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Prezidentas patvirtino naująjį 
ministrų kabinetą 

Vilnius, kovo 25 d. (BNS) 
— Trečiadienio vakarą prezi
dentas Valdas Adamkus pat
virtino reformuotos Lietuvos 
vyriausybės sudėtį. 

Daugumą vyriausybėje ir to
liau turi valdančioji konserva
torių ir krikščionių demokratų 
koalicija. 

Ministro pirmininko Gedi
mino Vagnoriaus vyriausybė, 
buvo grąžinusi savo įgalioji
mus po prezidento rinkimų. 
Prezidentas įpareigojo G. Vag
norių pateikti tvirtinti refor
muotą vyriausybe, kuri toliau 
vykdys po 1996 m. Seimo rin
kimų patvirtintą jos progra
mą. 

Kabinete yra du nauji mi
nistrai — sveikatos apsaugos 
bei žemės ir miškų ūkio. 

Sveikatos apsaugos ministro 
poste konservatorių Juozą 
Galdiką pakeitė 62 metų Min
daugas Stankevičius, Seime 
priklausęs opozicinei LDDP 
frakcijai, bet, sutikdamas tap
ti ministru, pareiškė atsistaty
dinąs iŠ Seimo narių. M. Stan
kevičius 1996 m. vadovavo 
LDDP vyriausybei, prieš tai 
buvo valdymo reformų ir savi
valdybių reikalų ministras. 

Žemės ir miškų ūkio mi
nistro poste konservatorių Vy
tautą Knašį pakeitė neparti
nis 43 metų agrarinių mokslų 
daktaras Edvardas Makelis, 
iki šiol vadovavęs Lietuvos 
žemės ūkio konsultavimo tar
nybai. 

Postų reformuotoje vyriau
sybėje neteko dar keturi mi
nistrai — Europos reikalų 
ministrė konservatorė Laima 
Andrikienė, aplinkos apsau

gos ministras centristas Iman
tas Lazdinis, ryšių ir informa
tikos ministras konservatorius 
Rimantas Pleikys bei švietimo 
ir mokslo ministras krikš
čionis demokratas Zigmas Zin
kevičius. 

Centristą Algį Čapliką, iki 
šiol ėjusį statybos ir urbanisti
kos ministro pareigas, prezi
dentas paskyrė aplinkos ap
saugos ministru. 

Keturių ministerijų vadovų 
postai liko tušti — Europos 
reikalų, Ryšių ir informatikos, 
Statybos ir urbanistikos bei 
Švietimo ir mokslo. 

Savo postuose liko ūkio mi
nistras Vincas Babilius, so
cialinės apsaugos ir darbo 
ministrė Irena Degutienė, tei
singumo ministras Vytautas 
Pakalniškis, užsienio reikalų 
ministras Algirdas Saudargas, 
valdymo reformų ir savivaldy
bių reikalų ministras Kęstutis 
Skrebys, krašto apsaugos mi
nistras Česlovas Stankevičius, 
kultūros ministras Saulius 
Šaltenis, finansų ministras Al
girdas Šemeta, vidaus reikalų 
ministras Vidmantas Žiemelis 
ir susisiekimo ministras Algis 
Žvaliauskas. 

Po konsultacijų su premjeru, 
užtrukusių iki vėlyvo vakaro, 
prezidentas V. Adamkus žur
nalistams pareiškė, kad juodu 
sudarė „labai stiprią, solidžią 
vyriausybę". J is sakė tikįs, 
kad ši vyriausybė bus pajėgi 
atsiliepti į visuomenės rūpes
čius ir sulauks jos pritarimo. 

Premjeras G. Vagnorius sa
kė, kad su prezidentu stengta
si sudaryti „ne vienos grupės, 
o kuo platesnio pasitikėjimo 
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Prisiekė devintoji Lietuvos vyriausybė 
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Reakcija 
Krikščionys demokratai n e n o r i opozicijos atstovo 

„Mes reiškiame didelį susirūpinimą, kad vienas opozicinės 
LDDP lyderių tapo sveikatos apsaugos ministru", ketvirtadienį 
žurnalistams sakė krikščionių demokratų partijos valdybos 
vicepirmininkas Vytautas Bogušis. 

„Tai vis dėl to labai svarbi valstybinė institucija. O krauti 
kapitalą LDDP nėra visiškai tikslinga", mano jis. 

Konservatoriai ir krikščionys demokratai po 1996 metų Sei
mo rinkimų yra sudarę koaliciją, o Centro sąjungos atstovai vy
riausybėje dalyvauja kaip bendrininkai. 

V. Bogušis sakė, kad krikščionis demokratus tenkintų nepar
tinis vyriausybės narys ir kad naujasis sveikatos apsaugos 
ministras M. Stankevičius turėtų išstoti iš LDDP. 

Ekspremjeras M. Stankevičius jau pradėjo atsistatydinimo iš 
Seimo nario procedūrą, tačiau dar nekomentavo pasitraukimo 
iš partijos galimybių. 

Tačiau premjeras Gediminas Vagnorius, vėlai trečiadienį ko
mentuodamas naujojo kabineto sudėtį, pasakė, kad M. Stanke
vičius į vyriausybe pakviestas kaip „nepartinis" patyręs specia
listas, o ne kaip LDDP atstovas. 
LDDP — „prieš" savo n a r i o sprendimą 

Seimo LDDP frakcijos narys Povilas Gylys neigiamai vertina 
partiečio dalyvavimą valdančiosios koalicijos vyriausybės veik
loje. Pasak jo, LDDP nario Mindaugo Stankevičiaus apsispren
dimas buvo individualus ir su partija nederintas. 

„LDDP neigiamai žiūri į tai, kad mūsų. žmonės dalyvautų da
bartinėje vyriausybėje", pažymėjo P. Gylys spaudos konferenci
joje ketvirtadienį. 

P. Gylys taip pat kritikavo premjerą Gediminą Vagnorių, kad 
naujųjų ministrų kandidatūros paaiškėjo tik paskutinę minutę 
ir nebuvo derintos nei su partijomis, nei su visuomene. Pasak 
jo, pertvarkydamas vyriausybę, premjeras G. Vagnorius 
„žaidė politinę ruletę", todėl išlieka rimtų konservatorių, 
krikščionių demokratų ir centristų nesutarimų. 

LDDP atstovas taip pat prognozavo „nelinksmas" val
dančiosios koalicijos nuotaikas Seime, kai į parlamentarų vie
tas sugrįš buvę Europos reikalų bei sveikatos apsaugos mini
strai Laima Andrikienė ir Juozas Galdikas. 
Reformuotoji vyriausybė yra neteisėta 

Ketvirtadienį išplatintame Seimo Jungtinės frakcijos nario 
Rimanto Smetonos pareiškime teigiama, jog pagal Konstituciją 
premjeras vėliausiai trečiadienį turėjo Seimui pristatyti savo 
sudarytą ir prezidento patvirtintą vyriausybę bei pateikti svar
styti jos programą, todėl ji sudaryta, pažeidžiant Konstituciją. 

„Mano nuomone, kai kurie veiksmai, susiję su vyriausybės su
darymu, atliekami laikantis ne Lietuvos Respublikos Konstitu
cijos, o Konstitucinio Teismo aiškinimo", sakoma pareiškime, 
pažymint, jog teismas negali pakeisti Konstitucijos teksto. 

Konstitucinis teismas sausio pradžioje išaiškino, kad po pre-

vyriausybę". 
Vilnius , kovo 26 d. (BNS). 

Trečiadienio vakarą patvir
tinęs reformuotos Lietuvos vy
riausybės sudėtį, prezidentas 
Valdas Adamkus pareiškė, 
kad ji yra „labai stipri, solidi". 
Tačiau prezidentas ir premje
ras teigė negalį pasakyti, koks 
likimas laukia Europos rei
kalų ministerijos. 

