra ta žodžio
prasme „Mensch".
Dabar matome, kiek daug ža
los padaryta lietuvybei ir neap
sakomos skriaudos mūsų vai
kams, ją atšaukiant Ir kodėl?
Kad lašelių vadovybės parėdy
mu ji tarnautų žymiai daugiau
galimybių turintiems amerikie
čiams?
Stasė E. Semėnienė
Chicago, IL
KNYGOS
Vasario 4 d. „Draugo" vedamsjame redaktorė Danutė Bindokienė pasiskundė dėl priekaiš
tų, kam talpinama per daug
laiškų, prašančių knygų Lietu
vos bibliotekoms. Manau, tai
lietuviško būdo savybė: visur
ieškoti progų, ką nors pabarti ir
pakritikuoti.
Argi nedžiugu, kad žmonės
knygomis domisi ir jų prašo la
biau nei duonoa Neakaitome tų
laiškų širdimis, o vis tik vertė
tų!
Kadaise skaitėme apie lietu
viškų knygų liūdną likimą kai
kurių Amerikos miestų gatvėse,
šiukšlių dėžėsi, sąvartynuose.
Ar tai ne tragedija? Buvo ir
tokių nuotykių, kai veikėjai
vielai degino knygas ir tai lai
kė nuopelnu — tam tikra veikla!
Peržvelgiu savo knygų lenty
nas ir liūdna darosi, pagalvojus
apie tų knygų likimą po manės.
Ar neatsidurs jos sąvartynuose?

Bepigu gyvenantiems dideliuo
se centruose: pasikvieti talkon,
r*«Tmdai sunkvežimį ir knygos
jau pakeliui į Lietuvą Išvykda
mi savo gyvenimo saulėlydį pra
leisti į šiltesnius kraštus, atsitempėm ir knygas, nes negalėjo
me su jomis skirtis. Dabar ne
aišku, kaip šią brangenybę į
Lietuvą nugabenti.
Bent knygas su autorių -įra
šais norėčiau perduoti savo jau
nystės miestui — Mažeikiams.
Būtų įdomu išgirsti protingų
patarimų, kaip visa tai įvykdy
ti. Jaučiu, kad ne vienas mano
kaimynų atsidūręs panašioj pa
dėty.
Linkiu kantrybės ir ištvermės
Gerbiamom Redaktorėm ir
jaučiu, kad tų gerų savybių
Jums netrūksta, užtat „Drau
gas" gyvuoja ir vis įdomus. O
kritikų buvo ir bus jų ateityje...
„Kadangi griauti yra daug
lengviau, negu statyti, o dar
lengviau nieko nedaryti, tai ir
nieko neveikėjų turime be galo
daug; griovėjų daugiau kaip
reiktų, o tikrų kūrėjų vos
mažytė saujelė. Būdami reti
kaip auksas, jie ir brangesni už
auksą". Taip kalbėjo Adomas
Jakštas.
Onė Adomaitienė
Suny Hills, FL

mūsų — gyviesiems visuome
nės nariams.
Jeigu grįšime į praėjusių
laikų istoriją, pastebėsime,
kad kovotojai dėl žmonišku
mo, spaudos laisvės ir laisvės
savajai tautai, daugiausia bu
vo „pilkieji" žmonės, kurie ne
turėjo aukštų mokslo laipsnių
ir negyveno puošniuose rū
muose.
Žvilgterėjus į netolimą pra
eitį taip pat pastebėsime, kad
savanoriai partizanai .ir TV
bokšto gynėjai buvo kilę iš
„pilkojo" kaimo a r paprasti
miestelėnai. Jų bendras bruo
žas — atsidavimas Dievui ir
begalinė meilė tėvų - prosene
lių žemei. Jie mirė ant tė
vynės aukuro, bet nebuvo lydi
mi gausaus būrio žmonių.
Jiems niekas neruošė atsisvei
kinimų. Auskime gyvenimo ki
limą pagal Dievo duotus talen
tus. Puoškime jį gerais dar
bais artimui, šeimai, doru gy
venimu, meile Dievui ir Tė
vynei.
Palaiminti jie, nes jiems bus
suteikta Dangaus karalystė; o
žmonės jų nepastebės, nes jie
per „prasti".
Antanas Paužuolis
Chicago, IL

