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Lietuvos Respublikos 
Seimo kreipimasis 

l va l s tybių šiaurės Atlanto su ta r t i e s organizacijos 
narių parlamentus , tų vals tybių ir vyr iausybių vadovus 

1997 m. balandžio 24 d. 
Vilnius 

Lietuvos Respublikos Seimas, įsitikinęs, kad NATO plėtimas 
padės pasiekti pagrindinį tikslą: sukurti stabilią, saugią ir su
vienytą Europą, įgyvendinti rinkos reformas, stiprinti demok
ratiją ir Euroatlantinę bendriją; 

Prisimindamas 1996 m. Lisabonos dokumentą, kuris patvirti
na kiekvienos valstybės neatimamą teisę laisvai pasirinkti 
arba keisti savo saugumo susitarimus, tarp jų — sutartis dėl 
sąjungų, ir kuris visiškai atitinka Lietuvos pasirašytus tarp
valstybinius susitarimus, tarp jų 1991 m. liepos 29 d. Lietuvos 
ir Rusijos Tarpvalstybinių santykių pagrindų sutartį, pagal 
kurią Rusija sutinka, kad Lietuva savarankiškai įgyvendintų 
savo suverenitetą gynybos ir saugumo srityje, taip pat ir pasi
rinkdama kolektyvinio saugumo sistemą; 

Pabrėždamas, kad Lietuva, kaip neatskiriama Vakarų civi
lizacijos valstybė, vertina demokratiją, individo laisvę bei 
įstatymo valdžią ir siekia veikti bendrų vertybių pagrindu besi
vienijančioje Europoje; 

Akcentuodamas esminę Baltijos regiono svarbą visos Euro
pos saugumui; 

Patvirtindamas Lietuvos pasiryžimą kartu su kitomis Balti
jos valstybėmis prisidėti prie Europos saugumo aktyviai daly
vaujant „Bendradarbiavimo vardan taikos*" programoje, taikos 
operacijose, dvišaliuose veiksmuose ir dialoguose su NATO 
šalimis; 

Akcentuodamas Lietuvos atitikimą NATO narystės kriteri
jams, Baltijos valstybių bendradarbiavimą ir jų ryžtą vykdyti 
sąjungos narių įsipareigojimus: 

Išreikšdamas įsitikinimą, kad neįtraukus Baltijos valstybių į 
NATO narystės procesą, jų demokratiniai laimėjimai ir stabilu
mas gali atsidurti pavojuje: 

Suprasdamas Baltijos valstybių vienybę pagal Baltijos 
Asamblėjos sesijos, įvykusius 1995 m. gruodžio 2 d. Taline, re
zoliuciją, kurioje nurodoma, kad „vienos iš trijų valstybių 
sėkmė yra visų trijų laimėjimas"; 

Suvokdamas, kad bent vienos Baltijos valstybės prisijungi
mas pirmajame NATO plėtimo etape būtų naudingas visoms 
trims, įrodantis, kad Euroatlantinės institucijos atsiveria vi
soms t r ims Baltijos valstybėms, sustiprinantis Baltijos valsty
bių laimėjimus ir užkertantis kelią dirbtiniam Baltijos valsty
bių bei likusių Vidurio Europos šalių perskyrimui. 

Ragina NATO šalių vyriausybes ir Šiaurės Atlanto Tarybą 
Madrido viršūnių susitikimo, įvyksiančio 1997 metų liepos 
mėnesį, metu: pakviesti Baltijos valstybes arba bent vieną Bal
tijos valstybe pradėti derybas dėl prisijungimo prie NATO kar
tu su pirmaisiais naujai kviečiamais s-gos nariais; nepritarti 
bandymams atskirti Baltijos valstybes nuo visateisio dalyvavi
mo Euroatlantinės integracijos procesuose. 

Vytautas L a n d s b e r g i s 
Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkas 

Lietuvos lenkų ir Lenkijos 
lietuvių problemos dar 

neišspręstos 
Varšuva, balandžio 24 d. 

(BNS) — Nors Lietuvos ir 
Lenkijos santykiai dabar yra 
patys geriausi per visą 20 
amžių, visos problemos dar 
neišspręstos, o Lietuvos lenkų 
ir Lenkijos lietuvių atžvilgiu 
dar daug ką galima pataisyti. 
Tokįos išvados priėjo dviejų 
Lenkijos Seimo komisijų — 
Tautinių mažumų bei Ryšių 
su tautiečiais užsienyje — na
riai. 

Trečiadienį bendrame po
sėdyje jie apsvarstė abiejų 
tautinių mažumų padėtį, pra
ėjus 3 metams po tarpvalsty
binės sutar t ies pasirašymo. 

Lenkijos premjero įgaliotinis 
tautinėms mažumoms, kul
tūros ir meno viceministras 
Michal Jagielo pateikė Lenki
jos lietuvių priekaištus ir 
neišspręstų problemų sąrašą. 
Pasak viceministro, susirū
pinimą kelia Punsko lietuvių 
kultūros namų statyba, nes 
pagal įstatymus Lenkijos kul
tūros ministerija negali jai 
skirti lėšų. 

Neišspręstas paminklo vys
kupui Antanui Baranauskui 
statybos klausimas, nes iki 
šiol neprieita vieningos nuo
monės dėl paminklo vietos. 

Vilniuą, balandžio 23 d. !BNS-. Lietuvos Kultūros ministras Saulius Šaltenis patvirtino Martyno Mažvydo 
„Katekizmui" pami-ieti skirto rengiant, įvykdančių -•••..•ivaidybių bibliotekose, tvarką. Vilniaus. Kauno. Pa
nevėžio. Šiaulių ir Klaipėdos viešosios bibliotekos įpareigotos sudaryti organizacines komisijas. Už geriausią 
šios knygos 450 metų sukakties paminėjimo programą, renginį ar reikšmingiausius darbus knygotyros srityje 
yra numatytos respublikines premijos. 

S. Narkeliūnaitės nuotr.: Lietuvos Respublikos .leneralims konsulas New Yorke dr. Petras Anusas ba
landžio 2 d. New Yorko viešojoje bibliotekoje kalba M Mažvydo ..Katekizmo" sukakties minėjime. 

Seime verda diskusijos dėl 
piliečių nuosavybės atstatymo 

duotas. 
M. Jagiela teigimu, kol kas 

nerasta išeities dėl lietuvių 
kalbos vartojimo Punsko įstai
gose. Tam trukdo dar 1945 m. 
Lenkijoje priimtas kalbos 
įstatymas, nurodantis visose 
įstaigose vartoti tik valstybinę 
kalbą. Trūksta lietuviškų ra
dijo laidų, nes lietuviai yra 
išsiblaškę po visą Lenkiją, ir 
vietinių radijo stočių vadovai 
teigia, kad tokias laidas rengti 
neapsimoka. 

Posėdyje dalyvavęs Lenkijos 
lietuvių bendruomenės tary
bos pirmininkas Sigitas Pa-
rancevičius priminė, kad nėra 
lietuviškų vadovėlių ne tik lie
tuvių kalbos, bet ir kitų da
lykų mokymui. S. Parance-
vičiaus teigimu, per mažai 
skiriama stipendijų išvyks
tantiems studijuoti į Lietuvą. 

Apie Lietuvos lenkų proble
mas kalbėjo Lietuvos lenkų 
sąjungos pirmininkas Ryszar-
das Maciejkianecas, Lietuvos 
lenkų mokytojų sąjungos pir
mininkas Jozef Kwiatkowski 
ir Lietuvos lenkų „advokatas" 
— organizacijos „YV'spolnota 
Polska" pirmininkas Andrzej 
Stelmachovvki. 

Didžiausiomis problemomis 
nors leidimas statybai jau jie įvardijo Lietuvoje galiojantį 

Vilnius, balandžio 24 d. 
(BNS) — Lietuvos Seimas ket
virtadienį pradėjo svarstyti iš 
karto trijų ..Piliečių nuosavy
bės teisių į išlikusį nekilnoja
mąjį turtą atkūrimo" įstatymų 
projektus. 

Po kelių komitetų ir frak
cijų atstovų diskusijos parla
mentas nutarė toliau dirbti 
prie visų trijų projektų bei pa
rengti bendrą. 

Krikščionių demokratų 
frakcijos atstovas Albertas Ši
mėnas ketvirtadienį pateikė 
projektą, kuris, frakcijos nuo
mone, yra tobulesnis už vy
riausybės pateiktą ir Seimo 
darbo grupės remiamą įstaty
mo projektą. Atskirą projektą 
pateikė Seimo Demokratų 
frakcijos seniūnas Saulius Pe
čeliūnas. 

Daugelio frakcijų atstovai, 
taip pat ir projekto autorius S. 
Pečeliūnas sutiko, kad visi 
projektai yra tobulintini. Iš es
mės projektams nepritarė 
LDDP frakcijos narys Mykolas 
Pronckus, kurio nuomone, 
„neieškoma ir nenorima ieš
koti kelių, kurie švelnintų 
padėtį". 

Socialdemokratų frakcijos 
seniūnas Aloyzas Sakalas siū
lė atskirti dalį, nustatančią 
gyvenamųjų namų grąžinimą 
buvusiems savininkams, ir pa-

penkių procentų rinkimų bar
jerą, Vilniaus plėtimą, ginčą 
dėl lenkiškų pavardžių rašy
bos taip pat „siekimą apriboti 
lenkų kalbos vartojimą len
kiškose mokyklose, nepakan
kamą lenkiškų mokyklų finan
savimą, lenkiškų pamaldų 
Vilniaus Arkikatedroje stoką" 

Lenkijos Seimo tarp parla
mentinės grupės vadovas 
Adam Dobronski kalbėjo apie 
pastangas įgyvendinant Lietu
vos Seimo pirmininko Vytauto 
Landsbergio iniciatyvą įkurti 
dviejų valstybių parlamentinę 
asamblėją. 

Po ilgų diskusijų buvo susi
tarta, kad asamblėjoje daly
vaus po 21 Lietuvos ir Lenki
jos parlamentarą, kurie pa
kaitomis Varšuvoje ir Vilniuje 
rinksis i bendras sesijas pava
sarį ir rudenį. Veiks nuolati
nės bei laikinosios komisijos 
konkretiems projektams įgy
vendinti. Asamblėja savo nu
tarimus adresuos šalių vyriau
sybėms, savivaldybėms ir 
tarptautinėms organizacijoms. 

rengti atskirą įstatymą. Jis 
pastebėjo, kad jeigu grąži
namoje žemėje stovi karvidė, 
ta žemė negrąžinama, o jeigu 
gyvenamasis namas — grąži
nama. „Ką tokiu atveju mes 
labiau vertiname — išeitų, 

kad karvę, o ne žmogų", sakė 
A. Sakalas. 

Konservatorių vardu kal
bėjęs Seimo pirmininko pava
duotojas Andrius Kubilius pri
pažino, kad dar yra taisytinų 
vietų ir reikia ieškoti geresnių 
sprendimų derinant vadina
mųjų savininkų ir vadinamųjų 
nuomininkų siekius. 

Profsąjungos nepritaria įmonių 
bankroto įstatymo projektui 

Vilnius, balandžio 24 d. 
(BNS) — Lietuvos profesinių 
sąjungų organizacijų atstovai 
mano, kad Seimui svarstyti 
pateiktas įmonių bankroto 
įstatymo projektas pablogins 
darbininkų padėtį. Apie tai jie 
kalbėjo ketvirtadienį susitikę 
su Lietuvos prezidentu Algir
du Brazausku. 

Susitikime dalyvavo Lietu
vos profesinių sąjungų centro, 
Profesinių sąjungų susivieniji
mo, Darbininkų sąjungos, 
Darbo federacijos ir Lietuvos 
regioninių profesinių sąjungų 
atstovai. 

Jie nesutinka su įstatymu, 
pagal kurį bankrutavusių 
įmonių darbininkai neturės 
jokių galimybių atgauti nesu
mokėtų atlyginimų. Neaišku. 

Prasidėjo Lietuvos-
Baltarusijos derybos 

dėl sienų 
Vilnius, balandžio 24 d. 

(BNS) — Baltarusijos derybi
ninkai, ketvirtadienį susitikę 
su Lietuvos atstovais, sutiko 
priimti pagrindu būsimajai 
sienų pažymėjimo sutarčiai 
Lietuvos paruoštą projektą. 

Ši sutartis ypač domina Lie
tuvą, nes per 600 kilometrų 
valstybinę sieną iš kaimyni
nės Baltarusijos nelegaliai pa
tenka didžioj: dalis ekonomi
nių bėglių, mėginančių keliau
ti toliau į Vakarus. 

Baltarusijos delegacijos va
dovas, užsien:o reikalu minis
tro pavaduotojas Michail 
Chvostov pranešė apie savo 
vyriausybės -prendimą vals
tybės sienos su Lietuva nusta
tymo darbams skirti 600.000 
dolerių. Lietuva šiam tikslui 
šiemet skyrė 3 mln. litų. 

Lietuva pažadėjo tarpinin
kauti, Baltarusijai kreipiantis 
į Europos Komisiją dėl finan
sines paramos suteikimo pa
gal TACIS programą sienos 
nužymėjimo darbams, pranešė 
URM informacijos skyrius. 

kas atsitiks po 151 įmonėje 
pradėto bankroto proceso dar
buotojais. Jų nuomone, prieš 
priimant įmonių bankroto 
įstatymą, reikėtų įsteigti spe
cialų šalpos fondą, iš kurio 
būtų grąžinami pinigai bank
rutavusių įmonių darbuoto
jams. Su tuo sutiko ir prezi
dentas A. Brazauskas. 

Profsąjungų atstovai prašė 
valstybės vadovą nepasirašyti 
įstatymo, jeigu jis bus priim
tas. Prezidentas pasiūlė dar 
kartą susitikti su Seimo Eko
nomikos komiteto nariais ir 
pareikšti jiems savo su
sirūpinimą. 

Vyriausybė pastaruoju metu 
kelis kartus yra pareiškusi, 
kad naujasis įstatymo projek
tas visų pirmiausia kaip tik 
gins darbininkus, nes netru
kus bus sukurtas specialus 
kompensacijų fondas, kuris 
skirtų lėšas, jei tam neužtektu 
bankrutavusių įmonių turto. 

Vilniaus arkivyskupas metropoli
tas Audrys Juozas Bačkis patenki
no monsinjoro Kazimiero Vasi
liausko prašvma atleisti jį iš Vil
niaus Arkikatedros bazilikos kle
bono pareigų ir paskyrė JĮ emeritu 
prie Vilniaus Sv. Mikalojaus para
pijos bažnyčios 

75 metų mons. K. Vasiliauskui 
jau buvo per sunku tarnauti Arki
katedroje, kaip jis sakė. - vienoje 
iš neramiausiu Vilniaus bažnyčių. 

Monsinjoras, eidamas i užtar
nauta poilsį, sakf ..su šypsena 
einu j rudenį". 

Nuotr : Mons Kazimiera- Va 
siliauskas 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis DPA, Reuter. BNS. I\'TERFAX. ITAR-TASS. BelaPAN. RIA žinių 
agentūrų pranešimais). 

V a š i n g t o n a s . Jungt in ių Valstijų gynybos sekretorius YVil-
liam Cohen trečiadieni pareiškė, jog NATO gali apsigalvoti dėl 
savo pažado nedislokuoti naujųjų sąjungos narių teritorijoje 
branduolinio ginklo. NATO nuostata keistųsi, jei Rusija pra
dėtų dislokuoti savo branduolinius ginklus buvusiose Sovietų 
Sąjungos respublikose, sakė Cohen JAV Senato Ginkluotųjų 
pajėgų komiteto posėdyje. 

B r i u s e l y j e įvyko NATO valstybių ginkluotųjų pajėgų vadų 
sus i t ik imas, kurio tikslas — aptarti artėjančias NATO vadova
vimo s t ruk tūros reformas. Iš 65 keturių lygių sąjungos vada
viečių planuojama palikti tik 20 trijų lygių ginkluotųjų pajėgų 
vadovavimo centrų. NATO Karinio komiteto pirmininkas, Vo
kietijos ginkluotųjų pajėgų vadas Klaus Naumann pareiškė, 
jog iš naujųjų NATO narių nebus reikalaujama, kad jos visiš
kai a ts isakytų turimos ir pereitų prie vakarietiškos ginkluo
tės, tačiau reikės pagal NATO reikalavimus pertvarkyti prieš
lėktuvinės gynybos s is temas, pritaikyti uostus ir oro uostus. 

L i m a - B u e n o s A i r e s . Partizanų vadas Nestor Cerpa ir kai 
kur ie Peru ,.Tupac Amaru'" sukilėliai, žuvę per vyriausybės ka
reivių puolimą antradienį Japonijos ambasadoriaus rezidenci
joje Limoje, buvo beginkliai, cituodamas žvalgybos šaltinius, 
ketvir tadienį rašo Argentinos dienraštis „Clarin", ir tai prieš
ta rau ja Peru prezidento Alberto Fujimori pateiktam teiginiui, 
kad N. Cerpa kareiviai nukovė mūšyje. Dvi dvidešimtmetės 
maiš t in inkės šaukė pasiduodančius ir prašė jų nežudyti, tačiau 
buvo nušautos , šeši par t izanai žaidė futbolą, kai kareiviai po 
rezidencija iškastame tunelyje susprogdino bombą. Laikraštyje 
rašoma, kad dauguma per sprogimą žuvusių žmonių vėliau 
ta ip pat buvo peršaut i . Peru prezidentas paklaustas, ar karei
viams buvo įsakyta nušaut i visus grobikus, nieko neatsakė. 