V. Adamkus tik pakartojo 
savo nuostatą, kad yra prieš 
Europos reikalų ministerijos 
išsaugojimą, pirmiausia — dėl 
neapibrėžtų jos funkcijų. 

Atrodo, kad G. Vagnorius 
siekia šią ministeriją pertvar
kyti į Europos reikalų depar
tamentą prie vyriausybės, ta
čiau t a m priešinasi dalis val
dančiosios konservatorių frak
cijos. 

Kol kas lieka nepaskirtas 
Švietimo ir mokslo ministras. 
V. Adamkus patvirtino, kad 
šis postas lieka krikščionims 
demokratams, tačiau jiems 
nenusileido, kad ministerijai 
toliau vadovautų 73 metų 
prof. Zigmas Zinkevičius. 

Kitą savaitę Seimas imsis 
taisyti Vyriausybės įstatymą, 
ir Ryšių ir informatikos bei 
Statybos ir urbanistikos mi
nisterijas prijungs prie Susi
siekimo ir Aplinkos apsaugos 
ministerijų. 

* L ie tuvos a m b a s a d o r i u s 
Briuselyje Dalius Čekuolis 
vadovaus specialiajai delegaci
jai, pirmininkausiančiai Balti
jos jūros valstybių taryboje 
(BJVT). Pirmininkavimą šiai 
vienuolika valstybių ir Euro
pos Komisiją vienijančiai orga
nizacijai Lietuva perims vie
neriems metams. .Eita. 

Algis Žvaliauskas 
Susisiekimo ministras 

Kovo 25-osios vėlų vakarą Lietuvos ministras pirmininkas Gediminas 
Vagnorius (kairėje) ir prezidentas Valdas Adamkus galutinai sutarė dėl 
naujosios vyriausybes sudėties. 'Elta. 

Lietuvos prezidentas siūlo 
Rusijai skatint i saugumą 

ir pasitikėjimą 
Vi ln iu s , kovo 26 d. (BNS) — 

Lietuva paskelbė esanti pasi
ruošusi informuoti sudomin
tas Europos Saugumo ir ben
dradarbiavimo organizacijos 
(ESBO) valstybes apie kovinių 
dalinių didinimą ar kariuo
menės telkimą, kaip tai numa
to 1994 metų Vienos doku
mentas. 

Lietuvos prezidento Valdo 
Adamkaus pareiškime pažy
mima, kad šiais pasiūlymais 
Lietuva siekia dar labiau su
stiprinti atvirumo ir savitar
pio pasitikėjimo atmosferą. 

Prezidente pareiškimą 
„Dėl santykių su Rusija plėt
ros ir saugumą bei pasitikėji
mą skatinančių priemonių" 
ketvirtadienį Rusijos ambasa
doriui Konstantinui Mozeliui 
įteikė Lietuvos vadovo pata
rėjas valstybinio saugumo ir 
užsienio politikos klausimais 
Albinas Januška 

Ambasadorius labai palan
kiai įvertino dokumentą ir pa
žadėjo jį perduoti prezidentui 
Boris Jelcin. 

Komentuodamas pareiški
mą, A. Januška sakė, kad pre
zidento pasiūlymais Lietuva 

zidento rinkimų prezidentas Seimui tvirtinti teikia tą patį 
premjerą. Seimui pritarus premjero kandidatūrai ir preziden
tui paskyrus jį bei patvirtinus jo pateiktosios vyriausybės 
sudėtį, jei nepasikeitė daugiau kaip pusė ministru, vyriausybė 
yra iš naujo gavusi įgaliojimus veikti, todėl Seimo visos vyriau
sybės tvirtinti nereikia. Tokią išvadą padarė Kon>titucinis teis
mas. 

Tuo tarpu Konstitucijoje, anot R. Smetonos, aiškiai nurodyta. 
kad premjeras privalėjo ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jo pa
skyrimo pristatyti Seimui savo sudarytą ir prezidento patvir
tintą vyriausybe bei pateikti svarstyti jos programą. 

Seimo nario pareiškime taip pat teigiama, kad prezidentas 
savo dekretu privalėjo patvirtinti 17 ministrų, tai yra. tiek, 
kiek yra ministerijų, be to, jie visi dar kartą turėjo prisiekti 
Seime. O prezidentas trečiadienį patvirtino tik 13 ministrų. 

imasi vienašalės iniciatyvos ir 
tikisi sulaukti palankios visų 
ESBO valstybių — pirmiausia 
kaimyninių — reakcijos bei 
paramos. 

Pareiškime pabrėžiama, 
kad Lietuva pasiruošusi „kon
krečiais atvejais ir abipusiš
kumo pagrindais" apsvarstyti 
galimybes informuoti ESBO 
valstybes apie reguliarios tar
nybos kovinių dalinių didi
nimą daugiau nei 500 karių, o 
junginių didinimą daugiau nei 
1.500 karių; apie karinio po
būdžio veiklą Lietuvos terito
rijoje, kai vienu metu sutel
kiama ne mažiau nei 2,000 
karių arba 75 tankai, arba 
120 šarvuočių, arba 100 sava
eigių artilerijos pabūklų, arba 
1,000 jūrų ar oro desanto ka
rių. 

Jeigu tokio pobūdžio veikla 
per kalendorinius metus ne
vyksta, Lietuva pasiruošusi 
informuoti apie vienerias di
džiausias karines pratybas. 

Pareiškime taip pat siūlo
ma kiekvienai sudomintai kai
myninei valstybei be egzistuo
jančios duomenų patikrinimo 
vizitų ir inspekcijų kvotos, 
įvykdyti po vieną papildomą 
patikrinimo vizitą ir vieną pa
pildomą inspekciją. 

Prezidento V. Adamkaus 
pareiškime sveikinamas Rusi
jos prezidento įsipareigojimas 
40 proc. sumažinti ginkluo
tąsias pajėgas ir karinį jūrų 
laivyną Rusijos Šiaurės Va
karuose. 

Lietuvos prezidentas pažy
mi vertinąs jį kaip svarbų 
žingsnį didinant t; , jsavio 
pasitikėjimą ir stiprinant ge
ros kaimynystes santykius 
tarp regiono valstybių. 

* L ie tuvos a m b a s a d o 
r i u s E u r o p o s Ta rybo je Au
rimas Taurantas trečiadienį 
Strasbūre pasirašė Bioetikos 
konvencijos Papildomąjį proto
kolą, draudžiantį žmonių dau
ginimą dirbtiniu būdu (klona-
vimąj. Šis dokumentas drau
džia bet kokią veiklą, kuria 
būtų siekiama sukurti gyvam 
ar mirusiam žmogui genetiš
kai atitinkamą antrininką. 
Dokumentas Lietuvoje įsiga
lios, kai jį patvirtins Seimas. 

Lietuvos vadovas taip pat 
pabrėžia norą tęsti aktyvų po
litinį dialogą su Rusija bei plė
toti abipusiai naudingą bend
radarbiavimą ir tikisi, kad 
svarbiu įvykiu valstybių san
tykiuose turėtų tapti šiemet 
planuojamas premjero Gedi
mino Vagnoriaus vizitas į 
Maskvą ir ten numatomi pasi
rašyti reikšmingi dokumentai. 

V. Adamkus pažymi, kad 
Lietuvos Užsienio reikalų 
ministerija ketina netrukus 
pateikti Rusijai konkrečių siū
lymų dėl santykių tolesnės 
plėtros. Greta jų prezidentas 
siūlo kelias svarbias praktinio 
bendradarbiavimo kryptis — 
tarpparlamentinių ryšių plėto
jimą, aktyvesnį nevyriausybi
nių organizacijų bendradar
biavimą, Lietuvos regionų ir 
Rusijos Karaliaučiaus srities 
aktyvesnį bendradarbiavimą 
ekonomikos ir prekybos srity
je, palankių sąlygų investici
joms į šios srities ekonomiką 
sudarymą, bendradarbiavimą 
kultūros ir švietimo srityse, il
galaikių sutarčių dėl dujų ir 
naftos tiekimo iš Rusijos į Lie
tuvą sudarymą, elektros ener
gijos tiekimo iš Lietuvos į Ka
raliaučiaus sritį projekto vyk
dymą, Nemuno vandenų valy
mo ir kitų aplinkos apsaugos 
projektų įgyvendinimą, kovos 
su organizuotu nusikalstamu
mu veiksmų derinimą. 