PALAIMINTI
PAPRASTD2JI
Perskaičius Danutės Bindokienės vedamąjį „Sudiev
Mama", iššaukė man, manau,
kad ir daugeliui kitų daug
minčių — pagalvoti ir per
žvelgti j nueito gyvenimo ke
lią. Straipsnyje
išdėstytos
mintys tinka ir daugeliui

• Seniausia konstitucija
įsigaliojo 1529 m. rugsėjo 29 d.
Ji vadinama Lietuvos Statutu,
parašyta Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės kanceliarine
slavų kalba (kiti tyrinėtojai ją
vadina senąja literatūrine bal
tarusių kalba). Joje yra 13
skyrių, turinčių apie 240
straipsnių, kurie apima valsty
bės, baudžiamosios, civilinės ir'
kitų teisės šakų normas.
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Mylimai Motinai, Anyta: ir Močiutei

A.tA.
JULIJAI BRAZIENEI
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame dukrai, ,,I)rau
go" vyr. redaktorei. DANUTEI BINDOKIENEI. jos
vyrui VYTAUTUI
ir jų sūnums - ALGIRDUI.
VYTUI, ANTANUI su šeimomis ir PAULIUI.
BALF'o CENTRO
ir direktoriai

VALDYBA

A.tA.
JULIJAI BRAZIENEI
nesugrįžtamai iškeliavus, dukrą DANUTE BINDO
K I E N E su vyru VYTAUTU, vaikaičius ALGIRDĄ,
VYTĄ, ANTANĄ su šeimomis ir PAULIU nuoširdžiai
užjaučiam.
JA V LB Švietimo

Mylimai Mamytei. Uošvei ir Močiutei

A.tA.
JULIJAI BRAZIENEI
j Amžinuosius N a m u s iškeliavus, dukrą DANUTE
BINDOKIENE, „Draugo" vyr. redaktorę ir jos šeima
šio mylimo a s m e n s netektyje nuoširdžiai užjaučiu
Antanina
„Draugo"

Repšiene
bendradarbė

Mūsų Klubo Narei

MARIJAI NOREIKIENEI
m i r u s , jos vyrą klubo narį LEONĄ, dukrą RŪTĄ.
vaikaitį ANDRIŲ ir brolį JONĄ BORTKEVIČIŲ
gilaus liūdesio valandose širdingai užjaučiame ir
d a u g e visi liūdime.
Daytona Beach Lietuviu

GREITAI

į^SCERTIF/^

taryba

klubas

V I E N E R I Ų M E T Ų MIRTIES S U K A K T I S

A.tA.
JOLANTA MARIA
SALYS

Mes galėjome
nusipirkti
namą bet kur,
tačiau pasirin
kome pietva
karių apylinkę
dėl patogumo
ir bažnyčių
štai—pietvakarių Čikagos apylinkės: čia pensinin
kai perkasi namus, čia gražiai sugyvena kaimynai,
respektuodami vienas kito tautinius skirtumus ir
džiaugdamiesi patogiu miesto gyvenimu.
Pietvakarių Čikagos žmonėms patinka čia gyventi,
nes jie tiki nuosavybės verte. "The
Southwest Home Equity Assurance" programa garantuoja namo
vertę 100%, (65-Il£S 95/1-20)
Už vienkartinį $125 nario
mokestį būsite ramus, nes pa
darėte gerą investavimą. Gv- Q j

venkite pietvakarių apylinkėse ir džiaukite, kad jūsų
lizdelis saugus.
"Home Equity" programa galite naudotis, jei gyvenatrChicafpLawn/Maro^artltManor>Gaf»Park,
W«t lawn, Clearing, Brighton Park, Archer Heights,
Garfieki Ridge, MdGnky Park, New Gty, VVart
Ebdon, West Lawn ir kai kuriose
Athbum ir Scottsdale dalyse.

U i ,| n f
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Nuliūdę, gilaus skausmo prislėgti: tėvai, brolis ir
giminės.