M a s k v a . Ketvirtadienį Maskvoje pasirašytas penkių valsty
bių sus i ta r imas . įpareigojantis savitarpiškai sumažinti gink
luotąsias pajėgas .NVS šalių ir Kinijos bendrame pasienyje. Do
kumentą pasirašė Rusijos. Kazachstano, Kirgizijos, Tadžikis
t ano prezidentai ir Kinijos Liaudies Respublikos pirmininkas. 
Sus i t a r imu numatoma apriboti sausumos kariuomenę, fronto 
aviaciją ir priešlėktuvinės gynybos aviaciją, dislokuotą 100 ki
lometrų zonoje abipus sienos. 

T o k y o . Šiaurės Korėja iš esmės sutinka tęsti taikos dery
bas su Kinija. Pietų Korėja ir JAV bei siekia tolesnių išanks
t inių diskusijų New Yorke, ketvirtadienį pareiškė vyriausiasis 
Šiaurės Korėjos derybininkas Kim Gye-gwan. 

V a š i n g t o n a s . JAV viešintis Tibeto dvasinis vadovas Dalai 
Lama trečiadienį sakė kalbą Pasaulio parlamentarų suvažia
vime del Tibeto, taip pat susitiko su administracijos pareigū
nais ir prezidentu Bil! Clinton. Dalai Lama išreiškė viltį gauti 
autonomiją Kinijoje, kurią slegia vidaus dvejonės ir užsienio 
spaud imas , pabrėždamas, jog Kinijos vadovai nebepasitiki sa
vimi, o valstybė skiriasi nuo tų laikų, kai komunistų vadovai 
buvo „nuoširdžiai įsitikinę, kad jų sistema gali atvesti į kokią 
nors laimingą visuomene". 

K i j e v a s . Ukraina ir Vakarai antradienį sutarė dėl plano, 
kur iuo siekiama panaikint i Černobylio atominės elektrinės 
<AE) radioaktyvių griuvėsių keliamą pavojų. Derybose buvo ap
t a r t a pažanga kelyje į 2000 metais numatytą visišką Černo
bylio AE uždarymą, numatoma padaryti sprogusįjį reaktorių 
dengiantį gelžbetonio gaubtą saugiu ir leisti Ukrainai pašalinti 
po šiuo gaubtu likusį branduolinį kurą. Šis projektas kainuos 
600-800 min. dolerių ir turė tų būti galutinai įgyvendintas iki 
2005 metų. Ukraina įspėjo Vakarus nevilkinti 3.1 mlrd. dolerių 
paskolų, kurios buvo pažadėtos Černobylio uždarymui. 

L o n d o n a s . Tarp taut in is strateginių tyrimų institutas tre
čiadienį išplatino 1996/97 metų Strategijos studiją, kurioje nu
rodo, jog pastaruoju metu didžiosios pasaulio valstybės vis ma
žiau dėmesio skiria užsienio politikai ir saugumo reikalams, 
vis labiau pasinerdamos į vidaus problemas. Specialistų nuo
mone, tai kenkia tarpvalstybines diplomatijos perspektyvoms. 
Studijoje sakoma, jog vidaus politikos problemose paskendu
sios JAV ir Europos Sąjungos valstybes dar nenoriau leisis į 
r izikingas politines operacijas, tokias kaip taikos ar tvarkos pa
la ikymas ar humani tar inės operacijos tolimose valstybėse ba
daujant iems žmonėms padėti. 

M a s k v a . RusijosValstybės Dūma ketvirtadienį priėmė krei
pimąsi j NATO valstybių parlamentus, ragindama „suprasti 
Rusijos susirūpinimą" dėl sąjungos plėtros ir imtis priemonių, 
kad Europoje nekiltų nauji nesutarimai. NATO plėtimasis, sa
koma kreipimesi, iš esmės reiškia „naują Europos padalini
mą"', dėl to gali atsirasti nuolatinis įtampos šaltinis žemyne bei 
padidėti karo pavojus. Dūma paragino visas Rusijos valstybi
nės valdžios institucijas, politinius ir visuomeninius susivieni
j i m u s gegužės 9-ą|ą surengti visoje šalyje protesto prieš NATO 
plėtimąsi dieną. 

G r o z n a s . Čečėnija trečiadienį įspėjo, kad šaudys į bet kokį 
Rusijos lėktuvą, skrendantį šios respublikos oro erdvėje. Tokia 
t va rka buvo sąlygota padažnėjusių karinių Rusijos sraigta
sparnių skrydžiu virš Čečėnijos. 

— L i e t u v a užima p i r m a 
j ą vietą pasaulyje pagal bran
duol inės elektros energijos da 
lį vals tybės energetikoje, sako
ma Tarptaut ines ^ o m i n e s 
energet ikos agentums (TATE-
NA) praneš ime 

KALENDORIUS 
Balandžio 25 d.: Sv Morkus, 

evangelistas: Melą, Tolmantas, 
Aadmantas. 

Balandžio 21? d.: Marcelinas, 
Dar^nilė, Gailenis, Vilūne. 
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DRAUGAS, penktadienis, 1997 m. balandžio mėn. 25 d. 
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LIETUVOS JAUNIAI LAIMĖJO 
KVALIFIKACINI EUROPOS KREPŠINIO 

TURNYRĄ 
Š.m. balandžio 16 d. prasi

dėjo Europos jaunių (gimę 
1980 metais ir jaunesni) krep
šinio čempionato kvalifika
cinės varžybos Vengrijoje, ku
riose dalyvauja Lietuvos, Ki
pro, Austrijos, Ukrainos, Vo
kietijos ir Vengrijos koman
dos. 

Pirmąją varžybų dieną Lie
tuvos krepšininkai po labai 
permainingų rungtynių — 
dviejų pratęsimų — pralai
mėjo Kipro rinktinei — 84:88 
(38:30, 62:62, 67:67, 74:74). 

Pasak Lietuvos krepšinio fe
deracijos, Lietuvos rinktinėje 
geriausiai žaidė Donatas Za-
vickas, pelnęs 39 taškus bei po 
krepšiais atkovojęs 18 kamuo
lių. 

Antrąją varžybų dieną — 
balandžio 17 d. buvo kovojama 
prieš Austrijos jaunių rinkti
nę. Lietuviai 100:69 (42:29) 
nugalėjo savo priešininkus. 

Pasak Lietuvos krepšinio fe
deracijos, Lietuvos rinktinėje 
šiose rungtynėse geriausiai 
žaidė Donatas Zavickas (31 

taškas), Arvydas Macijauskas 
(28) ir Paulius Sotinas (11). 

Balandžio 18 d. Lietuvos 
rinktinė 79:69 (45:39) įveikė 
Ukrainos komandą, o šešta
dienį, balandžio 19 d., su
triuškino Vokietijos krepši
ninkus 103:65 (54:27). 

Sekmadienį, balandžio 20 d. 
paskutinėse rungtynėse nu
galėję vengrus 79:65 (35:34; 
Lietuvos krepšininkai tapo 
turnyro nugalėtojais. 

Šiame turnyre lietuviai pra
laimėjo tik pirmąsias rung
tynes Kipro krepšininkams. 

Galutinė turnyro lentelė 
(vieta, komanda, pergalės): 

1. Lietuva 4 
2. Vokietija 4 
3. Vengrija 3 
4. Kipras 3 
5. Ukraina 1 
6. Austrija 0. 
Trys geriausios šio turnyro 

komandos pateko į Europos 
jaunių čempionato atrankines 
varžybas, kurios vyks rugpjū
tį. 

Andrius Ragauskas 

DAUG ŽADANTIS SPORTININKAS 

TINKLINIO TURNYRAS CLEVELANDE 
5-sis Clevelando LSK „Žai

bo" kviestinis etninis mišrių 
komandų tinklinio turnyras 
š.m. gegužės 3 d., šeštadienį, 
vyks Dievo Motinos (Our Lady 
of Perpetual Help) parapijos 
salėje, 18022 Neff Road, Cle-
veland, Ohio. 

Turnyro pradžia — 9 vai. 
ryto. Salė atidaroma nuo 8 v.r. 

Komandą sudaro 6 žaidėjai, 
iš kurių aikštėje turi būti ne
mažiau kaip 2 moterys (arba 
nemažiau kaip 2 vyrai). 

Šio turnyro rėmuose bus 
įvykdytos ir lietuvių 1997 m. 
pirmenybės, kurių išaiškinimo 
būdas priklausys nuo etninio 
turnyro eigos. 

Pradinės registracijos duo
menimis, šiame 6 komandų 
turnyre numato dalyvauti 4 
lietuvių komandos: Toronto 

„Aušra", Čikagos „Krantas", 
Detroito „Kovas" ir šeimi
ninkai — Clevelando „Žaibas". 

Galutinė komandų registra
cija pasibaigia balandžio 23 
d., trečiadienį, šiuo adresu: Al
girdas Bielskus, 3000 Haddon 
Rd., Euclid, OH 44117 2122, 
tel. 216-486-0889, faksas: 216-
481-6064. 

Amandas ir Veronika Ra
gauskai ir jų vaikai — duktė 
Amanda ir sūnus Andrius, 
prieš šešerius metus atvykę 
nuolatiniam apsigyvenimui 
JAV-se, tuoj pat įsijungė į Los 
Angeles lietuvių gyvenimą. 
Kiekvienas jų pagal turimus 
talentus prisidėjo prie Dramos 
sambūrio, muzikos, kanklia
vimo, jaunimo organizacijų, 
mokytojavimo, sporto ir kt. 

Sporte ypač iškilo, daug 
žadantis krepšininkas—septy
niolikametis Andrius Ragaus
kas. Šį pavasarį Andrius bai
gia La Crescenta Valley gim
naziją, La Crescenta, CA. Jo 
sportinio talento dėka šios 
gimnazijos krepšinio komanda 
laimėjo prieš daugelį kitų gim
nazijų komandas. Keli vieti
niai laikraščiai aprašė jo lai
mėjimus. Krepšiniu Andrius 
domėjosi nuo pat mažens.Jam 

Papildomi kontaktai: Petras lankant Šv. Kazimiero litua-
tel. 216-486-7329 ir 
Kijauskas 216-261-

Stungys: 
Paulius 
3605. 

Žaidėjai ir žiūrovai savo au
tomobilius po 3 vai. p.p. pra
šomi statyti žemutinėje (iš 
Marcella Rd. pusės) automo
bilių pastatymo aikštėje, pa
liekant viršutinę (iš Neff Rd. 
pusės) aikštę atvykstantiems į 
pamaldas bažnyčioje. 

LSK „Žaibas" 

nistinę mokyklą, pertraukų 

metu jį dažniausiai matyda
vome sporto aikštėje metantį 
kamuolį į krupšį. Lituanistinę 
mokyklą jis baigė 1996 m. 
birželio mėn., įsigydamas 12 
metų mokslo atestatą. 

šiais metais Andrius už 
gimnazijos .komandą sužaidė 
25 rungtynes.Žaisdamas stan
dartiniame penketuke per se
zoną pelnė, 365 taškus, iš 
kurių 216 i$ tritaškių metimo 
zonos. Tritaškių pataikymo 
nuošimtis 41.7%; dvitaškių -
56.8%; baudų - 79.7%. And
riaus dabartinis treneris John 
Goffredo stebisi ir džiaugiasi 
gausiais tritaškiais, net pats 
išmokęs žodį „tritaškis" lietu
viškai pasakyti. Tolimesnis 
komandos pasisekimas pri
klausys nuo. Andriaus, sako jo 
treneris, nors tai didelė atsa
komybė jaunam sportinin-
kui.Sveikiname Andrių ir 
džiaugiamės, jo pasiekimais. 

Marytė Newsom 

KVIEČIAM Į GOLFO TURNYRĄ 
DETROITE 

LENGVAATLEČIŲ 
DĖMESIUI 

Kviestinės LSK „Žaibo" lie
tuvių ir baltiečių lengvosios 
atletikos rungtynės įvyks S.m. 
birželio 21 d., šeštadienį, In-
dependence High School sta
dione, Independence, Ohio 
(pietinis Clevelando priemies
tis). Varžybos vyks 1997 
USATF Lake Erie distrikto 
pirmenybių rėmuose, atren
kant lietuvius bei kitus bal-
tiečius. 

Dėl informacijos, kreiptis į 
Algirdą Bielskų, 3000 Hadden 
Rd., Euclid, OH 44117-2122. 
Tel. 216-486-0889; Faksas: 
216-481-6064. 

Varžybos vyks vyrų, moterų 
ir visose prieauglio ir senjorų-
veteranų klasėse. Dalyvauti 
kviečiami visi lietuvių ir kitų 
baltiečių lengvaatlečiai. 

Iš šių varžybų bus išvestos 
ir 1997 m. ŠALFASS-gos Vid. 
Vakarų Sporto apygardos pir
menybės. LSK „Žaibas" 

P.S. Primename, kad 1997 
m. Š. Amerikos lietuvių ir bal
tiečių lengvosios atletikos pir
menybės numatomos 1997 m. 
rugsėjo 6 ir 7 d., Cleveland, 
Ohio. 

LTOK PAREMIA 
OLIMPIADŲ 
VETERANUS 

Ketvirtadienį, balandžio 17 
d., Vilniuje posėdžiavo Lietu
vos tautinio olimpinio komite
to (LTOK) Vykdomasis komi
tetas. 

Iš Lietuvos olimpinio fondo 
„Olimpinė šeima" nutarta 
skirti pirmojo laipsnio pensiją 
olimpiniam čempionui, buvu
siam irkluotojui, Vladui Če-
siūnui. Antrojo laipsnio pensi
ja paskirta buvusiai lengvaat
letei olimpinių žaidynių prizi
ninkei Nijolei Razienei. 

Vienkartinės 1,000 litų pa
šalpos iš šio fondo skirtos 
olimpinių žaidynių dalyviams 
Antanui Vaupšui, Linai Ka-
čiušytei, Celestinui Juciui ir 
Redai Stanevičienei. 

Vykdomojo komiteto posė
dyje svarstyti Lietuvos olim
pinės rinktinės individualių 
sporto šakų narių ir kandida
tų, rengiantis 2,000-ųjų metų 
vasaros olimpinėms žaidy
nėms Sidnyje, klausimai. 

Patvirtinta LTOK sporti
ninkų komisija, kurios pirmi
ninku tapo praeityje garsus 
boksininkas Danas Pozniakas. 

(BNS) 

Šį pavasarį „Pagalba Lietu
vai" komitetas rengia metinį 
George Perles golfo turnyrą 
ypatingai gražiuose „Golden 
Fox" golfo laukuose ir „Fox 
Hills" klube, Plymouth, Michi-
gane. 

Turnyras vyks penktadienį, 
birželio 13-tą dieną. Bus puiki 
proga smagiai pažaisti golfą ir 
dalyvauti varžybose, kaip ar
čiausiai prie vėliavėlės nu
mušti sviedinuką, ar ilgiau
siame smūgyje į tolį. Bus gali
ma laimėti atostogas saulėtoje 
Floridoje. 

Šeštą valandą vakare bus 
kokteiliai, bendra vakarienė, 
įdomi bei linksma programa ir 
atžymėti visi laimėtojai, o šo
kiams gros vienas populia
riausių Detroito orkestrų „Sun 
Messengers". Programą pra
ves Algis Rugienius iš Čika
gos. Tikimasi vakarienėje 
daug svečių, net ne golfininkų. 

Keleri metai šis turnyras 
buvo rengiamas daugiausia 
Detroito golfininkams, o šįmet 
nutarta turnyrą praplėsti ir 
pakviesti golfininkus iš ar
timųjų miestų: laukiami iš Či
kagos, Clevelando ir Toronto. 
Registracija iki gegužės 13-tos 
dienos yra 175 dol. asmeniui, 
o po šios datos — 200 dol. 
Vakarienė ir šokiai — 50 dol. 
asmeniui (jei negolfuojama). 
Daugiau informacijos suteiks 
Daiva Rugieniutė, paskambi
nus tel. (810) 642-7085, arba 
pas Robertą Boris tel. (810) 
682-0098. 

George Perles yra žymus 

•r 
is 

Michigano "valstijos lietuvis. 
Jis daugelį metų vadovavo 
Michigan State universiteto 
amerikietiško' futbolo koman
dai. Turnyre žada dalyvauti ir 
buvusieji universiteto futboli
ninkai bei kiti George Perles 
draugai. 

Šio golfo turnyro dalyviai ne 
tik smagiai praleis visą dieną 
kartu su įdomiais sportinin
kais, bet atliks ir svarbų gerą 
darą. „Pagalba Lietuvai" ko
mitetas jau daug metų siunčia 
į Lietuva vaistus ir medika
mentus; už kiekvieną šio ko
miteto sutelktą dolerį — iš
siunčiama 174 dol. vertės 
vaistų. Iki šiol jų jau išsiųsta 
už 39 milijonus dolerių. 

Golfo turnyre yra kviečiami 
dalyvauti ir labai laukiami 
visi mėgstantys golfuoti, o į 
vakarienę ir šokius visi, kurie 
nori su golfininkais pabend
rauti ir „Pagalba Lietuvai" 
komiteto darbą paremti. 

Daiva Rugieniūtė 

MUŠTYNES LENKIJOS 
STADIONE 

Greičiausiai Gintaro Miku-
lėno įvartis Lenkijos čempio
nate tapo didžiausių Lenkijos 
futbolo stadionuose kilusių 
muštynių priežastimi. 