Pareiškime prezidentas 
taip pat pažymi, kad Lietuva, 
nuo liepos mėnesio perimsian
ti pirmininkavimą Baltijos jū
ros valstybių Taryboje, „teikia 
didelę reikšmę" Karaliau
čiaus, Sankt Peterburgo bei 
ati t inkamų Rusijos sričių įt
raukimui į regionini bendra
darbiavimą. 

„Marijos" byla 
neduoda ramybės 

buvusiai 
ministrei 

Viln ius , kovo 26 d. (BNS) 
— Ketvirtadienį Seimo nare 
Laima Andrikienė kreipėsi į 
Generalinę prokuratūrą, pra
šydama dviems parlamenta
rams ir Lietuvos laisvės lygos 
vadui iškelti baudžiamąją by
lą dėl šmeižto. 

Seimo nariai Kazys Bobe
lis, Stanislovas Buškevičius 
bei Lietuvos laisvės lygos lyde
ris Antanas Terleckas spaudos 
konferencijoje ketvirtadienį 
teigė turį originalią KGB bylą, 
kuri aiškiai įrodo, kad Seimo 
konservatorių frakcijos narė, 
buvusi Europos reikalų minis
t rė Laima Andrikienė buvo 
užverbuota sovietų saugumo, 
kaip agentė „Marija". 

L. Andrikienė, kuri anks
čiau kategoriškai neigė šį fak
tą, iš karto po spaudos konfe
rencijos kreipėsi į Generalinę 
prokuratūrą, kurios prašo 
spręsti klausimą dėl šių trijų 
asmenų patraukimo baudžia
mojon atsakomybėn. 

K. Bobelis spaudos konfe
rencijoje sakė, kad su byla jis 
j au supažindino prezidentą 
Valdą Adamkų, premjerą Ge
diminą Vagnorių ir generalinį 
prokurorą Kazį Pėdnyčią, ku
rie pripažino bylą esant origi
naliu dokumentu, leidžiančiu 
manyti, kad L. Andrikienė 
1988-siais buvo užverbuota 
KGB agente. 

Pasak K. Bobelio, doku
mentai yra pasirašyti pačios 
L. Andrikienės, o bylą j am 
perdavė A. Terleckas, gavęs ją 
iš nepažįstamo asmens — 40 
metų vyro, pasivadinusio Ro
mu. 

K. Bobelis leido suprasti ne-
pasitikįs teisėsaugos institu
cijomis, kur, jo įsitikinimu, by
la gali dingti. Todėl jis ketina 
dokumentus perduoti prezi
dentui Valdui Adamkui, kad 
Lietuvos vadovas pats nu
spręstų, kam ją perduoti to
liau. 

Generalinė prokuratūra jau 
anksčiau tyrė agento „Mari
jos" dokumentų kopijas ir nu
statė, kad pagal jas nėra pa
grindo įtarti tokį agentą apsk
ritai buvus. 

* Se imas kovo 26 d. pa
pildė Seimo narių darbo są
lygų įstatymą, priimdamas 
prieštaringai kai kūnų parla
mentarų įvertintą sprendimą 
— nemokėti atlyginimo Seimo 
nariui, kuriam paskirtas kar
domasis kalinimas. Ypač 
smarkiai šį Seimo sprendimą 
kritikavo Centro frakcijos 
seniūnas Egidijus Bičkauskas, 
pareiškęs, kad tokios nuosta
tos skirtos konkrečiam Seimo 
nariui — pasikėsinimu suk
čiauti stambiu mastu kaltina
mam Audriui Butkevičiui. Pa
pildymas numato, kad suim
tam Seimo nariui atlyginimas 
nemokamas visą suėmimo 
laiką, o bylą nut raukus arba 
suimtąjį parlamentarą išteisi
nus — jam ne vėliau kaip per 
5 darbo dienas išmokamas vi
sas atlyginimas, kurio jis ne
gavo dėl suėmimo. 'BNS. 

KALENDORIUS " 
Kovo 27 d.: Nikodemas. 

Rupertas. Lidija, Vinotas. Rū
ta. 

Kovo 28 d.: Petras. Vale
rija. Gundelinda. Rikontas. 
Girmantė. 
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SPORTO APŽVALGA 

Redaktorė Irena Regienė 

TORONTO „VYČIO" 50 METŲ 
SPORTINĖS VEIKLOS 

SUKAKČIAI ARTĖJANT 
Negausaus būrelio buvusių 

aktyvių sportininkų bei sporto 
darbuotojų iniciatyva. 1948 m. 
rugpjūčio 15 d. Toronte buvo 
įsteigtas sporto klubas „Vy
tis". Tai pirmasis, pokario me
tu išeivijoje įsižiebęs sporto 
židinys, kuris ruseno, o ir da
bar dar teberusena ir savo ši
luma jungia lietuvių sportuo
jantį jaunimą. Klubo nuosta
tuose aiškiai pabrėžta, kad tai 
vienetas, visų pažiūrų lietu
viams, puoselėti lietuviškojo 
sporto tradicijas. 

Šiandien, žvelgiant 50 metų 
veiklos praeitin, reikia sutikti, 
kad steigėjų užmojai išsipildė. 
Šis klubas viename laiko tar
pe, savo veikla ir organizuotu
mu, buvo „išbėgęs" į pirmau
jančiųjų eiles visoje Šiaurės 
Amerikoje. Štai, kad ir šis pa
vyzdys... Lietuvos diplomati
jos šefo Stasio Lozoraičio 1954 
metais įsteigta pereinamoji 
taurė geriausiai pasirodžiu
siam sporto klubui Šiaurės 
Amerikos lietuvių metinėse 
žaidynėse, net keturis metus 
iš eilės „Vyčiui" atlikus nor
mas, atiteko jų nuosavybėn... 

Metų slinktyje klubui visuo
met vadovavo sportinį patyri
mą turinys asmenys. „Vyčio" 
darbuotojų pastangomis, jau, 
1951-siais Toronte buvo pra
vesta pirmoji Kanados ir JAV 
lietuvių (taip tada pavadinta) 
Olimpiada, kurios tęstinumas, 
Šiaurės Amerikos lietuvių me
tinių žaidynių vardu vyksta ir 
šiandien. Taigi, jos jau 47-to-
sios iš eilės ir š.m. gegužės 22-
24 d., vyrų A, jaunių A ir mo
terų klasių krepšinio pirme
nybės bus vykdomos „Vyčio" 
Toronte. Šių pirmenybių me
tu, vytiečiai paminės ir savo 
50 metų sportinės veiklos su
kaktį. Suminėtina, kad metų 
slinktyje lietuvių veiklai Šiau
rės Amerikoje plečiantis, me
tinės žaidynės buvo „sukar
pytos" į atskirų sporto šakų 
metines varžybas dėl kilusių 
sunkumų (laiko atžvilgiu) jas 
pravesti kartu ir vienoje vie
toje. Taigi, šių varžybų pasise
kimu Toronte jau rimtai kruta 
dabartinė „Vyčio" valdyba: A. 
Klimas, T. Akelaitis. R. Du-
liūnas ir E. Stravinskas. 