A.tA.
ONA IR PRANAS ZAILSKAI

Greitai Kylantis
Certifikatas- puikus
būdas pinigams padaugint'
Idealus kursas, FDIC apsauga,
garantuotas 13 men. saugumas,
padės jūsų pinigams kilti, kaip
ant mielių! Prie greitai Kylančio
Cerhfikato galite bet kada pridėti
bet kokią sumą. Viskas didės ir kils

tuo pačiu kursu.
Greitai Kylantis
Certifikatasidealus receptas pakelt jūsų
pinigus, kaip ant mielių. Jei
norit atidaryti ši terminuota
indėlį (Big Dough CD). atvykite
pas mus arba paskambinkite
nemokamu tel. 1-888-SFB-SAVE.

TtipiHrakMriųtpfiinkH,
nOBMt

O0uTHWBST HOMB • y u i n ASIUIAJCE
StęmO*
S4J4Wat6Sr4Strmt.

5. m. vasario 28 d. sueina metai, kai mirė mūsų m>iima
Dukrytė, Sesutė ir Anūke — Jolanta.
Niekados neužmiršime Tavęs. Julyte. Tu esi mūsų min
tyse, širdyje ir maldose.
Tebūnie Tau šviesi Dievo Karalyste.
Prisimenant Jos brangų atminimą š.m. kovo 2 d. 12:15 vai
p.p. bus atnašautos šv. Mišios Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jos bažnyčioje.
Maloniai prašome prisiminti savo maldose a.a. Jolanta

Statome ateiti kanu su jumi<

~H*1^

Jtar 77a.434.slfB
•ua $«* i — e * »^i— pradsosr* ••*'•******

-s į

Prie* penkiolika metų, vasario 22 d.. Viešpats pasišaukė
a.a. ONĄ ZAII^SKIENE- o 19*8 m sausio 21 d jos vyrą a a
PRANĄ ZAILSKĄ
Skautiškoji šeima ir jų BALF bendradarbiai bei kiti pa
žįstami prašomi velionius prisiminti maldoje.
Sunūs — Arūnas ir Algimantas su seimą.
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
REKOLECIJOS
Šv. Antano parapijoje, Ci
cero, IL, Gavėnios misijoms
vadovaus kun. Rokas Puzo
nas. Jos vyks kovo 6-8 d., ket
virtadienį,
penktadienį
ir
šeštadienį, 6:30 vai. vak.
Kun. R. Puzonas yra dviejų
Lietuvos parapijų (Musninkų
ir Čiobiškio) klebonas, be to,
eina Širvintų dekanato deka
no ir Kaišiadorių vyskupijos
pastoracinės tarybos vadovo
pareigas. 1984 m., tuo metu
Ingrida Bubliene
dar neseniai įšventintas kuni
gu, kun. Rokas Puzonas pas
Ingrida Bublienė, Lietu
kelbė viešą pareiškimą, ku
vos Respublikos gen. garbės
riuo pasmerkė KGB pastan
konsuie Ohio valstijai, bus pa
gas jį užverbuoti ir atsisakė
grindinė kalbėtoja Amerikos
bendradarbiauti su saugu
Lietuvių tautinės sąjungos
miečiais. Tuo metu tai buvo
rengiamame Lietuvos Neprik
labai rizikingas
žingsnis.
lausomybes atkūrimo—Kovo
11-sios—minėjime. Minėjimas Nėra abejonės, kad kun. Puzovyks Pasaulio lietuvių centre, no ištikimybė Dievui. Bažny
Lemonte šia tvarka: • vai. r. čiai ir Tėvynei atsispindės jo
Mišios Pal. Jurgio Matulaičio vedamose misijose užsienio
misijos bažnyčioje, 12:30 vai. lietuviams, todėl visi Cicero ir
p.p.—akademija PLC didžio apylinkių lietuviai raginami
joje salėje. Visuomenė nuo dalyvauti.
širdžiai kviečiama dalyvauti.
P i a n i s t a s Rokas Zubovas
atliks koncertą šį sekmadienį,
vasario 23 d., 7:30 vai. vak.,
Beautiful Sound salėje, County Line Sąuare, 120 Burr
Ridge Parkvvay, Burr Ridge,
IL, tel. 630-325-9999. R. Zubo
vas skambins Čiurlionio, Bar
tulio, Gutavičiaus . o taip pat
tarptautinio masto kompozito
rių kūrinius. Lietuvių visuo
menė raginama gausiai koncerte dalyvauti.