Buvęs Vilniaus „Žalgirio" 
futbolininkas per balandžio 19 
d. rungtynes, su Lenkijos fut
bolo čempionato pirmaujančia 
Varšuvos „Legija", savo ko
mandai — Varšuvos kolo
nijai" 44-tą pirmojo kėlinio 

LIETUVAITĖS LAIMĖJO 
KARATE PIRMENYBES 

Lietuvos karate atletės ba
landžio 19 d. labai sėkmingai 
rungtyniavo atvirose Danijos 
karate pirmenybėse, Kopenha
goje. 

Kaip informavo varžybose 
dalyvavę tarptautinės katego
rijos teisėjai Vladas Korsako-
vas ir Vidmantas Poškaitis, 
šiame turnyre stipriausių su
dėčių dalyvavo Švedijos, Dani
jos, Olandijos ir Belgijos ko
mandos. Nepaisant to, puikiai 
varžybose pasirodė Lietuvos 
komanda. 

Moterų varžybose (svorio ka
tegorija daugiau 60 kg) 1996 
metų Europos čempionė Onu
te Jomantaitė, pusfinalyje nu-
kautavusi Danijos čempionę 
Lea Fugul, finale gražiai įvei
kė danę Hellę Jeorgisen. 

Svorio kategorijoje iki 60 kg 
atviro Danijos čempionato nu
galėtoja tapo šiaulietė Jurgita 
Tuomaitė. 

Turnyro atradimu tapo 16- ' 
metė Agnė Armalytė, kuri bu
vo pripažinta techniškiausia 
turnyro sportininke. Įveikusi 
1997 metų Europos čempio
nato bronzos medalio laimė
toją švedę Terasią Galistan 
bei pelniusi žiūrovų simpati
jas, šioje svorio kategorijoje ji 
užėmė antrą vietą. 

Trečiąsias vietas šiame tur
nyre iškovojo Asta Žirlytė ir 
Indrė Ambotaitė. 

Vyrų turnyre dalyvavo daug 
patyrusių ir žinomų atletų. 
Kelios kovos pasibaigė pui
kiais techniniais nokautais. 

Svorio kategorijoje iki 70 kg 
Lietuvai atstovavo trys jauni 
sportininkai — Mindaugas 
Pavilionis, Mindaugas Valin-
čhis ir Sigitas Butauskas. Pas
tarajam jau pirmoje kovoje te
ko susirungti su būsimu tur
nyro nugalėtoju Dennis True 
ir pripažinti varžovo prana
šumą. Sėkmingiausiai šioje 
svorio kategorijoje varžėsi 
Mindaugas Pavilionis. Pusfi
nalyje, pirmaudamas prieš 
švedą, jis patyrė traumą ir 
turėjo tenkintis trečiąja vieta. 

Vidutinėje svorio kategorijo
je iki 80 kg Giedrius Visackas 
buvo trečias. Įveikęs labai pa
jėgius Belgijos ir Danijos atle
tus, pusfinalio kovoje Lietuvos 
atletas po dviejų pratęsimų 
pralaimėjo Michaeliui Geritse-
nui, kuris vėliau tapo turnyro 
nugalėtoju. 

Svorio kategorijoje daugiau 
80 kg nugalėtojų tapo danas 
Bennas Rasmussenas, pusfi
nalyje įveikęs trečią vietą už
ėmusį lietuvį Artūrą Maze-
liauską. 

(BNS) 
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PASAULIO LIETUVIŲ ŽIEMOS SPORTO 
ŽAIDYNĖS 

minute pelnė įvartį. 
Nors rungtynės baigėsi tai

kiai — 1:1, „Legijos" sirgaliai, 
nepatenkinti rungtynių eiga, 
sukėlė tokią sumaištį, jog poli
cija buvo nepajėgi įvesti tvar
ką. 

Susirėmimuose su sirgaliais 
buvo sužeisti 37 policininkai, 
trys jų — sunkiai. Sulaikyta 
70 smarkiai įtūžusių išgėru
sių jaunuolių, kurie padegė 
stadiono sandėlius, laužė suo
lus, tvoras, bėgdami nuo poli
cijos miesto gatvėse daužė 
stovėjusius automobilius, par
duotuvių vitrinas, nepagailėjo 
akmenų net greitosios pagal
bos automobiliui. 

Padaryta žala vertinama de
šimtis tūkstančių zlotų. 

Varšuvos vyriausiasis polici
jos komendantas nutarė užda
ryti „Polonijos" stadioną. 

Futbolo sirgalių susidūrimai 
su policija po eilinių Lenkijos 
futbolo pirmenybių rungtynių 
balandžio 20 d. taip pat įvyko 
Poznanėje, Olštyne ir Zabržė-
je. 

Lenkijos futbolo čempionate 
Varšuvos „Polonija", po 26 
rungtynių surinkusi 38 taš
kus, užima penktą vietą. Pir
mauja „Legija" — 58 taškai 

Pasaulio Lietuvių Žiemos 
sporto' žaidynės š. m rugpjūčio 
14-15 d. vyks gražiame Aust
ralijos Cuthega Perisher Blue 
kalnų kurorte, esančiame Kos
ciuškos vardo kalnuose. Čia 
vyks kalnų slidinėjimas. Šias 
žaidynes sutiko ruošti Syd-
nėjaus sporto klubas „Ko-
vas",padedamas sostinės Can-
berra klubo „Vilkas". Šventėje 
sutiko dalyvauti sportininkai 
iš Lietuvos jų 18 jau užsiregis
travo. Iš JAV-jų ir Kanados 
užsiregistravo stebėtinai ne
daug. Dalyvaus ir nemažas 
būrys australiečių. 

Specialus rengimo komite
tas visus svečius sutiks Syd-
nėjuje, juos iki išvykimo į kal
nus čia apgyvendins, parū-

SABONIS SUNEGALAVO 
Portlando „Trail Blazers" 

klubo vidurio puolėjas Arvy
das Sabonis, balandžio 23 d. 
atvykęs į Los Angeles su ko
manda žaisti pirmųjų atkrin
tamųjų rungtynių penktadie
nį, bal. 25 d., su „Lakers" 
krepšininkais, dėl kaklo trau
mos buvo priverstas praleisti 
jau antrą treniruotę. 
„Trail Blazers" komandos tei

gimu, Sabonis pasitempė kak
lą, todėl turi dėvėti specialų 
įtvarą. 

2 m 21 cm ūgio ir 131 kg 
svorio A. Sabonis yra pagrin
dinis „Trail Blazers" vidurio 
puolėjas penktadienio rung
tynėse su ,jLakers". 

(AP-BNS) 
„SPARTA" SPORTO 
ŽAIDYNIŲ RĖMĖJA 

Vilniaus akcinė bendrovė 
„Sparta" tapo oficialia antrųjų 
Baltijos jūros Šalių sporto žai
dynių rėmėja. 

Tokią bendradarbiavimo su
tartį balandžio 17 d. Vilniuje 
pasirašė AB „Sparta" generali
nis direktorius Zenonas Jana
vičius ir žaidynių organizaci
nio komiteto pirmininko pava
duotojas Arūnas Kazlauskas. 

Sutartimi „Sparta" įsipa
reigojo palankiausiomis finan
sinėmis sąlygomis aprūpinti 
sportiniais marškinėliais Lie
tuvos sportininkų rinktinę, 
žaidynių dalyvius bei svečius. 

Bendrovės produkcija — 
sportiniais marškinėliais Lie
tuvos olimpinės delegacijos 
nariai vilkėjo ir 1996 metų 
Atlantos olimpinėse žaidynė
se. 

Birželio 25 - liepos 6 d. vyk
siančiose antrose Baltijos jū
ros šalių žaidynėse Lietuvoje 
laukiama atvykstant daugiau 
nei 2,000 sportininkų iš Latvi
jos, Lenkijos, Baltarusijos, Es
tijos, Rusijos, Danijos, Šve
dijos, Suomijos, Norvegijos ir 
Vokietijos. (BNS) 

pins transportą ir nuveš į žai
dynių vietą. Ten yra užsaky
tas geras papiginta kaina 
viešbutis ir visa, kas reikalin
ga varžyboms. Pasibaigus var
žyboms, vyks dovanų įteiki
mas ir uždarymo pokylis. Or
ganizacinio komiteto sekreto
rė yra dr. N. Wallis, 43 Yanko 
Rd., West Pymble, 2073, Aus-
tralia. Tel. (02) 9498 1545. 

Antanas Laukaitis 

Carttac Dtagnoeis, LTD. 
6132 S. KedzieAve. 
Chicago, IL 60629 
T«L 773-436-7700 
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S. PRASAD TUMMALA, M D 
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VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
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AR KEISTI LIETUVOS 
RESPUBLIKOS 

KONSTITUCIJĄ? 
POVILAS ŽUMBAKIS 

Kas no r i ją ke is t i? 

Centristai kartu su LDDP-
istais Seime siūlu pakeisti Lie
tuvos Respublikos Konstituci
jų. Skubiai. 

Centristų motyvacija aiški: 
sudaryti galimybes jų kandi
datui iš JAV dalyvauti prezi
dentiniuose rinkimuose, nors 
per septynerius metus kandi
datas nepanoro persikelti gy
venti į Lietuvą. 

LDDP motyvai yra kiek įdo
mesni: jų partietis (nors oficia
liai išstojęs) Algirdas Brazaus
kas nemano laimėti prieš Vy
tautų Landsbergį be Centro 
partijos kandidato pagalbos. 

Abiejų partijų motyvai yra 
politiniai. Tad ne teisiniais, o 
politiniais motyvais yra ruo
šiamasi keisti Lietuvos Respu
blikos Konstituciją. Tai gali 
padaryti rimtą žalą Lietuvos 
demokratinės valstybės įvaiz
džiui Vakaruose. Rytuose, 
ypač Gudijoje ir Rusijoje, kon
stitucijų keitimas del tos die
nos politinių vėjų yra sena 
tradicija. 

Ką keis t i? 

Lietuvos Konstitucijoje yra 
aiškiai nurodyta, kas gali būti 
kandidatu į Lietuvos prezi
dentus: . 

„Respublikos prezidentu gali 
būti renkamas Lietuvos pilie
tis pagal kilmę, ne mažiau 
kaip trejus pastaruosius me
tus gyvenęs Lietuvoje..." — 78 
straipsnis. 

Konstitucija buvo priimta 
1992-ais metais. Už ją balsavo 
tie patys žmonės, kurie šian
dien; nori j ą keisti. Tie patys 
Seimo atstovai galėjo keisti ją, 
kai jie turėjo didžią daugumą 
Seime. Kodėl tuomet to ne
darė? 

Atsakymas : tą klausimą 
yra paprasta? tuo metu cent-
ristams-lddpistams nerūpėjo 
šis Konstitucijos skyrius, nes 
jie manė, kad V. Landsbergis 
neįveiks jų kandidato A. Bra
zausko. Paskutinieji du rinki
mai į Seimą ir savivaldybes 
aiškiai parodė, kad tauta yra 
nepatenkinta „buvusiųjų"' ad
ministracija. Nori naujos val
džios. Tad yra pavojus, kad. 
valant valdžią, tauta gali iš
valyti ir prezidentą, kurio pen
kerių metų administracija 
100'; sutampa su LDDP veik 
la ir norais. 

Kad A. Brazauskas turėtu 
galimybę laimėti prieš V. 
Landsbergį, jam reikia sku
bios pagalbos. Kas tai galėtų 
geriau padaryti, nei kandida
tas iš Vakarų, kuris galimybių 
laimėti jau neturi, bet suskal
dyti tautos solidarumą gali. 

Tačiau dėl to reikia pakeisti 
Konstituciją. 

Geras k r a š t o v a r d a s 

Pastaruoju metu preziden
tas A. Brazauskas susirūpino 
Lietuvos Respublikos įvaiz
džiu užsienyje. Tai, be abejo, 
turėtų rūpėti krašto preziden
tui. 

Geras krašto vardas tarp
tautinėje plotmėje priklauso 
nuo daug ko: teisinės santvar
kos („rule of law", teisėsaugos 
objektyvumo), ūkio tvarkymo 
(ekonomikos lygio), valdžios 
atsakomingumo (valdžios ko
rupcijos) ir tautos gerovės 
(pragyvenimo lygio), saugumo, 
politines laisves, apskritai — 
pasitenkinimo gyvenimu. 

Teisinės santvarkos pagrin
das, pagal kurį vertinama 
krašto teisinė sistema, yra Re
spublikos Konstitucija, svar
biausias teisinės valstybės ro
diklis. Nuo Konstitucijos pri
klauso krašto teisėtvarkos 
kultūra: tai principinis tei
sinės santvarkos pamatas. 
Konstitucijos pastovumas („vi
siems laikams") yra tautos 
subrendimo ženklas. Todėl 
Konstitucijos keitimas ar tai
symas yra rimtas, principinis 
reikalas. Konstitucijos keiti
mas dėl politinių sumetimų 
yra neatsakingas, demokrati
nei sistemai pavojingas ženk
las. 

1992-ais metais Lietuvos pi
liečiai patvirtino Lietuvos Re
spublikos Konstituciją. Tuo 
metu teko kritiškai vertinti 
Konstitucijos turinį. Praėjus 
penkeriems metams, savo 
nuomones nepakeičiau: Lietu
vos Konstitucija nėra ypatin
gai tobula. Ją reikėtų pataisy
ti. Bet kaip ir kodėl? 

Prieš pradedant keisti Kon
stituciją, reikia rimtai pergal
voti jos prasmę ir t rūkumus. 
Tai nėra vaikų darbas. Negali 
būti tos dienos politinis žai
dimas. Tie, kurie siūlo pakeis
ti Konstituciją, turi atsakyti 

- prieš tautą ir istoriją: motyva
cija negali būti pigios politinės 
taktikos žaidimas, nes nuo 
Seimo elgesio gali nukentėti 
visas kraštas, o tuo pačiu ir 
taip šlubuojanti Lietuvos tarp
tautinė reputacija. 

Konstitucija nėra įstatymas, 
kurį Seimas galėtų normaliu 
būdu pakeisti, ar prezidenti
nis dekretas, kurį rytojaus 
dieną prezidentas galėtų pa
keisti nauju. Konstitucija nėra 
valdžios išleista proklamacija 
kaip būdavo Sovietų Sąjun

goje ir kituose nedemokrati
niuose kraštuose). Konstituci
ja yra aukščiausio lygio sutar
tis — sutartis tarp valstybės 

gyventojų ir valdžios. Šiame 
dokumente nurodyta, kaip 
valdžia valdys kraštą, nepa
žeisdama pagrindinių žmonių 
teisių ir pateiktas teisinis 
valdžios galių apribojimas. 
Konstitucija nėra rezoliucija, 
pagal kurią valdžia tu rė tų 
veikti. Tai yra į sakymas val
džioms, kurio jos tur i laikytis. 
Nesi laikant jo, y ra nusikals ta
ma prieš tautą, todėl valdžia 
yra atsakinga prieš tautą. 

Kadangi Konstitucija yra 
tokia svarbi tautos deklaracija 
demokratinėje santvarkoje, 
jos keit imas privalo būti for
malus, apgalvotas ir re tas . Ne 
tik Lietuvos gyventojų saugu
mas, bet ir geras kraš to var
das priklauso nuo Konstituci
jos pastovumo. Dažnas , a r 
politiniais motyvais pagrįs
tas , kaitaliojimas kenkia ne 
tik teisinei santvarkai , bet ir 
kraš to vardui tarptaut inėje 
arenoje. 

Šiuo metu Lietuvos Seime 
yra siūloma keisti Konsti tu
ciją. Ir tą pasiūlymą kelia rim
ti žmonės. Krašto Konstitucija 
siūloma keisti dėl vieno žmo
gaus politinės karjeros. Tai 
y ra daroma grynai dėl šios 
dienos, šio momento, politinių 
sumetimų, ne dėl k i lnaus no
ro tobulinti Konstituciją! 

Konst i tuci ja v i e n a m 
žmogui 

Demokratiški teisėtvarkos 
principai netoleruoja įstaty
mų, suteikiančių ypat ingas 
privilegijas vienam žmogui ar 
mažai grupelei žmonių. Įsta
tymai, kurie suteikia privilegi
jas specialiai grupei, t u r i būti 
vengiami, nes tai pažeidžia 
pagrindinį principą, jog įstaty
mai yra taikomi bendrai visai 
tau ta i , ne privilegijuotiesiems. 

Įstatymai, j uo labiau Kon
stitucija, kuri saisto visus 
kraš to gyventojus, negali su
teikti privačių privilegijų ne 
t ik šios dienos politiniam sezo
nui. 

Konservatorių ir Krikščio
nių demokratų ta rpe y ra no
ras pakeisti Konstituciją taip, 
jog Lietuvos pilietis, ku r i s Lie
tuvoje nėra gyvenęs 50 metų 
(.ne tik paskutinius t rejus me
tus , ka ip reikalauja Konstitu
cija), negalėtų kandidatuot i į 
prezidentus. Aišku, šiuo metu 
yra t ik vienas toks kandida
t a s . Kiti piliečiai, po ka ro gy
venę Vakaruose, kur ie reiš
kiasi Lietuvos politikoje, ap
sigyveno Lietuvoje. Gyvenda
mi ten, jie ne tik geriau jaučia 
kraš to padėtį, bet jų veikla tie
siogiai atsiliepia į j ų pačių 
gyvenimą. J ų sprendimai nėra 
paremti tik teorijomis. 