„Vyčio" klubo ilgametės 
veiklos, kuri buvo išaugusi į 
daugiau 16-kos sporto šakų 
kultyvavimą, apybraižoje būtų 
galima suminėti daugelį dė
mesio vertų pasiekimų. Tau
pant spausdintam žodžiui vie
tą, sustotina trumpai tik prie 

kai kurių... 
„Vyčio" vyrai krepšininkai 

pradėjo gana sėkmingai reikš
tis (nuo klubo įsisteigimo die
nos) įvairiose miesto lygų var
žybose, laimėdami net čempio
natus. Taip pat nuolatos daly
vaudavo Šiaurės Amerikos 
metinių žaidynių varžybose. 
1953 m. metinėse žaidynėse 
iškovojo čempionų vardą, kurį 
1954 m. pakartojo. Teko ilgai 
laukti, kol šį čempionatą vėl 
laimėjo 1992 metais. 

Greta vyrų, sėkmingai krep
šinį žaidė ir „Vyčio" moterys. 
Beveik dešimties metų laiko
tarpyje, pradedant 1954 ir iki 
1963 metų, septynis kartus jos 
laimėjo čempionatus Šiaurės 
Amerikos lietuvių metinėse 
žaidynėse. Vytiečiai taip pat 
yra buvę daugkartiniais To
ronto miesto, Šiaurės Ameri
kos ir Kanados lietuvių meis
teriais: futbole, stalo tenise, 
šachmatuose, lengvojoje atleti
koje ir lauko tenise. Atskirai 
vertėtų pakalbėti apie „Vyčio" 
stalo tenisą, kuris beveik du 
dešimtmečius Šiaurės Ameri
kos lietuvių gyvenime kėlė pa
sididžiavimą. Drąsiai galima 
sakyti, kad tai buvo Prano 
Gvildžio ir Jono Nešukaičio 
„gadynė"... 

Šie, du sportininkai suge
bėjo perduoti jaunesniesiems 
savo patirtį, mokėjo burti jau
nimą apie save. Dažnos ir gau
siai lankomos treniruotės, 
varžybos Toronto miesto ly
gose, Šiaurės Amerikos lietu
vių pirmenybėse, o greta ir 
Jono Nešukaičio pastangų dė
ka, dukterų išvedimas į tarp
tautines varžybas, visa tai pa
siekti reikėjo greta talento ir 
uolaus pasišventimo... Violeta, 
Flora ir Gloria, išskirtinai vy
riausioji Violeta atstovaudavo 
Kanadai Pasaulio, Britų Ben
druomenės tautų ir kitose 
tarptautinio masto varžybose. 
Suminėtini nebeeiliniai „Vy
čio" stalo tenisininkų pasieki
mai: Pranas Gvildys 1958 m. 
Kanados meisteris vyrų kla
sėje, Sofija Kasperavičiūtė 
1959 m. Kanados meistere 
moterų klasėje, Violeta Nešu-
kaitytė nuo 1965 iki 1975 me
tų, dešimtį kartų tapusi Kana
dos meistere moterų klasėje. 
Elena Sabaliauskaitė moterų 
klasėje meisterystę iškovojo 
1968 metais. Violeta Nešukai-
tytė, 1966, 1968, 1970 ir 1973 
metais. JAV atskirų stalo te
niso pirmenybių, moterų kla
sėje meistere ir t.t. 

Po Kretingoje vykusių krepšinio rungtynių ta rp Telšių vals tybinės ir Kret ingos Pranciškonų gimnazijų ko
mandų Kretingiškiai su baltais, o telšiškiai su tamsiais marškinėl ia is . 

PRIEŠ 58-RIUS METUS 

J o n a s NYšuk.ct 
ftAI.FAS s-gt.s (" v.i..h 
ment Auard" .•/ IIUUĮ*-
teniso vyrų ir n 
premjeras Johi 
nuope lnus K.inadf 

Neseniai „Draugo" skiltyse 
skaitėme mūsų iškilaus spor
tininko Vytauto Grybausko 
prisiminimus „Gyvenimas 
krepšinio aikštėje ir šalia jos". 
Turbūt daugeliui „Draugo" 
skaitytojų buvo itin įdomūs 
Vytauto prisiminimų aprašy
mai nuo pat jaunystės iki šių 
dienų; ne tik sporto aikštėse, 
bet ir gyvenimas su ištikimai 
ir kantriai, beveik visur ly
dinčia žmona Joana. Kaip ir 
geriausiam sportininkui taip 
ir Vytautui ne visada pasisek
davo laimėti. Kaip skaitėme jo 
prisiminimuose, kartais tek
davo su didele širdgėla pra
laimėti net ir prieš silpnesnius 
varžovus. 

Aš, šio straipsnio autorius, 
norėčiau pasidalinti vienu ir 
mano gyvenime neužmiršta
mu išgyvenimu krepšinio 
aikštėje prieš Žemaitijos iš
kilią Telšių gimnazijos krep
šinio komandą, kuri tuo metu 
neabejotinai buvo laikoma 
stipriausia. Komandos kapito
nas buvo Vytautas Grybaus
kas. Tai buvo prieš 58-rius 
metus, 1940 m., ankstų pava
sarį, prieš pat Sovietų įsiverži
mą į Lietuvą. 

Telšių gimnazijos krepšinio 
komanda, gastroliuodama po 

ronte, žinomas Lietuvių Bend
ruomenės veikėjas. 

Nuotraukoje (darytoje tuo
jau po rungtynių) tamsiais 
marškinėliais yra Telšių gim
nazijos komanda. Pirmoje eilė
je: pirmas iš kairės — Vytau
tas Grybauskas, trečias — Vy
tautas Saunoris, žaidęs ir fut
bolą Lietuvos valstybinėje 
rinktinėje. Neseniai futbolo 
ekspertų jis buvo išrinktas vi
sų laikų Lietuvos žaidėju 
„Žvaigždžių žvaigžde". Vytau
tas Saunoris mirė Lietuvoje 
būdamas' tik 44-erių metų. 
Viršutinėje eilėje, pirmas iš 
kairės — Jurgis Gaižauskas, 
žymus Lietuvos kompozito
rius, gyvena Vilniuje. Leonas 
Šilinskaa, gyvena Australijoje, 
ir Hermėngildas Žvirgždinas 
— Rainių miškelyje labai 
žiauriai nukankintas kartu su 
kitais 72-omis komunizmo au

komis, besitraukiančių ko
munistų 1941 m. birželio 
mėn., 23-24 dienomis. Her
mėngildas Žvirgždinas buvo 
ne tik geras sportininkas, bet 
visada draugiškas ir nuošir
dus ateitininkas, baigiamosios 
klasės gimnazistas. 

Kretingiškiai — baltais 
marškinėliais: pirmas iš kai
rės — Petras Plučas, gydyto
jas, gyvena Australijoje. Al
fonsas Rimeika, gydytojas, mi
ręs Švedijoje. Antroje eilėje: 
Algis Kijauskas, gyvena Kali
fornijoje, Pranckevičius — li
kimas nežinomas. Paskutinis 
— straipsnio autorius, Kretin
gos krepšinio komandos kapi
tonas Vladas Vaitkus. Viršu
tinėje eilėje: Adolfas Dargina-
vičius, gyveno Vilniuje, liki
mas nežinomas. Viduryje stovi 
Kretingos ir Telšių gimnazijų 
mokytojai. 

Vladas Vaitkus 

1998 M. JAUNUČIŲ KREPŠINIO 
PIRMENYBĖS 

Papildydami ankstyvesnį informaciją gauna visi krep-
mūsų pranešimą skelbiame, 
kad 1998 "m. Š. Amerikos Lie
tuvių jaunučių krepšinio pir
menybės vyks š.m. gegužės 9 
ir 10 d., Detroite, Mich. Vykdo 
— Detroito Lietuvių sporto 

Žemaitijos apylinkes, žaidžiu- k l u b a s -Kovas". 
si Klaipėdoje, sustojo ir Kre- P a & a l Pradines registracijos 
tingoje sužaisti draugiškas du°m e i"s , žaidynėse numato 
rungtynes su silpnesne pran
ciškonų gimnazijos komanda. 
Telšiškiams neturėtų būti jo
kių sunkumų nugalėti kretin
giškių komandą. Bet taip ne
pasibaigė. Mes, Šv. Antano 

arti 50 komandų, 
rekordinis dalyvių 

dalyvauti 
Tai būtų 
skaičius. 