F S S Čikagos
skyriaus
sueiga vyks sekmadienį, va
sario 23 d., 12 vai., Pasaulio lie
tuvių centro posėdžių kamba
ryje, Lemonte. Bus aktuali
inž. Povilo Vaičekausko pas
kaita. Visi nariai prašomi da
lyvauti.
Kryžiaus kelias Pal. Jur
gio Matulaičio misijos bažny
čioje einamas kiekvieną Ga
vėnios penktadienį prieš šv.
Mišias, 7:40 vai. ryte.

VĖL VEIKIA MICHIGAN
PAKRANTĖJE ĮRENGTAS
AERODROMAS

Maironio vardo lit. mokyklos, Lemom. IL, antrojo skyriaus mokiniai su mokytojomis (iš kairės): Taiyda Chiapetta ir Elena Janušiene.

Docentės
stomatologės
dr. Nijolė K e l b a u s k i e n ė ir
dr. S i m o n a
Milčiuvienė,
Kauno Medicinos akademijos
terapinės stomatologinės kli
nikos bei profilaktinės
ir
vaikų stomatologijos klinikos
vadovės, dalyvauja 132-trame
metiniame Čikagos Dantų gy
dytojų sąjungos moksliniame
suvažiavime,
vykstančiame
vasario 20-23 d. Iškviestos
DAFL organizacijos, peda
gogės taip pat lankys Illinois
universiteto odontologijos fa
kultetą, kurio endodontologijos skyriui vadovauja pro f.
Nijolė Remeikiene; Amerikos
laivyno dantų gydymo klini
kas, kuriose darbuojasi dr. J a 
nina Tallat-Kelpša Prapuoienienė, o taip pat privačius
dantų
gydymo
kabinetus.
Viešnios
apsistojusios
pas
Praurimę ir dr. Leonidą Ra
gus, Itasca, IL.
Lietuvos V y č i u c h o r a s ,
vadovaujamas muz. Fausto
Strolios, giedos Pal. Jurgio
Matulaičio misijos bažnyčioje
kovo 2 d. per 9 vai. r. šv.
Mišias. Tuo bus paminėta lie
tuvių tautos globėjo šv. Kazi
miero šventė, kuri yra kovo 4
d. (antradieąį).

Pianistas Rokas Zubovas

Skelbimai
x A m e r i k o s Lietuvių ra
dijas, vad Anatolijus Siutas —
kiekviena sekmadienį 7 v.r. per
WCEV 14.50 AM. Tel. 312847-4903. adresas: 4459 S. Francisco, Chicago. IL 60632.
(sk)
x Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių p i r k i m e ir p a r d a v i m e
jum.- nuoširdžiai patars ir patar
naus, duodami komiso nuolai
da A l b i n a s Kurkulis, t e l .
31'2-3fi©-5530 arba jo sūnūs ir
partneriai: Andrius Kurkulis,
tel. 312-360-5531 ir Paulius
Kurkulis, 312-360-5627, dirba
su Oppenheimer & Co., Inc.
Chicagoje. Iš kitur skambinkite
veltui tel. 1-800-621-2103
'sk)
x Domesio, lietuviai! Naujas
JAV imigracijos vizų tikrinimas
prasidės balandžio mėn. Pasi
baigusias vizas caliu pratęsti.
Žmonės iš kitų valstijų gali
pasiusti man duomenis paštu.
Ed Š u m a n a s , 5701 Linden,
L a G r a n g e , IL 60525, t e l .
1-708-246-8241.
(sk)
ARAS ROOFING
Arvyd.is Kiel.i
Donrjinmp n l.nsomp
VIS