Siūlyčiau konservatoriams 
ir krikščionims demokratams 
gerai pagalvoti, prieš remiant 
Konstitucijos pakeitimą. Gerai 
suprantu jų rūpestį: je i nerem-
sime pakeitimo, tai atrodys, 
kad bijome konkurento iš 
Amerikos. Jeigu Konstitucija 
nebus pakeista, piliečiai, kurie 

jį remia, balsuos už LDDP 
kandidatą. 

Toks mąs tymas yra pagrįs
tas, bet leistis į tokį slidų 
kelią būtų principinė klaida. 
Iš politinio taško, dešinie
siems būtų lengviau keisti 
Konstituciją ir eiti į rinkimus, 
su gerom galimybėm laimėti. 
Svečio kandidatūra nėra tai
kyta jam laimėti — jo gali
mybės laimėti yra ribotos ir 
tai aiškiai žino politikai, kurie 
jį siūlo. Jų t ikslas yra aiškus: 
sudrumsti normalią konku
renciją ta rp Lietuvos politikų, 
kai maža partija nemato jokių 
galimybių prastumti savo 
kandidato. Kai yra miglota 
padėtis, maža partija gali išsi
derėti sau geresnį politinį kąs
niuką. Mažos partijos taktika 
suprantama. Nesuprantamas 
partijos steigėjo, rimto patrio
to galvojimas: pastatyti parti
jos politinę taktiką — net ne 
strategiją — virš konstitucinio 
pastovumo. 

Tiems Seime, kurie dar nėra 
apsisprendę, siūlyčiau rimtai 
pagalvoti prieš apsispren
džiant. 

Keli klausimai 

Štai keletas klausimų, ku
riuos reikėtų apsvarstyti: 

1. Pakeitus Konstituciją dėl 
vieno politiko ambicijų, bus 
atvertos durys bet kam, kuris 
yra lietuvių kilmės, bet Lietu
voje nenori gyventi tol, kol ne
bus išrinktas prezidentu. Ar 
tie, kurie siūlo Konstitucijos 
pakeitimą, yra pagalvoję, kas 
būtų, jei kitą kartą atsirastų 
lietuvių kilmės kandidatas, 
negyvenantis Lietuvoje, susi
daręs nedraugiško krašto pa
ramą ir kandidatuojantis, sve
timo kraš to interesų moty
vuojamas? Ar tada vėl reikėtų 
skubiai keist i Konstituciją? O 
jeigu galvojama, jog, laikui 
atėjus, galėsime atitaisyti 
Konstituciją, a r Lietuvos Re
spublikos Konstituciją nepasi
darys panaši į sovietų konsti
tucijas? 

2. Normalioje demokratijoje, 
pavyzdžiui, kai parlamentarai 
nori pakelti parlamentarų al
gas, tą j ie gali padaryti, bet 
tik būsimiesiems parlamenta
rams, o ne sau. Ar tie, kurie 
siūlo pakeisti Lietuvos Kons
tituciją šiuo metu, tikrai 
nuoširdžiai yra įsitikinę, kad 
kandidatui į Respublikos pre
zidentus net nereikia gyventi 
Lietuvoje? Ar tai nėra pripa
žinimas, kad Lietuvoje nėra 
žmonių, tinkamų krašto val
dymui? Jeigu siūlymas yra 
daromas principingai, ar Kon
stitucijos pakeitimas neturėtų 
įsigalitoti tik po būsimų rin
kimų, ta i yra 2001-ais me
tais? Ar tie, kurie siūlo tokius 
pakei t imus, domėtųsi? Kodėl 
ne? 

3. Kodėi LDDP ir Centro 
partija nepasiūlė šio pakeiti
mo prieš metus: Prieš dvejus? 
Prieš 1992 metus? Ar jie 
apsižiopsojo? O jie balsavo už 

1992 metų Konstituciją, net 
žinodami, kad gal tas užkirs 
kelią Stasiui Lozoraičiui kan
didatuoti. 

4. LDDP stato buvusį savo 
partietį Algirdą Brazauską į 
kandidatus. Centras siūlo 
Valdą Adamkų, JAV valdžios 
tarnautoją, gyvenantį Ameri
koje. Centristai turėtų žinoti, 
kad jų kandidatas neturi gali
mybės laimėti, jeigu konku
rencija bus tarp Brazausko ir 
Landsbergio. Tuo pačiu LDDP 
politikai žino. kad esant trims 
kandidatams, jie turi didesnę 
galimybę laimėti. LDDP tikisi, 
kad Adamkus gali nuvilioti 
kelis nuošimčius balsų nuo 
Landsbergio. O jeigu būtų an
tr i rinkimai, tai tie.kurie bal
savo už Adamkų, balsuotų 
prieš Landsbergį, nes Adam
kaus simpatijos gan aiškios 
ta rp tų kandidatų. Tad a r šis 
Konstitucijos keitimo projek
tas nėra trumparegiškas poli
tinis žaidimas, nieko bendro 
neturintis su Konstitucijos to
bulinimu? Ar LDDP nemano, 
kad, jeigu konservatoriai ir 
krikščionys demokratai bal
suos prieš pakeitimą, tada 
Adamkaus draugai supyks ant 
jų ir balsuos už Brazauską? 
LDDP ir centristai pirmiausia 
turėtų paaiškinti, kodėl jie 
balsavo už Konstituciją 1992-
ais metais su aiškiu nurody
mu, kad į tokį rimtą preziden
to postą kandidatas turėtų 
būti išgyvenęs Lietuvoje bent 
t rumpą laiką. 

5. Valdas Adamkus nuo 
1990 metų galėjo persikraus
tyti į Lietuvą. Ar yra rimta 
keisti Konstituciją dėl to, kad 
kandidatas nenorėjo prarasti 
vienos karjeros, prieš prade
dant kitą? Kokių kitų prie
žasčių galėtume išrasti atei
tyje, jei žinotume, kad Kon
stitucija yra tik simbolinis 
dokumentas, kurį galima pa
keisti dėl mažiausio reikalo? 

6. Valdas Adamkus tapo 
Amerikos piliečiu ir davė prie
saiką, atsisakydamas visų 
kitų pilietybių. Be pilietybės 
j is nebūtų galėjęs dalyvauti 
partinėje politikoje Amerikoje. 
O politikos dėka Adamkus 
įsitaisė tarnybą ir 28-erius 
metus naudojosi Amerikos 
valdžios privilegijom. Ameri
kos kraštas buvo geras Val
dui Adamkui, kaip ir dauge
liui mūsų. Šiandien Adamkus 
pažada atsisakyti Amerikos 
pilietybės, jeigu bus išrinktas 
į prezidentus. Ar tai pagarbos 
priesaikoms ženklas? O kas 
būtų, jeigu Seimas pakeistų 
Konstituciją, bet Adamkus 
pralaimėtų rinkimus ir tada 
j a m nereikėtų atsisakyti Ame
rikai duotų priesaikų? Ar 
Konstitucija turėtų būti kei
čiama vien dėl to, kad įtiktų 
tokiems pilietybių ar prie
saikų keitinėjimams? Ar. pa
keitus Konstituciją, ir toliau 
lietuviai būtų tokie toleran-

(Nukelta į 4 psl.) 

Danutė Bindokienė 

Vizitas vizitui nelygus 
Žmogus niekuomet neišsi

teko savo siauros aplinkos rė
muose. Jį viliojo tolimi, pažįs
tami ir nepažįstami, kraštai, 
naujos patirtys, nuotykiai: 
masino turto ir verslo gali
mybės, o dažnai ir politiniai 
motyvai, ieškant diplomatinių 
sprendimų pavojingoms tarp
tautinėms situacijoms, kurios 
grėsė karo pavojumi. 

Besibaigiant dvidešimtajam 
šimtmečiui, pasikeitė keliavi
mo metodai, bet priežastys iš 
dalies liko tos pačios. Del 
greito ir patogaus susisieki
mo, net ilgus nuotolius pada
riusio greitai pasiekiamus, 
pagausėjo ir keliautojų skai
čius. Į daugumą jų niekas 
nekreipia dėmesio, išskyrus 
galbūt turistams pataikauti 
sukurta pramonė, kuri sten
giasi į savo kraštą patraukti 
ne vien savus, bet ir užsienio 
nuotykių be pramogų ieško
tojus. Tačiau pasauline žinia-
sklaida nepraleidžia progos 
nepaminėjusi, kai į kelionę 
išsirengia svarbios valstybes 
galva ar vyriausybes atstovas, 
siekdamas finansinių, politi
nių ar kitokių, abipusiškai 
naudingų ryšių su aplankomo 
krašto vadais. 

Antradienį Amerikos spau
doje ir televizijoje paminėta, 
kad į Vašingtonu atvyko Dalai 
Lama. o Maskvą aplankė Ki
nijos prezidentas Jiang Ze-
min. Abu jie sieke susitikti su 
lankomos valstybės vyriau
sybe, abu buvo pasiryžę kal
bėti klausimais, kurie jų at
stovaujamiems kraštams labai 
reikšmingi. Tačiau ne abu vie
nodai sutikti. 

Rusija, kaip sakoma, ištiesė 
,.raudoną kilimą"' savo sve
čiui. Oro uoste jį pasitiko mi
nistras pirmininkas Viktor 
Černomyrdin ir pareiškė, kad 
abi valstybės pasiryžusios 
įžengti į naujų, draugiškų 
santykių erą. Tikimasi, kad 
vizito metu bus susitarta dėl 
karinių pajėgų sumažinimo 
Kinijos—Rusijos pasienyje, o 
taip pat bus padarytas bend
ras Jiang Zemin ir Boris Jel-
cin pareiškimas dėl NATO na
rystes Vidurio bei Rytų Eu
ropos valstybėms. Galima ne
sunkiai atspėti pareiškimo tu
rinį: Kinijos prezidentas pri
tars Rusijos prezidento nuo
monei dėl NATO plėtimosi. 
Maskvai reikia tvirto šali
ninko, kuris paremtų jos nu
sistatymą, kai gegužės 6 d. 
Luksemburge bus dar vienos 
diskusijos šiuo klausimu. Ki
nijai svarbus Kremliaus pa
lankumas, kai ruošiamasi lie
pos mėnesi perimti Kong 
Hongą ir atremti vakariečių 
priekaištus del nuolat vykdo
mo žmogaus teisių pažeidimo. 
Kong Honge. be abejo, tų 

pažeidimų pasitaikys dar dau
giau. 

Dalai Lama savo vizito Bal
tuosiuose rūmuose metu kal
bėjo jam ir visam Tibetui 
opiausiom nepriklausomybes 
atgavimo, religinio persekioji
mo temomis. Kinijos okupaci
ja Tibetui tiek pat skaudi ir 
nuostolinga, kaip Baltijos ar 
kitoms tautoms buvusioji so
vietų priespauda. Kinijos vy
riausybė ne kartą apkaltino 
Dalai Lamą priešvalstybine 
veikla, prisidengus vadovavi
mo Tibeto religinei bendruo
menei skraiste. Iš dalies ta 
prielaida teisinga, nes Dalai 
Lama yra gavęs ir Nobelio 
Taikos premiją už savo kovą 
dėl Tibeto nepriklausomybės. 

JAV vyriausybe, kaip j au ne 
kartą praeityje, dėl šio Dalai 
Lamos vizito atsidūrė „atsar
gaus ėjimo" zonoje: svarbu ne
sukiršinti Kinijos ir neat
stumti laisvės siekiančios tau
tos, o ypač religinės bendruo
menės. Nors išeitis, be abejo, 
nepatenkins nei vienos pusės, 
ji remiama pareiškimu, kad 
Dalai Lamos apsilankymas 
yra nepolitinis. ..politiniais 
klausimais nebus kalbama". 
Tą prielaidą dar sutvirt ina, 
kad svečias priimtas ne prezi
dento, o tik viceprezidento, 
nors. tiesa, Bill Clinton, tik 
tarsi netyčia, užėjo į menę, 
kurioje kalbėjosi aukštasis 
svečias su Al Gore... 

Šie politiniai manevrai iš 
dalies primena 1990 m. ge
gužės pradžioje tuometinės 
Lietuvos premjerės Kazimie-
ros Prunskienės apsilankymą 
Vašingtone. Vos keliems mė
nesiams praėjus po nepriklau
somybės atstatymo paskelbi
mo, Lietuvai buvo gyvybiškai 
svarbus Amerikos pripažini
mas, o prez. George Bush, 
nenorėdamas užsi traukti „di
džiojo demokratijos reformų 
tėvo" Gorbačiovo nemalonę, 
pareiškė: „Jeigu matytume 
konstruktyvią rolę, kurią 
JAV šiandien galėtų vaidinti, 
mes sutiktume ją atlikti, bet 
tokio vaidmens šiuo metu 
nėra..." Prezidento patarėjai 
priminė Prunskienei įvykius 
Vengrijoje 1956 metais ir ragi
no problemą spręsti diskusijo
mis su Maskva: „Jūs negalite 
priversti Sovietų Sąjungą nu
sileisti, jeigu ji nenori tai pa
daryti . Išeitis yra tik viena — 
dialogas". 

Kad Gorbačiovas neprarastų 
noro „kalbėtis" ir neapkal
t intų JAV vyriausybės kiši
musi į sovietų vidaus reika
lus, oficialios to vizito nuo
traukos buvo padarytos ne 
Baltųjų rūmų salėse, kur pa
prastai priimami valstybių at
stovai, o lauke — ant laiptų... 

SEVERIUKAS 
32 JURGIS JANKUS 
Aš turiu geriau. — ir pasigraibęs po kišenes 

išsitraukė degtukus. Pūtė sausas vėjas. Severiukas 
užėjo iš vėjo puses, susigūžė, įžiebė degtuką ir pakišo 
po būda pačioje pažemėje. Išdžiuvusiems alksnio la
pams to ir tereikėjo: ugnis net pasišokėdama pradėjo 
lipti aukštyn. Abu vaikai nudulkė į pamiškę žiūrėti, 
kas atsitiks. Kai sugrįžo, būda jau buvo viena ugnis, o 
Dzidoriaus nebuvo girdėti. Kiti vaikai buvo nuėję prie 
Rudkalnio žiūrėti, kad arkliai nesueitų į avižas, 
susėdę padirvy sekė pasakas ir ugnį tepamatė. kai 
nuo jos net naktis nušvito. Jie manė, kad būdoje tebe
miega Levukas su Severiuku, tai abu pašoko ir 
rėkdami ėmė bėgti prie ugnies, tik gal dar nė pusės 
kelio nebuvo nulėkę, kai ne jų draugai, bet vyras, ap
suptas kibirkščių išlėkė iš ugnies ir ėmė rankomis 
daužyti degančius drabužius. Tik kelių akimirksnių 
jiems tereikėjo pažinti Dzidorių ir abu pasileido atgal 
į paavižį. Tų patį matė ir Levukas su Severiuku. tik 
juodu niekur nebėgo, bet apimti baimės stovėjo pa
miškėj, o Dzidorius, lyg sušukęs, lyg subliovęs nulėkė 
tiesiai per miežius ir įšoko j Karkos linmarką. Iš jos 
išlipęs dejuodamas nuėjo namo. Ne į kaimą, kur tar
navo, bet namo. į pamiškę. 

Smarkiai apdegė rankos ir veidas. Ypač dešinioji 
veido pusė. Gal porą savaičių žmona ir kaimynės kaip 
išmanydamos gydė namie. Tepė žąsies taukais , klojo 
lajuje įmirkytais skudurėliais. Ką daugiau galėjo. 
Daktaro šaukdavosi t ik su didelėm ligom, o čia nebuvo 
jokia liga. Tik nudegimas. Bijoj , kad viena akis bus 
išdegusi. Bet neišdegė. Matė abiem, tik dešinė veido 
pusė sugijo labai negražiai. Net baisu buvo žiūrėti. 

Visi spėliojo kaip galėjo atsi t ikt i ir nusprendė, kad 
užmigo berūkydamas ir pats galėjo susideginti. Vaikai 
irgi tylėjo. Sakė tik pamatė, kad būda liepsnoja. Dzi
dorius irgi ilgai tylėjo, tik j au rudeniop nei iš šio, nei iš 
to atvėrė burną. Kai vieną sekmadienį šeimininkas 
skutosi barzdą, Dzidorius perbraukė ranka per nei 
šiaip, nei ta ip augančią savąją, kuokšteliais tokiais, 
lyg gautųsi sniego nugulėti rugiai, pažiūrėjo į veidrodį 
ir pasakė: 

— Bet jiem, rupūžiukam, irgi turėjo skaudėti . Tik 
j iem paskaudėjo, paperštėjo ir teliko tik atsiminimas, 
o man, kad jį kur visam gyvenimui. 

Tada ir išsišneko, kaip juos, žalčiukus, jis sumetė į 
skruzdėlyną, paskum įlindo į jų būdą ir ramiai 
užmigo. Pa t s nerūkė, tai negalėjo nė užsikrėsti. Tik jie 
tegalėjo užkurti ir niekas ki tas . Pykęs labai. Jeigu 
tuoj šėtoniukus būtų nutvėręs, būtų gyvus į tą pačią 
ugnį sumetęs, bet dabar nebepykstąs. J is j iem, o jie 
jam. Taip, kaip ir Dievas įsakė. Jam kaip j am, bet 

pačios gaila. Be ašarų į tokią bjaurybę negali net 
pažiūrėti. Pažiūri, pažiūri ir pradeda ašaroti. 