Varžybos bus vykdomos šio
se berniukų ir mergaičių kla
sėse: B (1982 m. gimimo ir 

auklėtiniai, buvo- jaunesnių), C (1984 m. gimimo 

i i i T U r 

Rot.ar' 
- t a i f 

por*.<. darh'i'i't,;.i- ;r -talo t<"-n;-o treneris, keleto* 
li'.i ri.irv- :>,-, n .iĮ*iuvar.ota.s Kanados ..Achieve-
i:n> K.iivui',- MK.niii treniruojant Kanados stalo 
iktines Nuotraukoje. 1970 m. Ontario provincijos 

" ' " A< ha'.iTiii'nt Award" už <ia .1 r fr f lu lair iu i 

gimnazijos 
me pasiryžę šį kartą jiems ne
nusileisti. Po pirmo kėlinio 
ryžtingos kovos rezultatas bu
vo 14:12 mūsų, t.y. kretingiš
kių, komandos naudai. Ant
rame kėlinyje telšiškiai tikė
josi lengvai „atsigriebti". Ir vėl 
po atkaklios kovos galutinis 
rezultatas 22:21 — mūsų per
galė! Koks buvo tada mūsų 
džiaugsmas! Telšių gimnazijos 
komandoje tuomet žaidė pri
pažintos krepšinio žvaigždės 
ir gerai tarp savęs susižaidę. 
Jie turėjo puikią sporto salę, 
tuo tarpu mes, kretingiškiai, 
iš kuklių sporto sąlygų. 

Rungtynių teisėju buvo dr. 
Petras Lukoševičius (tada abi
turientas), dabar gyvenąs To-
i ^ — — ^ » 

Tokia iškili yra buvusi „Vy
čio" sportininkų praeitis. Šian
dien klubo veikloje daug kas 
pasikeitę, tačiau kreipiamas 
rimtas dėmesys į jaunimą. 
Priaugantieji, reikia manyti, 
gal kada ir prilygs, ar net pra
našesni išaugs už buvusius 
pirmtakus..? — „Vyčiui" mi
nint veiklos 50-metį, nėra abe
jonės, visa lietuvių išeivija ir 
jos sportininkai sveikina juos 
ir didžiuojasi jų pasiektais 
darbais. 

Sigitas Krasauskas 

ir jaunesnių), D (1986 m. gimi
mo ir jaunesnių), E (1988 m. 
gimimo ir jaunesnių) ir F 
„Molekulių" (1990 m. gimimo 
ir jaunesnių). Molekulių kla
sėje, berniukai ir mergaitės 
žaidžia kartu. 

Iš principo, jaunesnių klasių 
žaidėjams yra leidžiama kartu 
žaisti ir vyresnėse klasėse, 
kiek tai laiko ir vietos aplin
kybės leidžia. Mergaitėms yra 
leidžiama žaisti berniukų ko
mandose, tačiau neatvirkš-
čiai. 

Dalyvauti kviečiami visi lie
tuvių sporto klubai ar kitokie 
vienetai, atlikę metinę 1998 
m. ŠALFASS-gos narių regist
raciją. 

Galutinė komandų regis
tracija privalo būti atlikta iki 
1998 m. balandžio 14 d. imti
nai, šiuo adresu: Algis Rugie
nius, 3620 Burning Tree Dr., 
Bloomfield Hills, MI 48302-
1511. Tel. 248-642-7049; fak
sas 248-642-7085; E-mail: ru-
gienius@flash.net 

Papildomi kontaktai: Vy
tautas Polteraitis, tel. 313-
420-3137 ir Kastytis Giedrai
tis, tel. 248-478-8456. 

Po galutinės komandų regis
tracijos bus paskelbta toli
mesnė informacija. Išsamesnę 

šinį kultyvuojantieji sporto 
klubai. 

Šios varžybos yra dalis 48-jų 
metinių Š. Amerikos lietuvių 
sporto žaidynių, šiais metais 
vykdomų įvairioms sporto ša
koms atskirai. 

1998 M. ŠALFASS-GOS 
VYRŲ, MOTERŲ IR 

JAUNIŲ/MERGAIČIŲ 
A. KREPŠINIS 

Kaip jau buvo skelbta anks
čiau, 1998 m. Š. Amerikos 
lietuvių vyrų A, vyrų B, mo
terų ir jaunių bei mergaičių A 
(1979 m. gimimo ir jaunesnių) 
Krepšinio pirmenybės vyks 
š.m. gegužės 22, 23 ir 24 d. To
ronte, Ont. Vykdo — Toronto 
Lietuvių sporto klubas „Vy
tis". Šios varžybos yra pagrin
dinė dalis 48-jų metinių 
ŠALFASS-gos žaidynių ir jos 
yra dedikuojamos paminėti 
Toronto LSK „Vyčio" metų ju
biliejų! 

Dalyvauti yra kviečiami visi 
lietuvių sporto klubai ar kito
kie vienetai, atlikę 1998 m. 
metinę ŠALFASS-gos narių 
registraciją. 

Iš principo, jaunių A klasės 
žaidėjams yra leidžiama kartu 
žaisti ir vyrų A ar B klasėje, o 
mergaitėms A — moterų 
klasėje, jei sąlygos lei-džia. 

Apytikris tvarkaraštis: 
Penktadienį, gegužės 22 d., 
numatomos tik vyrų A ir B 
varžybos, pradedant gal apie 5 
vai. p.p. Moterų ir jaunių bei 
mergaičių A varžybos vyks tik 
šeštadienį ir sekmadienį. 

Galutinė komandų regis
tracija privalo būti atlikta 
iki 1998 m. balandžio 25 
d. imtinai, pas LSK „Vyčio" 
pirmininką Andrių Klimą, 
šiuo adresu: 

Andrius Klimas, 21 Lamont 
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„UTUANICOS" 
SUSIRINKIMAS 

„Lituanicos" futbolo klubo 
narių ir rėmėjų susirinkimas, 
kovo 22 dienos popietę vykęs 
PL centre, Lemonte, nebuvo 
gausus dalyviais; nepaisant 
to, buvo galima pravesti nu
matytą darbotvarkę. 

Pirmas pranešimas buvo 
klubo pirmininko Alberto Gla-
vinsko. Jis pasidžiaugė nema
ža pelno atnešusiu klubo meti
niu pokyliu ir čempionų titulo 
iškovojimu Metropolitan lygos 
salės futbolo pirmenybėse. 

Gediminas Bielskus per
skaitė ankstesnio narių susi
rinkimo protokolą. Jis kalbėjo 
ir apie klubo komandų pasi
rodymus pirmenybėse, pažy
mėdamas, kad pernai, dėl pa
jėgesnių žaidėjų stygiaus (da
lis perėjo į veteranų vienuoli-
kę) lauko futbolo pirmenybėse 
pasirodyta prastai. Po netikė
tai gero užsirekomdavimo sa
lėje, dauguma naujų žaidėjų, 
atrodo, liks žaisti ir toliau. 
Taip pat gal matysime ir grį
žusius iš veteranų komandos. 
Tad yra vilčių matyti ir gerą 
vienuolikę reguliariose pirme
nybėse. Jis pareiškė, kad prieš 
pirmenybių pradžią (balan
džio 19 d.) yra numatyta pora 
vyrų iš I komandos draugiškų 
rungtynių. Taip pat pirme
nybėms ruošiasi ir 24 metų ar 
jaunesnių Jaunimo komanda. 

Apie klubo iždo stovį kalbė
jęs Leonas Juraitis paminėjo, 
kad 1997-ji buvo geri metai, 
tai kasoje dar liko pinigų, nors 
išlaidų turėta nemažai. Kasos 
knygų ir atsiskaitymo vedimą -
neblogai įvertino revizijos ko
misijos pirm. Jonas Pleirys. 