Tel
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Skambinti po fi « v

kalbant

x Julius ir ponia Pakalkai,
Beverly Shores IN, apsiėmė
globoti n a š l a i t į Lietuvoje,
paskirdami tam $1000, o dabar
atsiųsdami per BALF'ą $150 —
metinį paramos mokestį. Dėko
jame! „Lietuvos Našlaičių
globos" komitetas, 2711 West
71 St., Chicago, IL 60629.
(sk)

Pal. J u r g i o Matulaičio,
Lemonte misijos biuletenis
skelbia, kad misijos bažnyčioje
ruošiasi tuoktis Daina Ilginytė
su Jefferey Sexton. Anne
Johnson ir Tomas Vaitys, taip
pat Rasa Ambrasūnaitė ir
Darius Mitkus.
•.••jcjv/.y?,
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IŠ ARTI IR TOLI
VASARIO 16-OSIOS PRIĖMIMAS
AMBASADOJE
Vasario 14 d. LR ambasadoje
Vašingtone buvo surengtas pri
ėmimas Lietuvos Nepriklauso
mybės atkūrimui paminėti. Po
pietiniame priėmime dalyvavo
per pusantro šimto svečių: dip
lomatinio korpuso nariai, įvai
rių valstybių gynybos atašė,
JAV valdžios pareigūnai, vietos
žurnalistai, JAV lietuvių orga
nizacijų atstovai, bankininkai
bei verslininkai. Iš gausiai
dalyvavusių užsienio valstybių
atstovų paminėtini Lenkijos,
Rusijos, Ispanijos, Danijos,
Norvegijos, Suomijos, Islandijos,
Liuksemburgo, Rumunijos,
Kazachstano ambasadoriai
JAV.
Dalyvavo ir JAV valstybinio
saugumo tarybos pareigūnas,
prezidento B. Clinton patarėjas
Daniel Fried, JAV Valstybės de
partamento atstovai, atsakingi
už Baltijos kraštų ir JAV
santykius.

dekretu. Ambasadorius taip pat
įteikė Sausio 13-osios atmininio
medalį laikraščio ,,Washington
Post" žurnalistui Michael
Dobbs, kuris 1991 sausio mėn.
buvo Vilniuje ir savo praneši
mais pasauliui liudijo apie sau
sio 13-osios įvykius. Ambasado
rius A. Eidintas priėmimo daly
viams pristatė ir naujus Lietu
vos vyriausybės narius — lietu
vių kilmės JAV karininkus, LR
Krašto apsaugos ministro pava
duotoją J. Kronkaitį ir LR Vi
daus reikalų ministro pavaduo
toją R. Kilikauską. Galop žodis
buvo suteiktas ypač garbingam
svečiui — neseniai išrinktam
Lietuvių kilmės JAV Kongreso
nariui John Shimkus, kuris pa
žadėjo JAV Kongrese rūpintis ir
JAV-Lietuvos santykiais. Beje,
vasario 13 d. J. Shimkus viešoje
kalboje JAV Atstovų rūmuose
savo kolegoms pabrėžė būtiny
bę paremti Lietuvos siekį įstoti
į NATO, apžvelgė Lietuvos vals
tybės turtingą istoriją.