— Kad nors ta velnio barzda žmoniškiau augtų. 
Gal visą bjaurumą uždengtų. Bet neuždengs Ir per 
šimtą metų neuždengs, — pabaigė visą savo istoriją. 

Ta istorija neilgam uždara ir tepaliko. Tą patį sek
madienį, kai tik vakare parginė karves, tėvukas pa
sišaukė Severiuką į seklyčią. Ką juodu ten šnekėjo, tik 
uodu ir pats Dievas težino, bet tą patį vakarų abu 
riuėjo pas Dzidorių. Tėvukas liepė eiti vienam, bet 
Severiukas vienas bijojo. Sakė, kad sužinojęs, kaip 
ouvo, užmuš. Tai nenorėdamas dar didesnes bėdos, 
nuėjo ir tėvukas. Bet jokios bėdos nebūtų ir buvę. Dzi
dorius nepyko. Jis seniai jau buvo perviręs. Neleido 
Severiukui net visko pasakyti. Vidury žodžio apkabi
no, paplojo berniukui per nugarą ir pasakė; 

— Užmirškim. Aš tavo vietoj būdamas irgi tą patį 
būčiau padaręs. Gal dar negeriau. Juk žinai, kaip 
pamiškėje šaukia taip miške atsišaukia. Ar man 
reikėjo vilkti judu į tą skruzdėlyną. Daug ko ne
reikėjo... Et, tegu sau. 

Užsičiaupė ir daugiau burnos nepravėrė, bet su 
Severiuku nuo to pasidarė didžiausi draugai. Net man 
tarpais buvo nesmagu. Pirma buvom tik mudu, o da
bar atsirado Dzidorius. Jis niekada labai blogas man 
nebuvo, o dabar net ir gražiai pakalbindavo. Tik kad 
tas jo veidas — negalėjau be šiurpo į jį pažiūrėti ir 

tiek. 
Iš tikrųjų Liaudiškiene man pasakojo visiškai ki

taip, negu čia surašau. Kai pasakoja vieną Įvykį, pasa
kojimas srūva lygiai, kaip mūsų pakluonių upelis po 
ledonešio, kai patvinys jau pasibaigęs, o vandens dar 
pilna vaga, ir staiga nusisuka visai kur kitur, už
griebia įvykėlį, kuris lyg neturėtų nieko bendra nė su 
vienu įvykiu ir tik daug vėliau jis įsirikiuoja į stam
besnių atsitikimų rėmus, bet kartais ir palieka niekur 
neprikibęs kaip purus debesėlis vidury dangaus 
mėlynes Tokius mėginau kur įderinti. Ne pats vienas, 
kartu su pasakotoja. Bet ne sykį atsitiko ir taip. kad 
mano užrašyto kokio nuotykelio ir ji pati nebegalėjo 
niekur įdėti. Jos pačios žodžiais: „Atėjo atsiminimas, 
kaip paukštelio balsas iš miško Kol ejo girdėjau, bet 
kai nuėjo, nieko nebepaliko. Kas dabar besugaudys. 
kas toks jis buvo ir kuriam medy giedojo". Daug pali
kau ir aš. Gal ir nereikėjo palikti, bet kai nebegali 
išgalvoti kur dėti. reikia ir palikti. Kur įdėsi tokį purų 
dehesėlį: ..Severiukas sedejo ant tvoros ir dailino 
šaukštų. Kai tėvukas aną kartų taše šaukštus . Seve
riukas paprašė, kad vieną duotų jam. J is tą šaukštą 
išskaptavo ir taip nudailino, taip plonai nuskuto, kad 
net persišvietė. 

'Bus daugiau 
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LIETUVIU TELKINIAI 
WORCESTER, MA 

S E S E L I Ų RĖMĖJAI 

Balandžio 12 d. Maironio 
Parko patalpose vyko N'ek. 
Marijos Prasidėjimo vienuoli
jos Pu tname . seselių rėmėjų 
susir inkimas. Pradėjo ir vado
vavo remejų skyriaus pirmi
ninke Teresė Adomavičiene. 
Atvyko vienuolijos provincijole 
sesele Paule , kuri sukalbėjo 
maldą skirtą už neseniai mi
rusias rėmėjas a.a. Onutę 
Barkauskienę ir Ritą Valins
kienę. Kar tu su ja buvo atva
žiavusi seselė Oliveta. Sekre
torė J a n i n a Miliauskiene, 
šiose pareigose jau yra 33 
metai, perskaitė praėjusio su
sirinkimo protokolą. Priimtas 
be pataisų. 

Pirmininke informavo apie 
šių metų veiklą: liepos 27 d. 
vienuolyno sodyboje Lietuvių 
šventė — gegužinė, Putnam. 
CT. Per daugelį metų šiai 
šventei rėmėjos iškepa įvai
riausių kepinių, išverda „au
syčių" ir tais visais skanumy
nais apkrauna ilgus stalus 
anksti rytą nuvažiavusios į 
vienuolyno sodybą. Dirba visą 
dieną kol pirkėjai visus tuos 
skanumynus išperka, o mes 
džiaugiamės, nors kukiia au
ka padidindamos seselių vie
nuolijos iždą. Užbaigus visus 
darbus , seselės pakviečia va
karienei. O kokir ji puiki! Lie
tuviškas rūgštus pienas, dar 
užsidedi grietinės (pamiršta
me dr. Adomavičiaus įspėji
mus ir pabarimus už tas grie
tinėlės, svieste!io vartojimą ir 
1.1, i juoda duonelė, bulvelės ir 
jų daržo augančiais krapais 
apibarstytos ir kiti gardumy
nai. Taip pavalgiusios pa
mirš tame ir nuovargį, ir tin
stančias kojas ir pradedame 
galvoti, kad laikas vykti į na
mus, nes rytojus laukia su 
kasdieninio gyvenimo darbais 

ir rūpesčiais. Praėjus porai 
mėnesių. rudenį ruošiame 

• koncertą ir pietus. Šiais me
tais ta i numatoma spalio 5 d., 
sekmadienį. Vėl visos rūpi
namės ir darbuojamės (remia
mos seselių maldų I ir pačios 
meldžiamės, kad renginys bū
tų- sėkmingas. 'Labai sunku 
mažesniems lietuvių telki
niams su koncertų atlikėjais, 
nes jų honorarai nėra žemi. o 
telkiniuose klausytojų eilės 
praretėjusios. Į renginius at
vyksta ir seselės su dovano
mis, kas labai pradžiugina 
mus. Greitai salėje pajuntame 
seselių keptos rugines duo
nelės ir pyragų kvepėjimą. 

Šiomis dovanomis vaišiname 
ir svečius, išdėstydamos ant 
baltomis staltiesėmis užtiestų 
stalų, papuoštų gėlytėmis, ku
rias parūpina Aidona Jak-
niūnaite . Pietus gamina rė
mėjos. Koncertai aukšto meni
nio lygio. Renginio pabaigoje 
dovanų paskirstymas laimin
gų bilietų traukimo būdu. O 
tie geraširdžiai seselių ger
bėjai dovanu laimikiams pri-
aukoja labai daug ir įvairių. 
Bernadeta Miliauskaitė-Har-
ris j au daug metų sklandžiai 
vadovauja programai. Taip ir 
sukasi rėmėjų darbų ratas 
ištisus metus. Šalia seselių 

vienuolijos darbų, neužmirš
tame mūsų Šv. Kazimiero pa
rapijos. Daugiausia visur dir
ba ir aukoja tos pačios mote
rys, o jų jau nedaug belikusių. 
Pag inu ir vyrus, kad jie nesu
pyktų, nes ir jie prisideda dar
bu, ypač prieš Lietuvių šventę 
— gegužinę, važiuoja į vienuo
lyno sodybą padėti seselėms 
pasiruošti, nes darbų yra daug 
ir Įvairių. 

\Vorcesterio Šv. Kazimiero 
parapijos seselių remejų sky
riaus veikla prasidėjo 1944 m. 
Tuo laiku nesivadino skyrius, 
bet „Nekalto Marijos Prasidė
jimo Seserų gildą". kuri turėjo 
ir įstatus jų laikomės ir šiuo 
laiku1. „Giidos"' įsisteigė įvai
riuose miestuose, kuriuose gy
veno lietuviai. Vienuose anks
čiau, kituose vėliau. Didžiuo
jamės \Vorcesterio lietuviais, 
ypač moterimis, nes čia dau
gelį metų aktyviai veikė ne tik 
Šv. Kazimiero, bet ir Aušros 
Vartų parapijos seserų rėmėjų 
„Gildą", kuri vėliau „persi
krikštijo" į rėmėjų skyrius ir 
šis pavadinimas yra labai po
puliarus mūsų tarpe. Laikui 
nestovint vietoje, pirmosios 
veikėjos viena po kitos iške
liavo į Amžinybę. Rėmėjų sky
riai pradėjo ne tik mažėti, bet 
kai kuriose vietovėse visai 
išnvko. Atrodo, kad šiuo laiku 
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eivKio popiete. 
Sutkiene, S. Skobeikiene, J. Lauce-
rV. Svalboniene ir L. Pakniene. 

Nuotr. S. Narkel iūnai tės 

AUŠROS VARTŲ 
P A R A P I J O S R Ė M Ė J Ų 

SKYRIUS 

pirm. Angele Garsienė, iždi- gyvena gražiai- praeities pri-
ninke Olga Keršytė, sekretorė siminimais. Vaikai su šei-
Janina Miliauskienė ir valdy- momis dažnai aplanko, ypač 
bos narė Irena Juodaitienė. sūnus Česius i- jo žmona Ire

na lankosi kiekvieną savaitę. 
Ona Savickiere yra dabar
tines provinc jolės seselės 
Paulės mamyte 

Džiaugiamės kad tur ime se
seles, įsikūrusias Naujoje An-

Anksčiau Worcestery veikė glijoje. Be jų būrų labai liūdna 
pasilikę tik Čikagos ir Worces- du Nek. Marijos Prasidėjimo ir mūsų gyvenime didelė spra-
terio Šv. Kazimiero parapi- vienuolijos seselių rėmėjų sky- ga. Tai tikra katalikybės ir lie-
jose. Pirmosios veikėjos: Vero- riai — Šv. Kazimiero ir Auš- tuvybės tvirtovė — antrieji 
nika Liutkienė, Matilda Pau- ros Vartų parapijų ribose. Šis mūsų namai. Juose lankomės 
lukonienė, Marcelė Watkins. skyrius taip pat pasižymi dau- labai dažnai. Vyksta rekolek-
Magdelena Giraitienė, Juiia gelio metų aktyvia veikla, bet cijos, suvažiavimai, sąskry-
Mack. Genovaite Kaneb, Bra- laiko slinktyje rėmėjų ma- džiai ir kitokio- šventės. Atsi-

žejo. Vienos pavargo, kitos gaiviname dvasiškai ir fiziš-
iškeliavo į Amžinybę, todėl kai. Ta atgaiva labai reikalin-
skyrius susijungė su Šv. Kaži- ga. Jų maldos lydi kasdien 
miero parapijos skyriumi. rėmėjų gyvenimo žingsnius. 

Šio skyriaus veikloje labiau- Kaip gera širdyje žinant, kad 
gose buvo Marcelė Watkins ir sia pasižymėjusi Savickų šei- seslelės meldžiasi už mus ir 
prie jos Janina Miliauskiene ma. Ona Savickiene, buvusi ii- niekada nepavargsta. 

gamete skyriaus pirmininke. Dieve laimink jas, jų darbus, 
^u dideliu pasiaukojimu, re- padidink eiles naujais pašau-
miama savo šeimos ir darbš- kimais, o mes- visada būsime 
čių rėmėjų, jam vadovavo, kartu su seselėmis ir padė-
Skyrius buvo gana veiklus. At- sime jų vienuolijos darbuose. 

zauskų šeima, Ona Keršienė 
ir duktė Olga (ji šiuo laiku 
iždininkė), Urmonienė ir ki
tos. Visas sunku suminėti. 
1964 m. pirmininkes parei-

pradejo sekretores darbą, kurį 
tęsia ir šiuo laiku. Skyriaus 
veikla plačios apimties. 

1966 m. buvo surengti pie
tūs arkiv. Jurgio Matulaičio 
vardo senelių namams, ku
riems žemę parūpino Magde-

liko daug įvairių darbų, kurių 
visų neįmanoma išvardinti. 

J .M. 

Iena Giraitienė. Tam pačiam Per Lietuvių šventę — ge-
tikslui 1967 m. suruoštas kon- gužinę turėdavo savo skyriaus 
certas ir pietūs, o metų pabai- stalą ne vien kepinių, bet ir 
goję dovanų rinkimo popietė 
namų vidaus įrengimui. 1968 
m. paminėtas vienuolijos įstei
gimo Auksinis jubiliejus. 1969 
m. surengtas Maironio parke 
koncertas, kurio pelnas pas
kirtas padėti seselėms įrengti 
jaunimo stovyklą geringą". 
Gražiai darbavosi pirmininkės 
Marija Židžiūnienė. Angele 
Garsienė išbuvusi šiose parei
gose 14 metų ir jos iniciatyva 
Maironio Parke suruošta 12 
aukšto meninio lygio koncertų 
ir pietūs, kuriuos ji su rė
mėjomis paruošdavo. Marija 
Dabrilienė ilgametė skyriaus 
iždininke brandaus amžiaus 
sulaukusi, jau keleri metai gy
venimo saulėlydžio dienas 
leidžia senelių slaugos arki
vyskupo J. Matulaičio seselių 
vadovaujamuose namuose 

maisto patiekalų, prie kurio 
atėję žmonės pasistiprindavo 
ir skanių pyragų nusipirkda
vo. 

O kiek gražių popiečių savo 
namuose yra suruošusi į ku
rias dažnai atvykdavo ir sese
lės. Niekas nesuskaičiuos kiek 
per daugeli metų gardžių py
ragų yra įkepusi . Vasarą 
dažnai vykdavo į seseiių vado
vaujamą jaunimo stovyklą 
„Neringą" padėti virtu\'ės dar
buose. Jei ne „Neringoje", tai 
vienuolyne rasdavome ją besi
darbuojančią. Jos talkininkės: 
Marija Baškiene. Irena Sa
vickiene. Marija Domantienė, 
Viktorija Aiytienė, Anna Mill-
er. Jadvyga Spirauskienė ir 
kitos. Sūnus Česius padėjėjas 

BAŽNYTINĖS MUZIKOS 
FESTIVALIS 

Šiaulių Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčioje kovo 31 d. prasi
dėjo, visą savaitę vyksiantis, 
15-asis bažnytinės muzikos 
festivalis. 

Bažnytinę muziką giedos 
valstybinis kamerinis choras 
„Polifonija"7, Stokholmo kara
liškojo dramos teatro choras, 
Lietuvos aklųjų choras „Vil
nius", trys Š»ul ių pedagogi
nio instituto chorai, Šiaulių 
berniukų choras „Dagilėlis", 
Šiaulių konservatorijos miš
rus choras. Taip pat grieš Lie
tuvos, Šiaulių ir Baltarusijos 
kameriniai orkestrai, gros 
saksofonu Petras Vyšniaus
kas. 

Festivalio kulminacija — 
penktadienį, kuomet Joseph visuose darbuose. 

Gyvenimo saulėlydžiui arte- Haidno oratoriją „Metų laikai" 
1992 m. pirmininke Angelė jant . Ona Savickienė persikėlė atliks jungtinis choras, orkes-

Garsienė pasitrankė iš šių pa- į Arkiv. J. Matulaičio seselių t r a s ir solistai, kuriems diri-
išlaikomus senelių slaugos na- guos svečias iš Švedijos. Mats 
mus. Labai gerai jaučiasi ir Nilson-Sindenius. 'BNS) 

reigų. Pasiliko vicepirminin
ke. Pirmininke išrinkta Tere
sė Adomavičienė. Ji sumaniai 
vadovauja skyriui tęsdama 
pirmatakūnių darbą. Daugelio 
jau nėra mūsų tarpe, bet jų 
darbo vaisiai pasiliko. Su pa
garba ir dėkingumu jas pri
simename. 

Esame dėkingos Maironio 
Parko pirmininkui Kaziui 
Adomavičiui ir visa; Parko 
vadovybei, kuri daugelį metų 
leidžia mums ne tik naudotis 
puošnia sale, bet visada pada
ro ir nuolaidų, nepaisant ką 
mes ruošiame seselių vienuoli
jos darbų parėmimui. 

Valdybą sudaro: pirmininke 
Terese Adomavičiene, vice-

BALTIA EXPRESS CO. LTD. 
PREZ VIDMANTAS RAPSVS 

SIUNTINIAI BE MUITO Į LIETUVĄ 
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• ORO CARGO PER 10-12 DIENŲ; 
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PRISTATYKITE SIUNTINIUS JUMS PATOGIU ADRESU: 
BALTIA EXPRESS CO LTD. 
8327 S. PULASKI RD. 
CHICAGO. IL 60652 

ARBA 

AMBER GROUP 
482 THOMAS DRIVE 
BENSENVILLE, IL 60106 

S K A M B I N K I T E N E M O K A M A I : 
1 - 8 0 0 - S P A R N A I 
1 - 8 0 0 - 7 7 2 - 7 6 2 4 

KONSTITUCIJA... 
(Atkelta iš 4 psl.) 

tiški ateityje, jei iš kito krašto, 
atvykęs „kandidatas" pažadė
tų pakeisti priesaikas vienam 
ar kitam kraštui, jeigu jį 
išrinktų prezidentu? Ar susi
darius panašiai situacijai 
2001-ais metais Seimas vėl at-
keistų Konstituciją į dabarti
nę? 