Renkant naują valdybą pa
aiškėjo, jog nėra naujų kandi
datų į ją, tad buvo pritarta 
minčiai patvirtinti dabarti
nius narius. Todėl valdyboje 
matysime: Albertą Glavinską, 
Gediminą Bielskų, Leoną Ju-
raitį, B. Mikėną, Ed. Šulaitį, 
J. Zaksą. 

Buvo kalbėta apie persiren
gimo ir nusiprausimo kamba
rio įrengimą PL centre, o taip 

Ave., Weston, Ont. M9N 2J9, 
Canada. Tel. 416-245-7210; 
faksas: 416-394-6902; E-mail: 
vytis@vapour.net Web page: 
vapour.net/-vytis 

Papildoma informacija: Edis 
Stravinskas, tel. 416-767-
9306. 

Po galutinės komandų regis
tracijos bus pranešta tolimes
nė žaidynių eiga. Išsamią 
technišką žaidynių informa
ciją rengėjai praneša visiems 
pradinę komandų registraciją 
atlikusiems klubams. 

ŠALFASS-gos Centro 
valdyba 

ŠALFASS-gos KrepSinio 
komitetas 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kezie Ave . 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. (773) 471 -3300 

DR. AB. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S 
SPECIALYBĖ - AKIU L I G O S 

3900 W.96 St Tel. 708-422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmad. 3v.p.p.-7v.v., antr.12:30-3v.p.p. 
treč. uždaryta, ketvirt 1 - 3 v.p.p. 

penktad. ir šeštad. 9 v.r. - 12 v.p.p. 

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

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave . Suite 310 

Naperviile. IL 60563 
Tel . (630)527-0090 

3825 Higfiland Ave.. 
Tower 1 .Suite 3C 

Downers Grove, IL 60515 
Tel . (630)435-0120 

EDMUNDAS VB3NAS. M.D..S.C. 
Specialybė- Vidaus fejų gydytojas 

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

TeL 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel . (706)596-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ G Y D Y T O J A 

9625 S.79th Ave., Hfcfeny HMa, IL 

Tel. (706) 5966101 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4 6 4 7 W . 103 S t , Oafc Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northwestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tel.706-422-8260 

pat ir aikštės sutvarkymą prie 
šio centro. Diskutuotas ir klu
bo komandos pasiuntimas į 
Lietuvą šią vasarą. Gaila, kad 
futbolas nenumatytas VI Pa
saulio lietuvių sporto žaidynių 
programoje, o II Tautinėje 
olimpiadoje žaisti „Lituanica" 
jaučiasi per silpna. Tačiau tų 
renginių Lietuvoje vadovai vis 
tiek ragina vykti ir sako, kad 
sudarys galimybę sužaisti 
draugiškas rungtynes. Da
lis žaidėjų yra neturtingi ir 
jiems reikėtų nupirkti kelio
nės bilietus. 

J šj susirinkimą atsilankė 
sporto entuziastas iš Kauno 
klubo, vicepirmininko S. Biels-
kaus svečias Vytautas Janilio-
nis. Šis Kauno Technikos un-
to docentas, 10 savaičių sta
žavosi Los Angeles, CA. Dabar 
jis yra pakeliui į namus. Sis 
svečias yra ir Lietuvos Vy
tautų klubo sekretorius. j į s 
džiaugėsi susirinkime radęs 
klubo veteraną Vytautą Juo-
dišių, kuris dabar daugiau lai
ko praleidžia Lietuvoje negu 
Čikagoje. 

E.Š. 

m 
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AR EILINIS RUSAS 
NEBENORI KARIAUTI? 

ZENONAS PRŪSAS 
Keičias rūbai margo svie

to... Daugiau kaip 400 metų 
rusų tauta buvo rytinės Euro
pos ir Azijos pabaisa, val
džiusi milžiniškus užkariautų 
žemių plotus. Nusidangino 
net į šiaurės Ameriką, į Alias
ką. Užpuolė Turkiją ir Japo
niją, bet atkando dantį. Po 
komunistinės idealogijos prie
danga šio šimtmečio viduryje 
bandė net visą pasaulį pa
grobti. O artėjant šio šimt
mečio pabaigai Rusiją užpuolė 
nesėkmės. Jos „nenugalimoji 
armija" pralaimėjo Afganista
no kovotojams, ir per tai Rusi
ja prarado imperiją. Kiek 
vėliau net pralaimėjo nedide
lei Kaukazo čečėnų tautelei. 
Kas atsitiko? Ar eiliniam ru
sui atsibodo kariauti? 

Yra duomenų tam patvirtin
ti. Pavyzdžiui, pernai per Ru
sijos pirminius prezidento 
rinkimus už Žirinovskį, kuris 
žadėjo Rusijos ribas nukelti 
net iki Indijos vandenyno, 
kad žiemos metu Rusijos ka
riai ten šiltame vandenyne 
galėtų savo batus nusiplauti, 
balsavo mažiau, negu 5% 
rinkėjų. Ir Rusijos gyventojų 
apklausinėjimai rodo, kad ei
linis rusas nebenori kariauti 
imperialistiniuose karuose. 
Tai rodo pavyzdžiui, žmonių 
nuomonių tyrinėjimo organi-
cijos —Naujosios Rusijos Ba
rometro (NRB) — nuo 1992 
metų pravedami žmonių ap
klausinėjimai. Jie buvo pra
vesti visoje Rusijoje, išskyrus 
Maskvą ir jos priemiesčius, 
norint sužinoti, ką įvairiais 
klausimais galvoja ne įvairūs 
pareigūnai, o eiliniai rusai. 
Šeštasis ir didžiausias ap
klausinėjimas buvo pravestas 
1996 metais po paskutinių 
Rusijos prezidento rinkimų, 
kada buvo perrinktas Jelcin. 
Vienas iš klausimų buvo: ar 
žmonės mato pavojų taikai 
Rusijoje iš kitų valstybių 
pusės bei nuo kurių nors Ru
sijos tautybių? Didžioji rusų 
dauguma tokio pavojaus ne
matė. Įdomu, kad didžiausią 
pavojų matė iš JAV pusės 
(37% matė, o 63% nematė pa
vojaus), tuo tarpu tik 20% 
matė pavojų iš Vokietijos 
pusės, o 80% galvojo, kad Vo
kietija nėra pavojinga. 36% 
matė pavojų iš Kinijos pusės. 
Tik 31% galvojo, kad gali kilti 
rimtesnių neramumų dėl Ru
sijos nerusų tautybių. 0 dėl 
„prarastų respublikų" atgavi
mo, didžioji rusų dauguma 
galvojo, kad nėra reikalo jų 
atgauti, bet reikėtų artimai su 
jomis bendradarbiauti, ypač 
ekonominėje plotmėje. Dau
giau, negu trys ketvirtadaliai 
rusų galvojo, kad turėtų būti 
artimi ryšiai su Belarus (Gu

dija) ir Ukraina, ir truputį 
daugiau, negu pusė manė, 
kad reikėtų artimiau bendra
darbiauti ir su Moldavą, Ka
zachstanu, Uzbekistanu, Kir-
gizstanu, Tadžikistanu ir 
Turkmenistanu. Mažiau, negu 
pusė norėjo artimų ryšių su 
Armėnija, Gruzija ir Azer-
beidžanu. Mažiau, negu du 
penktadaliai galvojo, kad 
svarbu turėti artimus ryšius 
su Estija, Latvija ir Lietuva. 
Tik 11% norėjo, kad Rusijoje 
valdžią perimtų armija, o dau
guma sakė, kad labai 
priešintųsi, jei kariškiai ban
dytų paimti valdžią. 