Priėmimo metu LR ambasado
Sekmadienį, Vasario 16 d.,
rius Vašingtone dr. Alfonsas Ei
JAV
Lietuvių Bendruomenės
dintas, pasveikinęs visus, susi
Vašingtono
skyrius ambasado
rinkusius paminėti Lietuvos
je
surengė
priėmimą
vietos lie
Nepriklausomybės švenę, iškil
tuvių
visuomenei.
mingai įteikė ilgamečiui Lietu
vos Saulių sąjungos išeivijoje Ambasados spaudos skyrius
veikėjui Mykolut Abariui Vyčio
MIRĖ LITUANISTAS
Kryžiaus ordiną, padovantą LR
PETRAS BALČIŪNAS
prezidento Algirdo Brazausko
Matulaičio slaugos namuo
se, Putnam, CT, š.m. sausio
30 d., po ilgos ir sunkios ligos,
brolio prel. Vytauto Balčiūno
ir ses. Augustos maldomis pa
lydėtas, mirė lituanistas Pet
ras Balčiūnas. Vasario 2 d.
buvo palaidotas Visų Sielų ka
pinėse, Cleveland, OH.
Velionio liūdi žmona Paulė,
duktė Nijole, sunūs Donatas,
keturi vaikaičiai, du provai
kaičiai, dukterėčios ir sūnėnai
Amerikoje bei daug giminių
Lietuvoje.
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x Baltia Express praneša
gerą naujieną. Velykinius
siuntinius priiminėsime iki
vasario 25 d. Pristatykite siun
tas adresu: 8327 S. Pulaski
Rd., Chicago, IL 60652. Skam
binkite nemokamai: tel. 1-800SPARNAI, 1-800-772-7624.
(sk)
x TRANSPAK
praneša:
„Senovės žmonės sako, jei
sausis miglotas b u f e r i metai,
jei gražus — derlingi, jei šiltas
— negreit bus pavasaris, o
vasara bus lietinga. Jei sausį
daug sniego — liepą daug lie
taus, jei sausį katė guli uodegą
atmetusi — bus šilta, jei katė
susirietusi į kamuoliuką —
šals". Pinigai, siuntiniai ir
komercinės siuntos į Lietuvą.
Maisto siuntiniai. TRANS
PAK, 4545 W. 63 St., Chicago,
IL 60629, tel. 773-838-1050.
Ariana Žliobaite (Linos ir Aro dukrelė- susipažįsta su „Draugu". Tikimės,
(sk) kad su juo draugaus visa gyvenimą.

Kai kas mano, kad skirtingai
galvojantiems yra sunku susi
tarti vienokiu ar kitokiu klau
simu. Vis dėlto tai nėra taisyk
lė. Pagaliau, kaip sakoma, nėra
taisyklės be išimties.
Neseniai visa Čikagos žiniasklaida mirgėte mirgėjo apie
dviejų aukšto rango valdžios
pareigūnų nuomonių skirtu
mus, o vėliau ir apie pasiektą
susitarimą. Atrodo, kad dau
guma gyventojų teigiamai ver
tina Čikagos mero Richard M.
Daley ir Illinois gubernatoriaus
Jim Edgar kompromisinį susita
rimą, kurio dėka pavyko iš
spręsti tiek miestą, tiek ir
valstiją kankinusį klausimą.
Čikagoje ir Springfielde su
rengtose spaudos konferenrijose
buvo pranešta apie miesto mero
sutikimą pratęsti Meigs aero
dromo gyvavimą penkeriems
metams ir Illinois valstijos
gubernatoriaus įsipareigojimą
(praslinkus 5 metams) nesiprie
šinti aerodromo vietoje įrengti
poilsio parką.
Tiek meras, tiek ir gubernato
rius, kalbėdami spaudos konfe
rencijose, šypsodamiesi rodė
savo pasitenkinimą. Tačiau,
akyliau stebint (TV ekranuose)
jų veidų išraišką, buvo pakan
kamai aišku, jog vienas ir kitas
jautėsi tarytum abipusis susita
rimas būtų asmeniškos pergalės
pasekmė. Nenuostabu. Abu yra
ilgamečiai politikai. Meras —
demokratas, o gubernatorius —
respublikonas.
Yra manančių, kad kompro
miso keliu pasiektas susita
rimas gali turėti teigiamos
įtakos tolimesniam bendra
darbiavimui. Gal, ko gero,
pavyks jiems išspręsti ir kitas
miesto bei valstijos problemas.
Oficialiais apskaičiavimais,
Čikagos mero ir Illinois guber
natoriaus ginčas pareikalavo
netoli pusantro milijono dolerių
išlaidų. Iš šios sumos maždaug
2/3 išlaidų tenka miestui, o 1/3
valstijai. Žinia, sustabdyti
Meigs aerodromo veikimą buvo
žymiai lengviau, palyginti su
atidarymui pareikalavusiais
darbais
Pirmiausia reikėjo atlikti
nuodugnią aerodromo inspekci
ją. Paskui teko stvertis remon
to darbų. Reikėjo patikrinti ir
sutvarkyti apšvietimo, šildymo
ir vėsinimo įrengimus. Taipgi
buvo reikalinga patikrinti ir
sutvarkyti lėktuvų nusileidimo
bei pakilimo takus. Be to, at