7. Jeigu prezidentui Bra
zauskui tikrai rūpi geras Lie
tuvos vardas demokratinėse 
valstybėse, ar jis neturėtų 
aiškiai pasisakyti prieš Kon
stitucijos keitimą šiuo atveju? 

Prezidentas galėtų priminti 
savo partiečiams I kuriems jis 
nebepriklauso), kad jis yra 
aukščiau politikos ir jam Lie
tuvos teisėtvarka ir geras var
das yra svarbiau, nei rinkimų 
laimėjimas. Prezidentas galė
tų paraginti konservatorius ir 
krikščionis demokratus nesu
tikti su šiuo Lietuvos Respub
likos Konstitucijos nupigini-
mu. Bet ar galima tikėtis to
kio prezidentinio mąstymo iš 
A. Brazausko? 

8. Ar po šio pakeitimo, už 
poros mėnesių vėl reikės keis
ti Konstituciją įtikti Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės reika
lavimams, kad PLB turėtų tei
sę skirti (išsirinkti savo tarpe) 
Seimo narį, kuris atstovautų 
užsienio lietuviams? Gal rei
kėtų keisti Konstituciją. įtei
sinti privilegijas iš svetur at
vykusiems, kad jiems nerei
kėtų ..urodyti savo turto, kai 
kandidatuoja į Seimą? 

Tie Seimo nariai, kurie rim
tai galvoja apie Konstitucijos 
pakeitimą, turėtų siūlyti visos 
Konstitucijos patikrinimą. 
Tam pritartų ne vienas kons
titucijų ekspertas. Bet tikram 
darbui reikia laiko ir gilaus 
mąstymo. Į jį reikėtų sukviesti 
geriausius Lietuvos teisinin
kus, politologus, gal net su
šaukti konstitucinę konven
ciją, kad Lietuvos Respublikos 
Konstitucija būtų tobulinama 
ne dėl taktinių sumetimų, bet 
dėl bendros tautos gerovės. 
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REAL ESTATE REAL ESTATE 

& 

9^ a ^ 
REALMART II, Ine 
6602 S. Pulaski Rd. 
ChicagoJL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Pratarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime Dei pardavime, mieste ir 

priemiesčiuose Suinteresuoti 
skambinkite 

B U D R A I Č I U I 

Bus. 773-585-6100 
Ftx. 773-585-3997 P»g« 773-308-0307 

^ 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

EO.UAI HOUSMB 
L . E N D E R 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 

Mutual Federal Savings and Loan \A 
Association of Chicago 

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

Casimir G. Oksas, President 
Patamaujam Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 91 Metus 

MISCELLANEOUS 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI—PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOBILIO, NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. Aukse 
S Kare kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
32081/2 West 95th Street 

Tel. (708) 424-8854 
(773) 581-8654 

KM4ECJK REALTOKS 
7922 S. Pulaski U . 
4365 S. Archer Av*. 

DANUTĖMAYER 
773-284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danutę Mayer Ji pro-
tessionaliai. sąžiningai ir ^as
meniškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

J K S CONSTRUCTtON 
„Shingle" stogai ir visų rOšių 
apkalimai (siding): medžio, 
aluminiaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 

tel. 630-969-2658 

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

GOVT FORECLOSED homes 
from pennies on $1. Delinquent Tax, 
Repo's, RECs. Your Area. Toli Free 

1-800-218-9000 Ext H-2415 
for eurrent listings. 

V A L O M E 
KILIMUS, BALDUS 

IR GRINDIS 
J. B U B N Y S 

773-737-5168 

D.C.Muvte, 
bendrovee Mrtnrtcae, ieško darbininko. 
kuris gautų vietą gyventi veltui už namo 

priežiūrą, varymą ir mažus remonto 
darbus +$5 į vai. už landseaping" darbą: 

žoles pjovimą, kiemo valymą, aplinkos 
tvarkymą KreiptfK M. 202-244-2373 

LEMONT, IL NEW CONDOS 
FOR SALE FROM $122,900.00. 
VVAIKING DISTANCE TO LITHU-
ANIAN CENTER. VVALGREENS. 

JEWEL. LOCATED ON 127th 
STREET. 1 BLOCK EAST OF 

STATE STREET. OPEN HOUSE 
SUNDAYS 12-4 OR BY APPT. 

TEL 630-257-3306 

BUTAI KAUNE 
parduodami naųai remontuoti su visais 
patogumais: uosio parketas, aukštos 
lubos 
1 LAISVĖS ALĖJA 88kv.m.. 3a.. 
balkonas: $45,000 
2. VILNIAUS GATVĖ 200kv.m.. 
3-4a.. židinys. $85,000 

BUTAI KLAIPĖDOJE 
TEATRO AIKŠTĖJE naujai remontuoti, 
su visais patogumais 

100 kv m.. 4 kambariai, balkonas: 
$85,000 
2 113 kv. m . aukštos lubos, pirtis, vonia 
su masažais: $56,000 

•e' 011-370-7-223042 
tax 011-370-7-208401 

e-mail: baltic,clipper@pikuolis.omnitel.net 

SEIZED CARS from $175. 
Porsches, Cadillacs, Chevys, BMVV's, 
Corvettes. Also Jeeps, 4WD's. Your 
Area. Toli Free 1-800-218-9000 Ext. 

A-2415 for eurrent listings. 

BUTAI PENSININKAMS 
modemus, erdvos, savarankiškai tvarkytis, 

gražioje aplinkoje, Marijos Nekalto 
Prasidėjimo seserų, priežiūroje 

Pasinaudokite proga, kreipkitės: VULA 
MAMA P.O. BOK 155. Thompson, CT 08277 

HOUSE FOR SALE 
By ovvner. Homer Twp. near 

Lemont. 1 aere, 3 bdrms, 3 baths, 
2 fireplaces; 2 decks, fam. rm., 

game rm., hardvvood fl. $234,900 
Tel. 708-301 -3259 

Pigiai ir greitai išvežam 
šiukšles, kraustom baldus, 
nugriauname ir pastatome 

garažus, verandasjporch). 
Kreiptis: tel. 773-737-2674 

arba 773-847-6046 

Vaikinas iš Lietuvos ieško darbo. 
Gali prižiūrėti seną žmogų, taip 

pat dirbti įvairius darbus. 
Turi vairuotojo teises. 
Tel. 773-925-0823 

Jei norite, viešėdami Vlnkje, 
gyventi šeimoje, naudotis visais 
patogumais ir mokėti mažiau, 
tai rinkitės „Bed & Breakfast". 

Tarnu** ČtagojB M 773-784-3804 
Kviesti Liną. 

£3 miclkind Padarai 
Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 VVEST 69th STREET 

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

(708) 598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 

EDE f=> 
f DM* 
LENDER 

file:///Vorcesterio
file:///Vorcesterio
mailto:clipper@pikuolis.omnitel.net


LAIŠKAI 
LAIŠKAS LIETUVOS 

BIBLIOTEKOMS 

Laiškais užplūdote mūsų 
dienraštį, skųsdamiesi trūku
mais ir prašydami knygų, 
žurnalų. Siūlome: bombarduo
kite savo Švietimo ministeri
ją, leidyklas, kad parūpintų 
pageidaujamų knygų. O žur
nalų ir laikraščių paprašykite 
redakcijų, kad periodinėje 
spaudoje skirtų puslapį ži
nioms anglų kalba. Toks 
žurnalas ar laikraštis sudo
mintų naujų žinių ieškančius 
ir anglų kalbą besimokančius. 
Tesumažėją ten laidyklų 
skaičius. Vieningai dirbant, 
pakiltų spaudos kokybė ir pa
reikalavimas. Perspausdinti 
žinias iš angliško laikraščio 
juk nesunku ir nereikėtų 
prašyti pagalbos. 

Ar suprantate, koks įvaizdis 
mumyse susidaro apie tą ša
lelę, iš kurios tik girdime: 
duok, duok, duok... Keiskite 
galvojimą ir darbo kryptį. Mes 
norime matyti šviesesnius 
veidus ir girdėti linksmesnį 
žodį. 

V. i r A. Gailiūnai 
Wethersfield, CT 

KUR DINGO LAIŠKAI IŠ 
LIETUVOS BIBLIOTEKŲ? 

Labai laukdavome laiškų iš 
įvairių miestų, ypač provinci
jos, bibliotekininkų Lietuvoje. 
"Jie taip įdomiai aprašydavo 
savo vietovę, duodami ir isto
rijos, ir geografijos nuotru
pėlių, kad norėjosi tuoj bėgti 
prie dar turimų lietuviškų 
knygų lentynų, kraustyti jas į 
dėžes ir siųsti Lietuvon. 

Ar jau tas vajus pasibaigė? 
Laukėm, laukėm, kada ir 
mūsų apylinkės bibliotekos 
atsišauks, o dabar staiga jau 
nieko nebegirdėti. Turbūt, 
kai pasitraukė „Draugo" ad
ministratorius, dingo ir jo 
įvesti projektai. Šito spaudos 
vajaus tai tikrai gaila. 

Praneškite, kaip bus daro
ma toliau? 

Vincas Jokantas 
Orland Park, IL 

Pastaba (ne tik V. Jokan
tui, bet ir, kitiems, kurie nuo
lat teiraujasi apie spauda Lie
tuvai vajų): vis dėlto buvo 
daug nepatenkintų skaitytojų, 
kurie niurnėjo, kad Lietuvos 
bibliotekininkų laiškai „visi 
vienodi, visi prašo..." Redak
cijai buvo patar ta dėl tų ir 
kitų priežasčių laiškų nes
pausdinti. Tačiau knygas gali
ma siųsti per Transpak tomis 
pačiomis sąlygomis, kaip buvo 
skelbta „Drauge": po 59 cen
tus už svarą, savo pasirink
toms bibliotekoms, kurių są
rašus ir adresus Transpak tu
ri (adresas tas pats, kaip 
„Draugo"). Šios agentūros 
skelbimai periodiškai spausdi
nami mūsų dienraštyje. Skati
name jais pasinaudoti ir to
liau vertinga lietuviška spau
da sušelpti okupacijos ideolo
giškai nualintus Lietuvos bib
liotekų lankytojus, ypač besi
dominčius užsienio lietuvių 
spauda. Redakcija 

„MARGUTIS" 

Kai laiškų skyriuje Aug. K. 
Subačius pradėjo, tai aš noriu 
dar truputį pratęsti pokalbį 
apie „Margutį". 

Petro Petručio labai labai 
pasigendame per „Margučio 
II" radijo valandėlę. Jo gražus 
balso tembras, ramus, nener-
vingas skaitymas su paįvai
rinančia lietuviška muzika 
suteikdavo didelio malonumo 
laidų klausytojams. Kaimynai 
ir draugai kartais skubėdavo 
nutraukti telefoninius pasi
kalbėjimus, kad nepraleistu 
„Margučio" programos. 

„Margutis II" skamba jau 
visai kitaip. Vertinu naujuo
sius darbuotojus, bet jie ne 
scenos žmones, ne radijo. 
Girdima muzika tokia griež
ta. Kodėl nėra lietuviškos'.' 

Kodėl neatgaivinamas sena
sis „Margutis" su Petru Pe-
tručiu. Reikėtų paprašyti D. 
Sruogaitės, kad atgaivintų 
„Pelkių žiburėlį- Esu tikra, 
kad Čikagos didele klausytojų 
dalis būtų labai patenkinta. 
Tada „Margutis" būtų mar-
gesnis, o „Pelkių žiburėlis" 
pavirstų jau į „žiburį". 

Pranė Vidugirienė 
(ir kaimynės) 

Chicago, IL 

NORIU PADĖKOTI 
Dėkoju Marijui Aleksiui 

už taip turiningai „Lietuvių 
balse", Nr. 8, 1997 m., ap
rašytą mūsų Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos choro kon
certą, kuris įvyko kovo mėn. 
Verbų sekmadienį. Gaila, kad 
Marijus Aleksis, prisidengęs 
slapyvardžiu: būtų galima at
sakyti į jam rūpimus klausi
mus, bet su slapyvardiniu 
žmogumi nesinori prasidėti. 

Parapijos choras, deja, nesi
rengia klausyti jo patarimų. 
Ir toliau ruoš koncertus, o 
tuos patarimus lai aprašymo 
autorius pritaiko choram, ku
riuose jis pats gieda... 

Antanas Linas 
Chicago, IL 

„DRAUGE" AUGANTI 
MOTERŲ GALYBĖ 

Lietuvos šaulių sąjungos 
įkūrėjas Vladas Putvys parašė 
apie moterį- „Vergijos ir bau
džiavos laikais daug nustojo ir 
mūsų moteris. Dabar ji vėl 
pamažu atgauna savo sostą. 
Padėkime jai tapti tikra gyve
nimo karaliene". 

Viena tokių pirmųjų „val
dovių" yra kūrybingoji rašyto
ja Danutė Brazytė-Bindokie-
nė, kai „Draugas" paviliojo ją į 
vyriausios redaktorės kėdę, 
kurioje anksčiau „viešpatavo" 
vien vyrai. Tuo savo žygiu ši 
talentinga darbštuolė, pilna 
naujų sumanymų ir idėjų, ve
damųjų meistrė — savo kas
dieniniu vedamuoju pralenku
si buvusius vyrus redaktorius 
— žymiai pakreipė istorijos ro
dyklę moterų naudai. 

Dabar antroji moteris irgi 
virto pirmąja istorijoje, užim
dama vyriškąjį sostą „Drau
ge". Marija Remienė yra nau
joji Lietuvių katalikų spaudos 
draugijos valdybos pirminin
kė. J i atėjo su turtingu krai
čiu: gabi, sumani, darbšti, dip
lomatiškai mokanti pritraukti 
ir suburti žmones, kur tiktai ji 
beveiktų. „Draugui" ji kopė, 
kaip bitelė, medų, kad tik šis 
vienintelis išeivijos dienraštis 
dar ilgai gyvuotų. Per 20 metų 
ji yra „Draugo" renginių komi
teto pirmininkė. M. Remienė 
buvo toji, kuriai blykstelėjo 
puiki mintis įsteigti Draugo 
fondą. Ji, lyg šveicariško laik
rodžio rodyklė nurodė kryptį, 
o lietuviškoji geros širdies vi
suomenė, kaip tie laikrodžio 
brangakmeniai, dabar sutarti
nai tiksena „Draugo" našiai 
ateičiai. 

Valdybos sekretorės Birutės 
Jasaitienės nereikia supažin
dinti. Ji visiems žinoma savo 
darbų gausybe ir dovanotų 
žymenų krūviu. 

Nuodėmė būtų nepaminėti 
tyliosios „darboholikės" Irenos 
Regienės, dėvinčios net trejetą 
(o gal ir daugiau?) redaktori-
nių kepurių. 

Literatūros ir mokslo redak
torė Aušrelė Liulevičienė su
buria čionykščias literatūrines 
ir meno žvaigždes bei Lietuvos 
pažibas. 

Pirmojo puslapio redaktorė 
paslaugioji Daiva Guzelytė. 

„DRAUGO'' METINIS 
KONCERTAS 

^ Programoje-

,,Exultate" Clevelando Dievo -
Motinos parapijos choras . 
1997 m. gegules 3 d. .6:00 v.v. 
Jaunimo" centre, Čikagoje 

DRAUGAS, penktadienis, 1997 m. balandžio mėn. 25 d. 

neseniai iš Lietuvos, greit įsi
jungė į naująją vagą. 

Netgi Ateitininkų skyriau* 
redaktorei yra atskubėjusi Į 
talką Laima Šalčiuviene. 

Neetiškai būtų pamiršti vi
sas „skruzdeles" administraci
joje. Greitai, tiksliai, kantriai 
čia pluša Aldona Sobieskienė, 
rašytoja Nijolė Jankutė-Užu-
balienė, Ilona Surgailienė. 

Rinkėjos profesionalės yra 
Ona Gintautienė ir Gražina 
Makauskaitė. 

Korektūras skaito Dalia So-
kienė ir Vida Šilienė; pastaroji 
dar atlieka ir kitus darbus. 

Kaip matome, moterų kolek
tyvas toks gausus ir svarbus, 
kad ne vienas jau mėgina pa
siūlyti pakeisti „Draugo" var
dą į „Draugę". 

Tačiau moterys nėra išstū
musios stipriuosius vyrus, nes 
čia moderatorius yra kun. dr. 
Viktoras Rimšelis, provincijo
las kun. Donald Petraitis, Lie
tuvių katalikų spaudos drau
gijos tarybos pirmininkas dr. 
Petras Kisielius, Draugo fondo 
pirmininkas Bronius Juodelis, 
laikinai einąs ir administra
toriaus pareigas, o redakcijoje 
dirba jaunas, talentingas Val-
das Sinkevičius. 

Baigiant šiam gražiam, pozi
tyviam ir energingam mote
riškam vainikui reikėtų pa
linkėti didžiosios pedagogės ir 
rašytojos Marijos Pečkauskai-
tės žodžiais: „Moters užda
vinys yra kurstyti ir saugoti 
tą šventąją ugnelę, kuri ruse
na kiekvieno žmogaus sieloje 
— Absoliuto, Tobulybės, Am
žinybės troškimą!" 