Kai dauguma rusų yra su
sirūpinę, kad už Rusijos ribų 
buvusiose respublikose likę 
rusai nebūtų skriaudžiami, 
net 92% rusų galvoja, kad to
kie klausimai turėtų būti 
sprendžiami derybomis ir tik 
16% galvoja, kad turėtų būti 
panaudota karinė jėga. 67% 
norėtų panaudoti ekonominį 
spaudimą, taip pat 67% siūlo 
tokius rusus repatrijuoti į Ru
siją. 8% siūlo nieko nedaryti. 

Didžioji rusų dauguma ne
pasitiki valdžios institucijo
mis, ypač politikais. Todėl jie 
vengia mokėti mokesčius. Tai
gi Rusijos valdžiai būtų sun
ku patraukti mases į savo 
pusę, jei jie, pavyzdžiui, norė
tų įtikinti, kad reikėtų 
pradėti dėl ko nors karą ar ką 
kitką. 

Daugumas rusų, gyvenan
čių „artimame užsienyje" no
rėtų ten pasilikti ir toliau gy
venti ir nenorėtų repatrijuoti 
į Rusiją. Tai yra ypač charak
teringa su rusais, gyve
nančiais Baltijos valstybėse. 
Kada buvo apklausinėti rusai, 
gyveną Estijoje, ir buvo pak
lausta, ar joje yra geresnės 
sąlygos išvystymui jų aukš
tesnio gyvenimo standarto, 
negu Rusijoje, 68% galvojo, 
kad jiems geresnės sąlygos 
yra Estijoje ir tik 12% sakė, 
kad jie turėtų geresnes 
sąlygas Rusijoje. Latvijoje 
55% rusų galvojo, kad jiems 
geresnės galimybės yra Latvi
joje, negu Rusijoje. Po televi
zijoje matytų vaizdų, rodančių 
rusų gyvenimą pasibaigus 
konfliktui Čečėnijos Grozny 
mieste, Baltijos kraštų rusai 
nenori, kad juos „išlaisvintų" 
Rusijos ultranacionalistai. 

Aplamai, šie apklausinėji
mai netiesiogiai lyg ir rodė, 
kad jauni rusai labiau norėtų 
ne žygiuoti uniformuoti pas
kui raudoną vėliavą, o dau
giau svajoja apie vaikščiojimą 
švariomis gatvėmis pro visko 
pilnas krautuvių vitrinas, dė
vėdami brangių firmų džin
sais ir itališkų firmų batais. 
Ir jiems, ir jų tėvams labiau 

Danutė Bindokienė 

Užmerktomis akimis 
ieško kaltininkų 

„Laisvės puotoje", įvykusioje kovo '22 d. W'illowbrook Ballroom salėje. Willow Springs, IL, svečiai su LB Vidurio 
vakarų apygardos valdybos nariais. Iš kaires: Kurtas Vėlius, Aldona Pavilioniene, Krašto valdybos pirm. Regina 
Narušienė, Lietuvos ambasadorius JAV Stasys Sakalauskas, Asta Kleiziene, Paulius Guobužis, Jūrate Saka
lauskienė, Lietuvos gen. konsulas Čikagoje Giedrius Apuokas, garbės gen. konsulas Vaclovas Kleiza, JAV Vidu
rio vakarų LB apygardos pirm. Birutė VindaSienė. . 

rūpi ne naujų žemių užka
riavimai ar senųjų „atgavi
mai", o smurtas gatvėse ir 
maisto bei kasdieninio naudo
jimo prekių kainos. Iš šių ap
klausinėjimų duomenų atro
do, kad ne tik konsumerizmo, 
bet ir kosmopolitizmo bangos 
yra stipriai palietusios ir rusų 
tautą. Tai yra natūralu. Juk 
žmonija, kaip ir jūra, visuo
met blaškėsi ir tebesiblaško 
tarp įvairių „izmų", tarp įvai
rių kraštutinumų. Nenuosta
bu, kad fašizmo ir komunizmo 
— kraštutinių tautiškumo for
mų — sukompromituotą pat
riotizmą visame pasaulyje ban
do pakeisti kosmopolitizmas. 
Jis jau užvaldė net ir tokią vi
sais laikais į grobuoniškumą 
linkusią labai patriotišką vo
kiečių tautą. Todėl atrodo, 
kad nuo šios bangos vargu ar 
atsilaikys ir ultranacionalis-
tiška rusų tauta. Tai yra gera 
naujiena Lietuvai, amžiais 
kentėjusiai nuo šių abiejų ag
resyvių kaimynų. Bet iš kitos 
pusės — ir mūsų tautai iškyla 
kosmopolitizmo pavojus, kuris 
mažoms tautoms yra peilis po 
kaklu. Jau ir mes turime šios 
naujos „religijos" apaštalų, 
ypač tarp Vilniaus universite
to profesorių ir kitur. Jų dėka 
per praėjusius 5-6 metus 
mūsų jaunimas Lietuvoje la
bai daug pajudėjo kosmopoli
tizmo linkme. Nuo kosmo
politizmo, hedonizmo ir 
konsumerizmo mūsų neap
gins nei Europos Sąjunga, nei 
NATO. Priešingai, jos abi 
šiuos procesus tik pagreitins. 
Todėl jei norime, kad lietuvių 
tauta tebeegzistuotų 22-tame 
šimtmetyje, be įstojimo į 
NATO ir į Europos Sąjungą 
turėtume daugiau susirūpinti 
ir tautiniu jaunimo auklėjimu 
mokyklose, kariuomenėje ir 
visuomeninėse organizaci

jose, kad nepaskendus kosmo
politizmo liūne ir kad per tai 
lietuvių tauta neištirptų di
desniųjų tautų jūroje. 

DIDĖJA VALSTYBĖS SKOLA 
Per 5 metus Lietuvos skola 

padidėjo katuris kartus, rašo 
„Lietuvos rytas". Pernai val
stybės skola siekė 8,2 milijar
do litų, kas sudaro maždaug 
22,5 proc. bendrojo vidaus pro
dukto. Lietuvos užsienio skola 
yra 5,6 mlrd. litų arba 15,4 
proc. bendrojo vidaus produk
to. 

Pernai Lietuvos bendroji 
skola padidėjo 1,1 mlrd. litų. 
Finansų ministerijos specia
listų manymu, tai yra nedaug, 
planuojamas didesnis skolos 
augimas. Finansų ministerijos 
Tarptautinio departamento di
rektoriaus ' pavaduotoja Rūta 
Skyrienė, vertindama praėju
sių metų Lietuvos skolinimąsi 
užsienyje, neabejotina sėkme 
pavadino sėkmingai išplatintą 
200 mln. JAV dolerių vertės 
euroobligacijų emisiją ir inves
ticinį populiarumą, kurį Lietu
vai suteikė kompanija „Stan
dard Poo^s"1. 

Lietuvos banko Politikos de
partamento, direktoriaus pa
vaduotojas Vaidevutis Gerala-
vičius sako, kad „kalbėdamas 
apie valstybės skolą lieku 
santūriu optimistu. Džiugina, 
kad valstybės skolos santykis 
su bendruoju vidaus produktu 
per metus sumažėjo procentu, 
tačiau nerimą kelia tai, kad 
Lietuva vis didina atotrūkį 
tarp vidaus ir užsienio skolos. 
Pernai skolinimasis užsienyje 
padidėjo net 14 proc., o vidaus 
skola padidėjo tik 4 proc. Be 
to, didėja šalies įmonių skoli
nimasis užsienyje be valstybės 
garantijų". 

Pasak Lietuvos banko pa
reigūno, pernelyg mėgautis 
kiek pagerėjusiais užsienio 
skolos rodikliais nederėtų, nes 
dar prieš 6 metus Lietuva 
apskritai neturėjo jokių skolų 
ir nuo to laiko absoliučios sko
los didėjimas yra gana spar
tus. V. Geralavičiaus nuo
mone, skolinimąsi reikia ma

žinti, o jeigu būtina skolintis, 
geriau tai daryti šalyje. 