naujinti ir išdažyti aerodromo
pastatų patalpas ir t.t.
Pagaliau viską sutvarkius,
atėjo ir vasario 10 diena. Tą
dieną, po keturių mėnesių per
traukos, buvo numatytas aerod
romo atidarymas. Ankstį rytą,
praslinkus porai minučių po 6
vai., nusileido iš Des Moines
atskridęs dvimotoris lėktuvas.
Už keletą minučių nusileido dar
vienas. Paskui netikėtai pasi
reiškė radįjo ryšio sutrikimas.
Taip atsitikus, keli lėktuvai
buvo nukreipti į Midway aero
dromą. Atstačius radįjo ryšį,
iškilo kitos nenumatytos pro
blemos. Pradėjo snigti ir gerokai
sumažėjo matomumas. Tačiau,
nepaisant pasitaikiusių kliūčių,
vėliau viskas tinkamai sutvar
kyta. Illinois gubernatorius Jim
Edgar, lėktuvu atvykęs ii
Springfield.IL, pasidžiaugė
Meigs aerodromo veikimu.
Miesto meras Richard Daley
nesiteikė atvykti į aerodromą
Jis dar vis neatsisako pirmykš
čio plano aerodromo vietoje
įrengti poilsio parką. Tokio
parko įrengimas, abipusiu susi
tarimu, nukeliamas į 2002 m.
Penkerių metų laikotarpis nėra
taip jau ilgas. Per tą laiką gali
įvykti įvairių pasikeitimų. Či
kagos miesto mero ir Illinois
valstįjos gubernatoriaus vietas
gali užimti kiti asmenys. Nors,
atvirai kalbant, abu yra gan
geri vyrai. Nei vienam, nei an
tram netrūksta populiarumo.
Negalima nutylėti, jog prie jų
išrinkimo prisidėjo ir nemažas
skaičius lietuvių kilmės pilie
čių.
Reikia paminėti, kad Meigs
aerodromu naudojasi ir tikriau
siai ateityje pasinaudos ne vie
nas lietuvių aviatorius. Taipgi
galima pridurti, kad praėjusiais
metais, vienas čiagimis lietuvių
kilmės architektas nusprendė
viešai pareikšti savo nuomonę
dėl Meigs aerodromo pertvar
kymo ir pavertimo į parką —
poilsio vietą.
Ar bus įrengtas parkas, ar to
liau veiks aerodromas, tikriau
siai sužinosime vėliau. Rašan
čiajam knieti palyginti papras
tas klausimas: nejaugi, praslin
kus penkeriems metams, nebe
bus reikalingas Michigan ežero
pakrantėje veikiąs Meigs aero
dromas? Tuo tarpu, ką gi, saky
kime, kad kol kas ir vilkas yra
sotus, ir avelė liko nesuėsta.
P e t r a s Petrutis

KAZIUKO MUGĖ
V/ASHINGTON, D.C.
Skaučių ruošiama tradicine
Kaziuko muge vyks sekmadie
nį, kovo 23 d., nuo l iki 4 vai.
po pietų., St. Elizabeth's
School patalpose, 917 Montrose Rd., Rockville, MD. Bus
lietuviški pietūs, veiks kavinė.
Visi kviečiami atsilankyti ir
smagiai praleisti popietę.
ŠAUKIAMAS JAV LB
APYGARDOS
SUVAŽIAVIMAS
Suvažiavimas
įvyks
ba
landžio 26-27 d., Sunny Hills,
FL. Suvažiavimą globoja JAV
LB Sunny Hills apylinkė, va
dovaujama pirm. Laimos Savaitienės. Darbotvarkė ir kita
informacija
bus
paskelbta
Estrados dainininkė Nele Paltinienė. Kartu su vyru Arvydu ir Eugenijum
vėliau.
Ivanausku ji atliks koncertą Jaunimo centrr balandžio 6 d