Stasė E . S e m ė n i e n ė 
Chicago, IL 

AR NORITE PADĖTI? 

Amerikos lietuvis dimisijos 
pulkininkas Romas Kilikaus-
kas, neseniai išvykęs į Lietuvą 
ir šiuo metu Vilniuje einantis 
Vidaus reikalų viceministro 
pareigas, ieško lietuvių stu
dentų arba į pensiją išėjusių 
asmenų, kurie, nuvykę į Lie
tuvą, galėtų Lietuvos muiti
ninkus pamokyti kalbėti ang
liškai. Siūlo išlaikymą Lie
tuvoje ir dalį kelionės išlaidų. 
Darbas gali būti atliekamas 
Vilniuje arba kituose Lietuvos 
miestuose, pagal kandidato 
pageidavimą. Anglų kalbą 
reikėtų dėstyti mažiausiai ke
letą valandų per dieną. Ne
būtina kalbėti lietuviškai. 
Taip pat reikalingas asmuo su 
muitininko patirtimi Ameri
koje. Šiam asmeniui būtina 
mokėti lietuviškai. 

Norintys prisidėti prie Lie
tuvos muitinių darbo tobulini
mo, prašomi pateikti vieno 
puslapio biografiją, nurodyti, 
kada galėtų vykti į Lietuvą, 
kokiame mieste norėtų dirbti, 
ir ar moka lietuviškai. Taip 
pat reikėtų pasiteirauti vieti
niame kelionių biure, kiek 
kainuotų kelionė tuo metu iš 
kandidato gyvenamos vietos į 
Vilnių ir atgal. 

Duomenis galima siųsti tie
siogiai Vidaus reikalų vice
ministrui Kilikauskui tokiu 
faksu: 011 3702 72 16 84, arba 
A. Zaparackui. Faksas 810/ 
669-2028. 

Algis Z a p a r a c k a s 
Detroit, MI 

VYTAUTO DIDŽIOJO 
JĖGERIAI 

Iš Lietuvos rašo. kad buvu
sios Karo mokyklos patalpose 
dabar gyvena Vytauto Di
džiojo jėgerių batalionas. 

Vytautas Didysis visą gyve
nimą kovojo su vokiečiais ir 
juos pagaliau sumušė prie 
Žalgirio. Tai kam čia atėjo į 
galvą jo vardu pakrikštyti 
vokiškai vadinamą batalioną? 
Tai visiškas istorijos neži
nojimas, nes vokiečiai jėge
riais vadina medžiotojus. Ka
rinių dalykų žinovai juos vadi
na lengvaisiais pėstininkais, 
kurie kovojo panašiai į parti
zanus. 

Lietuvą okupavę bolševikai 
partizanų nekentė, persekiojo, 
žudė, vadino banditais, nes jų 
bijojo, o liaudis juos vadino 
miškiniais. Part izanų veikla 
atgrasė į Lietuvą keltis no
rinčius rusus, tuo būdu apsau
gojo Lietuvą nuo Latviją ir Es
tiją užplūdusių rusų kolonis
tų. Lietuviai savo partizanus 
— miškinius gerbė ir mylėjo. 
Dabar yra laikas jų atmintį 

pagerbti ir įtvirtinti, minimą 
batalioną pavadinant Vytauto 
Didžiojo miškinių batalionu. 

A n t a n a s V i t k u s 
Walnut, IL 

LAIŠKAI AMERIKOS 
REDAKTORIAMS 

Kažkada atrodė, kad mes tu
rime per daug lietuviškų orga
nizacijų Amerikoje. O dabar 
atrodo, jog turime per mažai. 
Tai įvyko dėl lietuvių visuo
menės išmirimo ir naujų 
kartų nutautimo. Tačiau ir 
nutautėjusių lietuvių tarpe te
bėra šiltas jausmas lietuviš
kiems reikalams, nors ši vi
suomenės dalis yra tyli ir be
veik nepasiekiama per lietu
viškas organizacijas. 

Lietuviškos organizacijos tu
ri rašyti laiškus ne vien tik 
valstybininkams, bet ir į Ame
rikos laikraščių redakcijas su
kelti dėmesį lietuviškiems rei
kalams. Tuomet pabus ta ty
lioji visuomenė ir jos draugai. 

S a u l i u s Š i m o l i ū n a s 
Detroit, MI 

A.L.G.S*. ilgamečiui nariui 
• 

A.tA. 
DR. VACIUI TUMASONIUI 

mirus, žmonai dr. VIDAI, dukroms EGLEI ir SAU
LEI, sūnui RIMUI, giminėms bei ar t imiesiems 
reiškiame Širdingą užuojautą. 

Amerikos Lietuvių Gydytojų sąjunga 

A.tA. 
KĘSTUČIUI PUODŽIŪNUI 

mirus , jo še imai ir broliui JAUNUČIUI-JONUI gilią 
užuojautą reiškia ir kar tu liūdi 

Alfonsas Kiršinąs ir 
brolis Petras su šeima 

jr \ . 

Pagerbkime mūsų 
M O T I N A S 
įjungdami jas į 

šį specialų 
iv. Mišių devindienį! 

Aušros Vartų Madona 

MOTINŲ D I E N O S NOVENA-
b a l a n d ž i o - g e g u ž ė s 2 - 1 1 d .d . 

MARIJONŲ V I E N U O L Y N O KOPLYČIOJE 

Si ncvena \ Vilniaus Aušros Vartų Stebuklingą Gailestingumo 
ir Nepaliaujančios Pagalbos švc Dievo Motina Mariją bus 

celebruoiama už mošų motinas, pamotes, uošves. 
močiutes ••< žmonas, gyvas ir mirusias 

Reiksdar 

Motmos 

Novena 

Vardas 

Adresas 

dėkingumą už motinos meile 

.ardas 

aukoju 

pavarde 

r pasiaukojimą, jungiu ią i sv Mišių noveną. 

gyva/mirusi 

A.tA. 
AGOTAI ŠIDLAUSKIENEI 

Lietuvoje mirus , sūnų JUSTINĄ, žmoną STEFĄ 
nuoširdžiai užjaučiame 

Dalė ir Bronius Blekiai 
Aksenija ir Bronius Kūrai 
Bronė ir Bronius Černiai 
Elena ir Vladas Paliulioniai 
Jadvyga ir Anatolijus Lakai 
Rita Kuraitė 
Eva Paulauskiene 
Ema Venckienė 
Albertas Matulis 
Kazys Rožanskas 

Clevelando „Lietuvių sodybos" įkūrėjui 

A.tA. 
BRONIUI SNARSKIUI 

mirus , jo žmonai REGINAI, duk ra i LILEI, sūnui 
VAIDOTUI bei visiems a r t imies iems re iškiame gilią 
užuojautą ir kar tu l iūdime 

„Lietuvių Sodyba" 
Patikėtiniai, gyventojai, tarnautojai 
ir administracija 

Vėl prabilo bokšte 
Varpo duslus gausmas, 
Nešdamas į žemę 
Liūdesį ir skausmą... 

Mylimai Mamytei 

A.tA. 
AGOTAI ŠIDLAUSKIENEI 

Lietuvoje mirus , sūnu i J U S T I N U I i r žmonai STEFAI 
nuoširdžiausią užuojautą re išk ia 

Jadvyga ir Anatolijus Lakai 
Kęstutis Lakas su šeima 
Rasas Lakas su šeima 

A.tA. 
ALDONAI MORKIENEI 

mirus, nuoširdžią užuojautą r e i šk iame seseriai IRE
NAI BLIŪDŽIUVIENEI, broliui PAULIUI VODOPA-
LUI ir jų šeimoms. 

Romas ir Birutė Butkūnai 
Nardis ir Severiną Juškai 
Petras ir Irena Kazlauskai 
Mindaugas ir Aldona Klygiai 
Viktoras ir Roma Masčiai 
Jonas ir Janina Šalnai 
Liudas ir Birutė Vanagai 
Aleksas ir Danguolė Vitkai 

A.tA. 
JUOZUI REMIUI 

mirus, žmonai VALEI, sūnums EDMUNDUI ir TO
MUI su šeimomis, g iminėms ir ar t imies iems 
reiškiame gilią užuojautą. 

Anis ir Aldona Grimai 

MARIAN FATHERS, 6336 S. Kllboum Av«., Chicago, IL 60629 

Mielam klasės Draugui 

A.tA. 
STEPUI SMALINSKUI 

iškeliavus į Amžinybe, žmoną STASĘ, duk te r i s 
AIDĄ, VILIJĄ su šeimomis, sūnų KĘSTUTĮ ir v isus 
art imuosius giliai užjaučia ir ka r tu liūdi. 

Algimantas Bražėnas 
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PASAULI IŠVYDUSIOJO VARDAS — 
„BALTIJA" 

Čikagoje apstu vietų, kur 
galima puikiai praleisti laiką. 
Esama triukšmingų pasilinks
minimo plotų, bet gali pasi
rinkti ir ramesnę, džiazu, vei
drodžiais ir dirbtinėmis gėlė
mis užpildytą erdvę. Sąlyga: 
reikia turėti pluoštą pinigų, 
greitkelyje nesustosiančią ma
šiną ir nebijoti atstumų. Bet ir 
išpildžius visas sąlygas, dar 
nebūtinai rasi aplinką, žmo
nes ir bendravimą, kokio la
biausiai esi pasiilgęs. Tad la
bai sveikintina Jaunimo cen
tro pasišventėlių iniciatyva 
įkurti savą lietuvišką kiubą 
jaukioje JC kavinėje. Nepra
šant gimimo liudijimo, nesitei-
raujant gimimo vietos ir vi
siškai nereaguojant į kalbos 
akcentus. 

Klubo sukūrimo idėja, pasi
rodo, brendo jau seniai, pir
mieji bandymai susiburti, su
sidraugauti irgi jau praeityje, 
na, o balandžio 5 d. vakare 
įvyko tikrasis, oficialusis Či
kagos lietuvių kultūros klubo 
Rait i ja" atidarymas. Jeigu 
veikla bus prasminga, ta die
na jeis į Jaunimo centro 40-ies 
metų istoriją. Jei ne — žiūrė
sim... Bet tikrai verta prisimi
nimų kertelėje išsaugoti, ko ir 
kaip būta bent jau tą, ^Bal-
tijos"' gimimo vakarą. 

Buvau programos vedėja, 
tad leidau sau paruošti ir svei
kinamąją kalbą. Daugelis dar 
išvakarėse klausinėjo, kodėl 
„Baltija"? Aš priminiau susi
rinkusiems, kokie išskirtinai 
svarbūs lietuvių kalboje yra 
žodžiai su bendrine šaknimi 
„Balt"'. Lietuviškoji enciklope
dija pateikia dešimtis žodžių, 
bet svarbiausieji, aišku, — 
švari, gaivalinga, niekados ne
pavargstanti ir dosni gintarais 
jūra ir Baltijos kelias. Kelias, 
kuomet tavo ranka jautė ne 
tik kaimyno, nepažįstamos se
nutės ar vaiko rankutės šilu
mą ir virpesius, bet pajuto 
tikėjimą, ryžtą ir stiprybę. 
sklidusią iš lietuvio, tuo metu 
buvusio gal už 100 kilometrų. 
Linkėjau klubo steigėjams nie
kados neišduoti artumos ir 
santarvės jausmų. 

BALTai. Ta pati šaknis. Bet 
tai juk nereiškia, kad klubo 
durys bus atviros tik Baltijos 
pajūrio žmonėms? Ne. čia 
rinksis žemaičiai, aukštaičiai, 
dzūkai, sūduviai. Tik bus 
uždraustos ir nevartotinos są
vokos .vietiniai lietuviai" ir 
„tie, iš Lietuvos". Nes, anot J. 
Girniaus. .Visų lietuvių ben
droji tėvynė yra Lietuva, ne
paisant, kas kur gimė ar gyve
na. Lietuva visų pirma yra ne 
žemė Baltijos pajūryje, o mes 
patys, visi lietuviai... Todėl. 
palikdami Lietuvos kraštą, 
dar nepalikome Lietuvos. Mu
myse tauta yra įsikūrusi, ir 
todėl kur esame, ten yra ir 
Lietuva" 

Niekas nevarė nuo mikrofo
no, netrypė kojom ir nešaukė 
„trumpiau!", tad dar kelias 
šaknis pritaikiau „Baltijai". 
Baltieji rūmai. JAV preziden
tų rezidencija Vašingtone. 
1S14 m. anglai uždegė BR ir 
tada buvo išdegęs visas vidus, 
bet 1817 m. rūmai buvo atsta
tyti ir iš lauko baltai nudažyti 
— todėl toks ir jų vardas. 
Linkėjau klubui veikti taip. 
kad niekas niekados neiš
drįstų „sudeginti" jo nei iš lau
ko, nei, juo labiau, iš vidaus. 
O, kad nereikėtų keisti spal
vos, tebūnie nuo pradžios ji — 
balta. „Baltasis erelis" — 
knygnešio Jurgio Bielinio leis
tas ir platintas laikraštis. Pir
mas numeris „terptautiszko 
politiszko laikraszczio" pasi
rodė 1897 m. Leidėjas pasiva
dino „Juozaps Baltasis Erelis 
Lietuvos Karalius. Spausdinta 
Lietuvos griuvėsiuose". Arū
nui Augustaičiui, tikrajam 
klubo steigimo iniciatoriui 
riesti nosies, o, juo labiau, 
skelbtis vieninteliu karūnuotu 
nepatariau, bet ryšį tarp 
anuomet ir dabarties įžiū
rėjau... metuose. Lygiai prieš 
šimtmetį — slapta ir griu
vėsiuose. Dabar „Baltija" 
veiks gerose sąlygose ir lega
liai. 

Su tuo sutiko ir Arūnas, pa
keitęs mane prie mikrofono. 
Maniau, kad perims žaidimo 
taisykles ir savo kalbą pradės 
nuo enciklopedijoje esančio 
žodžio „Baltoji lelija", bet taip 
nebuvo. Pirmiausia jis iš
sklaidė susidariusią nuomonę, 
jog klubas — tai tik tranki 
muzika ir šokiai iki užsimir
šimo. Į „Baltijos" klubo veiklos 
programą įrašytas vaikų mu
zikos mokymo būrelis, Čika
gos Lituanistinės m-los mok
sleivių užsiėmimai ir pasiro
dymai. Svajojama po klubo 
vėliava pastatyti ir dramos 
spektaklį. Juk 1998-jų teatrų 
festivalis ne už kalnų — ar 
Čikagoje nebėra talentingų 
žmonių, galinčių (ir norinčių!^ 
susiburti į dramos studiją? 
Daugiau rankų didesnę ir 
naštą pakelia. Tad galvojama 
ir apie glaudesnį bendradar
biavimą su JC Čiurlionio gale
rija. 

Ir tai dar ne viskas. Klubo 
planuose — bendros visiems 
lietuviams svarbios šventės, 
susitikimai su įdomiais žmo
nėmis, vakaronės su meninin
kais, politikais, diskusijos su 
visais ir apie viską. Pažadėta 
jauki, šilta aplinka, svetingu
mas ir visuomet gera muzika 
įvairaus skonio lankytojams 
skamba patraukliai ir daug 
žadančiai, ar ne? 

Tada jau visiems tapo aišku 
— atėjo laikas ilgai nešiotam 
ir lauktam kūdikiui gimti. A. 
Augustaitis perkirpo simboli
nę juostą, o kun. Antanas Sau-
laitis. SJ. kuris, atrodo, tik ir 

lauke šios svarbios gimties 
akimirkos, palaimino pasaulį 
išvydusįjį žodžiais: „Tesubu-
ria 'Baltija' žmones, įnešan-
čius savo gabumus, domesius 
ir gerą nuotaiką visiems 
mums praturtinti ir suartinti , 
kad turėtume jėgų savo kas
dieniame gyvenime ir mūsų 
uždavinius. Tuo būdu tęsia
me ir išreiškiame Jėzaus Kris
taus pastangas suartinti žmo
nes savo tarpe ir su savo Tėvu 
visų žmonių Dievu". 

Ir prasidėjo! Vertėjo klausy
tis ilgokų kalbų, jau vien ti
kintis smagaus Lemonto kape
los „Tėviškė" pasirodymo. 
Visados besišypsanti kapelos 
vadovė Stasė Jagminienė 
kaipmat išjudino ne tik sve
čius, bet ir jų kojas, mušan-
čias taktą po stalais. Solistų 
Jūros Bakaitienės ir Viliaus 
Mikaičio padainuota daina 
„Tėviškės sodai" (žodž. B. 
Brazdžionio! visiems sugnybė 
ilgesiu tai, kas plaka kairėje 
mūsų krūtinės pusėje... Sug
nybo ir nepaleido, nes ir kita 
daina „Pažadėtoji žemė" (iš 
Lietuvos TV serijalo „Gimi
nės", muz. Kosto Černiaus) 
papirko gražiu balsų skambe
siu ir nuoširdumu. Kankli
ninkė Daiva Kimtytė pasta
ruoju metu kviečiama beveik į 
visus renginius. Paslaptis pa
prasta — jos graži sceninė lai
kysena, kažkokiu užburtu ra
mumu kankles liečiančios 
rankos išgauna skambesį, ku
ris daro stebuklus, kiekvieną 
perkeldamas į labiausiai pa
siilgtą vietą. Kai aš klausiausi 
Daivos atliekamos J . Švedo 
„Mane motulė barė" — pabu
vojau vaikystėje, o jai kank
liuojant V. A. Mozarto „Va
riacijos", pėsčiomis per Atlan
tą buvau parėjusi Lietuvon... 

Koks koncertas be lietuvių 
liaudies šokio „Lenciūgėlis"? 
Jį ir „Grečinikę" labai gražiai 
pašoko tautinių šokių grupės 
Lietuvos Vyčiai šokėjai. Būta 
mažų nesklandumų su muzi
ka, tačiau šokėjų vadovė Ligi-
ja Tautkuvienė teisingai pas
tebėjo — geri šokėjai gali pui
kiai pašokti be jokios muzikos. 
Šventa tiesa! Visus sužavėjo 
Stefutės Utz ir Rimo Gece-
vičiaus pašoktas pramoginis 
šokis „Rylio". Muziko ir daini
ninko Algimanto Barniškio 
pristatinėti nereikia. Visi iš 
anksto žino — ten, kur jis, bus 
dainuojamos jaudinančios dai
nos su gerais žodžiais apie 
Lietuvą. 

Jūros įvaizdis iškilo dar sykį 
prieš akis, klausantis vokali
nio instrumentinio ansamblio 
„Baltija". Grojo ir dainavo an
samblio vadovas A. Augustai
tis ir muzikas Alfonsas Se
niūnas. 

Ir dar A. Augustaitis jau šį 
pirmąjį kartą įrodė nemela
vęs, kai sakė, jog klube bus 
susitinkama su svarbiais ir 
įdomiais žmonėmis. Per visą 
vakarą su mumis buvo poetas 
Bernardas Brazdžionis. Tiesa, 
neakivaizdžiai, bet jo eilėraš
čiai, skambėję tą vakarą, bylo
jo — jis buvo čia, mūsų tarpe 
ir čia buvo visų mūsų Lietuva. 
Klubo atidarymo liudininke 
tapo ir Lietuvių Bendruo
menės kultūros tarybos pirmi
ninkė Alė Kėželienė. Ačiū jai 
už gražų pokoncertinį sveiki
nimą ir palinkėjimus! Tuo 
metu Čikagoje viešėjęs ir apsi
lankęs JAV Lietuvos ambasa
dorius dr. Alfonsas Eidintas 
pasveikino trumpai ir drūtai: 
..Burkites. vienykitės ir drau-
gavidami nepamirškite jog. 
kur begyvendami, ką beveik
simi viską darote 'vardan tos 
Lietuvos' ". 

Labai norisi tikėti, kad 
..Baltija" niekados neišduos 
paskutiniojo palinkėjimo. 

Aldona Jurkutė 

LIETUVIŠKO ŽODŽIO 
ŠVENTĖ 

Kovo 22 d. Čikagos lituanis
tinėj'.' mnkvkloje įvyko lietu

viško žodžio šventė . Kokia tai 
šventė — neregėta ir negir
dėta? Gal ki t iems kils klausi
mas, tik ne šios mokyki'>s mo
kiniams, nes j au eile metų 
švenčiama ir pasidariusi tra
dicine. 

Jau nuo rudens mokiniams 
yra paskelbiamas perskaitytų 
knygų konkursas . Mokiniai 
skaito namie ir laisvalaikiais 
mokyklos bibliotekos patal
pose. Panaš ia i ruošiamasi u 
rašinių konkursui . Konkursi
nius rašinius mokiniai rašo 
klasėje, mokytojų priežiūroje. 
Kai šie konkursa i pasibaigia, 
tada ruošiama lietuviško žo
džio šventė, kurios metu pas
kelbiami konkurso rezultatai 
ir atliekami įvert inimai. 

Skaitymo konkursą pravedė 
Vakarė Valai t ienė. P irmą 
vietą laimėjo: Vanessa 
Reusch (LAK) — 31 taškas, 
Mindaugas F r i s m a n t a s (I sk.) 
— 66 t., Agnė Svinkūnai tė (II) 
— 177 t., Pau l ius Tr imakas 
(III) — 424 t., Vaidotas Mar
kauskas (V) — 52 t., Algirdas 
Bielskus (VI) — 81 t., Povilas 
Žukauskas (VII kl.) — 16 t., 
Živilė Bielskutė (VIII k.) — 81 
t. Antrą v i e t ą laimėjo: Nata
lija Skvirblytė ir Robertas 
Hercmonas (LAK) — po 30 
taškų. Audra Mil iūnai tė (I sk.) 
— 56 t., Daina Rasu ty tė (II) — 
132 t., J onas Vaičikonis (III) 
— 381 t., Agnė Gedvilaitė (V) 
— 28 t., Kr is t ina Badarai tė 
(VI) — 50 t., Dominykas 
Aukštuolis (VII kl.) — 6 t., 
Rasa Dovilaitė (VIII k.) — 14 
t. Geriausi a p r a š y m a i : Lisa 
Bartašiūtė (LAK), Aleksytė 
Stalionytė (I), Morta Lapkutė 
(II), Jonas Vaičikonis (III), 
Agnė Gedvilaitė (V), Rasa 
Miliūnaitė (VI), Darius Sutri-
navičius (VII k), Aušra Brooks 
(VIII k.). Klasė , sur inkus i 

daug iaus ia t a š k ų : II sk. 549 
t., III — 1,362, VI — 203. VIII 
k. — 100. LAK — 150. Iš per
skaitytų 19,852 puslapių, 
10,496 pus lapius perskaitė 
III sk. mok. 

Rašinių konkursą pravedė 
mokytoja Eglė Ivinskiene. 
Pirmos v i e t o s laimėtojai: 
Aleksytė Sta lonytė (I sk.), Lili
ja Rudytė (II), Morta Lapkutė 
(II), Rasa Miliūnaitė (VI), Da
rius Aleks iūnas (V), Darius 
Sutrinavičius (VII kl.). Ant
ros v i e t o s laimėtojai: Tadas 
Vilimas (I), Da ina Rasutytė 
(II), Linas Aleksiūnas (II), Ag
nė Gedvilaitė (V), Vaidas Mar
kauskas (V), Aris Dumbrys 
(VII kl.). T r e č i o s v i e tos lai
mėtojai: A n t a n a s Zhiurinskas 
(I) Luką Šaparny tė (III). Sau
lius Valaitis (II), Kristina Ba
daraitė (VI). Karolis Jonavi-
čius (V), Rasa Dovilaitė (VIII 
k.), Povilas Žukauskas (VII 
k.). P a m i n ė t i n i šie mokiniai: 
I sk. mokiniai : Mindaugas 
Pr ismantas , J o n a s Smuikai-
tis, E imantas Sluškonis, Aras 
Karaitis, Audra Miliūnaitė, 
Matas Vilimas, Tomas Bal
čiūnas, Karolis Gedvilas. Si
mona Marcinkevičiūtė (II), 
Živilė Badara i tė (III), Paulius 
Trimakas (III), Lina Dovilaitė 
(VI), Audra Brooks (6), Jul ius 
Griauzdė (VI), Alina Meilytė 
(VI), Dominykas Aukštuolis 
(VII k.) Vilija Paul iūtė (VII 
k.), Živilė Bielskutė (VIII k.), 
Rima Griauzdytė ( K k.), Alytė 
Stankevičiūtė (X k), Sean Ju 
čas (10 k.). Aukštesniosios 9 ir 
10 klasės mokiniai: Indrė No
reikaitė (DC) — I vieta. Dalia 
Šataitė (X) ir Rytas Vvgantas 
(K) — II v. Stefutė Utz (X) 
ir Karolis Užgiris (DC) — III 
vieta. E i l ė r a š č i u s parašė: 
Daina Valai tytė (VIII k) — I 
vieta. Laura Dainytė (X) ir 
Stefutė Utz (X) — II vieta. 
Ada Valai tytė UX\ Adelė 
Ročytė (X) ir Darius Norvilas 
(X) — III vieta. 

Aukštesnes vietas laimėju
siems buvo duodamos mažos 
pinigines premijos, o visiems 
kitiems šokoladą.- ir ledai. (.',<>-
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Čikagos lit. mokyklos mokiniai-darželinukai apžiūri Vasario 16-sios minėjimo proga suruoštą parodą. Iš kairės: 
Adomas Jonavičius, Ingrida Trimakaite. Paulius Gondola, Gabrielius Šedys, Eva Milkutė, Justinas Bartašius, 
Gregory Ruesch. Sandra Badaraitė, Arija Rasutytė ir Vilius Butauskas. 

Nuotr. Zigmo Degučio 
resnieji rašinėliai buvo per
skaityti salėje. M a d a s Žu
kauskas visus laimėtojus nu
fotografavo. Šventė vyko JC 
didžiojoje salėje. Šios rūšies 
konkursai labai naudingi litu
anistiniam turt inimui. 

J. P lačas 

Bever ly Shores , Michia-
na , Gary, Indiana, lietuviai, 
„Draugas" nuoširdžiai norėtų 
J u s visus matyti savo ruo
šiamajame koncerte gegužės 3 
d., šeštadienį, 6 vai. vak., Jau
nimo centre. Atvykite! 

Kai „Draugas" skelbdavo 
romano konkursus , premijų 
laimėtojams įteikimai visuo
met buvo siejami su šauniu kon
certu. Ar prisimenate tuos 
„senus gerus laikus"? Mes no
rime bent iš dalies juos su
sigrąžinti, tad „Draugo" kon
certe, kuris vyks gegužės 3 d. 
Jaun imo centre, premijomis 
bus pagerbti 5 nusipelnę dien
raščio bendradarbiai, kurie be 
honoraro jau daug metų jo 
puslapius pra tur t ina savo 
rašiniais bei nuotraukomis. 
Kas jie tokie, iš kur? Atvykite 
į koncertą — sužinosite. 

„Grandis", v i s i e m s žino
ma, kaip viena sėmingiausių 
ir ilgiausiai veikiančių jauni
mo tautinių šokių grupių 
Čikagoje. Ji koncertavusi arti 
ir toli, visur puikiai pasirody
dama. . „Grandis" rengia kon
certą gegužės 4 d., sekma
dienį, Jaunimo centre, visus 
kviesdama gausiai dalyvauti 
ir paremti lietuvišką tautinį 
šokį pamilusį jaunimą. 

Ar gyvenate Union Pier, 
Lakes ide , Harbert , New 
Buffalo, MI? Labai prašy
tume paaukoti vieną malonų 
šeštadienio vakarą, gegužės 3 
d., vieninteliam užsienio lietu
vių dienraščiui „Draugui" ir 
atvažiuoti į jo rengiamą 
„Exultate" choro iš Cleveland, 
OH. koncerte. Bilietus galite 
užsisakyti „Draugo" adminis
tracijoje arba „Seklyčioje". 

Smuik in inkas Vi lhelmas 
Čepinskas , laimėjęs konkur
są, kuriame dalyvavo 17 as
menų, birželio 4 d., palydint 
simfoniniam orkestrui, debiu
tuos New Yorko Carnegie 
Hali. Birželio 15 d. jis koncer
tuos Jaunimo centre. Čikagoje 
koncertą rengia Amerikos Lie
tuvių radijas. 

„Draugo" kultūrinio— 
šeštadieninio priedo redakto
rei Aušrelei Liulevičienei su
sirgus, šį šeštadienį, balandžio 
26 d., priedas neišeis. 

Pal. Jurgio Matulaičio misi
jos kapelionas kun. Algirdas 
Paliokas, SJ, visus maloniai 
kviečia į misijos ruošiamus 
motinu pagerbimo pietus 
gegužės 11 d., 12 vai.. Pasaulio 
lietuvių centre. Laikas greita' 
bėga, nelikite be rezervacijų, 
kurias priima dvi malonios 
talkininkės Irenos. Vienos tel. 
yra 630-257-8346, o antrosios , 
630-243-0549. 

Autobusas nemokanai 
nuveš ir parveš dalyvius iš 
Southvvest Organizing Project 
konferencijos sekmadienį, ba
landžio 27 d. Autobusas iš
važiuos nuo Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčios 1 
vai. p.p., grįš apie 7 vai. vak. 
Norintys keliauti kartu, 
prašomi prisistatyti prieš 1 
vai. 

Dr. Adolfui ir Jadvygai 
Damušiams persikeliant gy
venti į Lietuvą, šeimyniškas 
su jais pobūvis bus gegužės 25 
d., 12:30 vai. p.p., Ateitininkų 
namuose. Kas norėtų šiame 
pobūvyje dalyvauti, prašomi 
registruotis iki gegužės 21 d. 
pas Ireną Polikaitienę, 630-
257-2022. Visi kviečiami at
vykti į šias išleistuves. 

SKELBIMAI 
x Ieškoma Grožvyda Se-

rapinaitė. Prašau atsiliepti 
šiuo adresu: S. Jonai t i s , 48 
D e n i s o n Ct., Granville, OH 
43023. 

(sk) 
x Vladas ir Eugenija 

Račkai, globoja Lietuvoje du 
našlaičius. Pratęsdami globą 
kitiems metams, atsiuntė 
$300. Dėkojame geriesiems 
rėmėjams už jų auką Lietuvos 
vaikams. ^Lietuvos Naš
laičių globos" komitetas, 
2711 W. 71 St., Chicago, IL 
60629. m 

x Tarptautinio ekslibrisu 
konkurso „Lietuviškai knygai 
450" paroda Lietuvių Dailės 
muziejuje, Lemont, IL ba
landžio 26 - gegužės 11 d. Ati
darymas šeštadieni, gegužes 
11d., 7v.v. 

'sk) 

x Akcijų, bonų bei kitų 
vertybių pirkime ir parda
vime jums nuoširdžiai patar
naus, duodami komiso nuo
laidą. Albinas Kurkulis, tel. 
312-360-5530 arba jo sūnus 
Andrius Kurkulis, tel. 312-
360-5531, dirbą su Oppen-
heimer & Co., Inc. Chica-
goje. Iš kitur skambinkite vel
tui: tel. 1-800-621-2103. 

(sk) 

x Dėmes io , lietuviai! Nau
jas JAV imigracijos vizų tik
rinimas prasidės balandžio 
mėn. Pasibaigusias vizas ga
liu pratęsti. Žmonės iš kitų 
valstijų gali pasiųsti man duo
menis paštu. Ed Šumanas, 
5701 Linden, La Grange, IL 
60525, tel. 1-708-246-8241. 

(sk) 

x Amerikos Lietuviu radi
jas, vad. Anatolijus Siutas — 
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. 
per WCEV 14.50 AM. Tel. 
773-847-4903, adresas: 4459 
S. Francisco. Chicago, 1L 60632. 

(sk) 

x Namų pardavimo atsto
vas Algis Liepinaitis šiuo 
metu dirba su Alex Mockus 
Rlt., 6610 S. Pulaski Rd., 
tel. (773) 767-6655. Sąžinin
gas ir greitas patarnavimas 
namų pirkime ir pardavime. 
Algis Liepinaitis. su savo ilga
laikiu patyrimu, pataria savo 
klientams ką reikia pataisyti, 
kad galima butų lengviau per
eiti per valstybines (FHA) in-
spekcijas ir gauti namo vertės 
kaina. Namo įkainojimas ne
mokamas. 

Uk) 

x TRANSPAK praneša: 
„Pernai Lietuvoje kilo 11,611 
gaisrų, kurie nusinešė 272 
žmonių, tarp jų 13 vaikų gy
vybes. Dar 165 žmonės buvo 
ugnies sužaloti. Bendrieji nuo
stoliai vertinami 26,474,560 
litų. 1995 metais gaisrų metu 
žuvo 250 žmonių mažiau". Pi
nigai , siuntiniai ir komer
c i n ė s siuntos į Lietuvą. Mais
to siuntiniai. TRANSPAK, 
4545 W. 63 St., Chicago, IL 
60629, tel. 773-838-1050. . 

(sk) 

x Vytauto Didžiojo šau
l ių rinktinė rengia pirmąją 
pavasario gegužinę, balan
dž io 27 d., sekmadieni, 12 
vai . p.p. Šaulių namuose, 
2417 W. 43 St. Karšti cepeli
nai , kugelis ir kt. patiekalai; 
laimės šulinys. Svečius links
mins Kosto Ramanausko or
kestras. Visi kviečiami. 

(sk) 

x PLJ kongreso registra
cija jau vyksta... Palengvini
mas: Čikagos Jaunimo sąjun
ga priims registracijas balan
dž io 27 d. PLC. Lemonte, IL 
po Mišių, 12 v. p.p. Čikagoje 
nuolatiniai gyvenančiam jau
nimui bus nuimta $50 nuo 
registracijos mokesčio ($200), 
jei iki tos dienos užsiregist
ruos, (sk) 

x Galiu padėti legaliai gau
ti „SOC. SECURITY" kortelę, 
vairavimo leidimą (driver's 
license) ir vizų pratęsimą. Ed 
Šumanas, tel. 1-708-24*8241. 

(sk) 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6436 S. Pulaski Rd.. Chicago, IL 60629 

<1 /2 bl i šiaurę nuo Balzeko muziejaus) 
Tel.: 773-582-4500 

14325 S Bei! Rd . Lockport. IL60441 
Tel. 708-301 -4866 

Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Cibaitis 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, II. 60629 

Tel. 1-773-776-8700 
Darbo vai nuo 9 iki 7 vai vak 

SVštad Q v.r iki 1 vai p.p. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 VV. 63th Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo") 
Tel.: 773-284-0100 

Valandos pagal susitarimą, 