Ministras pirmininkas Gedi- i 
minas Vagnorius sausio vidu
ryje teigė, jog Lietuva ketina 
imti 100 mln. dolerių sindi
kuotą paskolą. Tuo tarpu rin
kos specialistai įsitikinę, kad 
dabar gauti paskolą ar leisti 
vertybinius popierius palan
kiomis sąlygomis neįmanoma, 
nes dėl tarptautinės rinkos 
neramumų paskolos pabran- i 
go. Neoficialiais duomenimis, ; 
Lietuva be skolinimosi ketina i 
išsilaikyti pirmąjį šių metų 
ketvirtį. Tikimasi, kad per tą ' 
laiką investuotojai vėl įsi
drąsins po Azijos krizės sukel
to sukrėtimo. 

Daugelis specialistų atsar
giai vertina ir oficialių Vil
niaus savivaldybės pareigūnų 
pareiškimus apie ketinimus 
išleisti pirmąją Lietuvoje mu
nicipalinių euroobligacijų emi
siją. Be to, Vilnius kol kas ne
turi jokio tarptautinių agen
tūrų populiarumo. Vilniaus 
mero patarėjas ekonomikos 
daktaras Gediminas Rainys 
mano, jog prieš vertinant Vil
niaus galimybes, pirmiausia I 
reikia išsiaiškinti du dalykus 
— ar yra gerų projektų, ku
riuos būtų galima finansuoti, 
ir ar pasirengta gautą paskolą | 
valdyti. j 

Rima Jakutytė 

Marijampolė. Čia įsteigtas 
Marijampolės regiono vežėjų 
klubas „Suvalkija', kurio na
riai tikisi bendrai spręsti ve- i 
žėjams kylančias problemas, i 
Steigiamajame klubo susirin- j 
kime dalyvavo 27 nariai, buvo j 
nutarta, kad stojamasis nario i 
mokestis sieks 150 litų. „Su-! 
valkija" —jau trečiasis vežėjų 
klubas Lietuvoje po Šiaulių ir j 
Vilniaus klubų. Artimiausiu 
metu savo klubą numatę 
įsteigti ir kauniečiai. 

Ameriką vėl sukrėtė kruvi
no smurto vaizdai iš palyginti 
nedidelio, vos 46,000 gyven
tojų turinčio, ramaus Arkan
sas valstijos miestelio. Tie 
vaizdai dar kartą įrodė, kad 
ne vien dideliuose miestuose, 
ne vien vargingiausiuose ir 
skirtinga gyventojų rasine 
sudėtimi pasižyminčiuose jų 
rajonuose pasitaiko baisių nu
sikaltimų — saugios vietos, 
pasirodo, niekur nėra, nes 
žmonės visur tie patys. 

Šį kartą žiniasklaidos dė
mesio viduryje atsirado du 
jaunamečiai pusbroliai, Jones-
boro, Arkansas, pradžios mo
kyklos mokiniai. Gražią pa
vasario dieną, kai jų klasės 
draugai po priešpiečių grįžo 
prie knygų ir, be abejo, 
dairėsi į laikrodžius, laukda
mi pamokų pabaigos, vienuo
likmetis ir trylikmetis ap
sirūpino ginklų atsargomis ir 
„paskelbė karą" kitiems VVest-
side vidurinės mokyklos mo
kiniams, labiausiai mer
gaitėms (tik vienas berniukas 
buvo peršautas, kai tuo tarpu 
žuvo keturios mergaitės ir 
viena mokytoja, 10 buvo 
sužeistų). 

Tai nuogi tragedijos faktai. 
Dabar pagrindinis klausimas, 
ne vien Jonesboro miestelyje, 
bet galbūt visame krašte: 
kodėl? Kas privertė tuos du 
jaunamečius vaikus griebtis 
tokio baisaus smurto veiks
mų? Kodėl nepilnamečių, 
ypač moksleivių, pasikėsini
mai prieš savo amžiaus, dau
giausia net nepažįstamus, 
jaunuolius per paskutiniuo
sius šešis mėnesius pasikarto
jo jau kelis kartus, kaskart 
pareikalaudami daugiau negu 
vienos gyvybės? 

Amerikoje veikia 87,000 val
diškųjų mokyklų. Neseniai 
buvo apklausinėti 1,234 jų 
vedėjai ir pagal apklausi
nėjimų duomenis nuspręsta, 
kad nusikaltimai pastaruoju 
metu mokyklose sumažėjo. 
Tačiau nuo mokslo metų pra
džios praėjusio rugsėjo mė
nesį, mokyklose įvyko 18 
žmogžudysčių, 116,000 vagys
čių, 98,000 vandalizmo atve
jai, 4,000 išprievartavimų, 
7,000 apiplėšimų ir t.t. Visa 
tai mokyklose, kur vaikai ir 
jaunuoliai susirenka pasisem
ti mokslo šviesos, pasiruošti 
ateičiai? 

Kai auklėtojai, tėvai ir so
ciologai ieško atsakymų, kaž
kodėl tikrųjų kaltininkų dai
romasi užmerktomis akimis. 
Šiandieniniame pramogų — 
filmų, televizijos programų, 
elektroninių žaidimų, net pe
riodinės spaudos — pasaulyje 
pagrindinis asmeninių ar vi

suomeninių konfliktų (net 
mažesnių nesutarimų) iš
sprendimo būdas yra smurtas, 
dažniausiai panaudojant šau
namuosius ginklus ar kitas 
žudymo priemones. Nepatiko 
žodis, veiksmas; pasijuto kas 
atstumtas, apgautas; panorėta 
kam atkeršyti už nuoskaudą 
— pykšt! ir reikalas baigtas... 

Tik kai smurtas iš ekranų 
išsilieja į tikrovę, tuomet visi 
grąžo rankas ir valandų va
landas praleidžia, diskutuoda
mi galimas priežastis, be
sirūpindami, kaip išvengti tų 
nusikaltimų pasikartojimo, 
kažkodėl vengdami pirštu 
parodyti į tikrąjį kaltininką. 

Žmonės, vaikystėje ar anks
tyvoje jaunystėje pergyvenę 
karo baisumus, retai patys 
griebiasi smurto, nes karo pri
siminimai paliko tik pasi
baisėjimą. Pramogų pasaulio 
peršamas smurtas, be abejo, 
nesujauks sveiko proto suau
gusio asmens smegenis. Susti
printas įgimto žmoniškumo 
dėsniais asmuo gali daryti — 
ir paprastai daro — atranką 
tarp „pramoginio žiaurumo'' 
įvaizdžių ir tikrovės. Vaikas, 
nuo pat kūdikystės kasdien 
intensyviai tais įvaizdžiais 
penimas, priima juos kaip 
natūralų iškilusių problemų 
sprendimo būdą. Apie tai 
daug kartų buvo rašyta rim
tuose žurnaluose, kalbėta se
minaruose, bažnyčiose, moks
lo institucijose ir net vyriau
sybės sluoksniuose. Visuomet 
nuskamba ta pati išvada: 
būtina bent kiek kontroliuoti 
vaikams prieinamas pramo
gas — filmus, TV, elektroni
nius žaidimus, išsijojant iš jų 
žiaurumus, įvairius iškrypi
mus ir nemoralumus. Tačiau 
visuomet pasigirsta ir prie
kaištas, kad bet kokia kon
trolė varžo „išsireiškimo lais
ves ", o to kaltinimo labiau 
bijomasi, kaip bet kokio kito 
baubo. 

Panaši situacija yra ir su 
neribotu šaunamųjų ginklų 
pasklidimu. Amerikos „Natio
nal Rifle" sąjunga taip sėk
mingai sugeba užblokuoti bet 
kokį įstatymą, net atsargiai 
pasisakantį prieš „kiekvieno 
amerikiečio pilietinę teisę iki 
dantų apsiginkluoti", kad re
tas rinktasis savivaldybės ar 
vyriausybės narys išdrįsta 
priešiškai pasisakyti. Jau vi
siems įkaltas į galvą posakis, 
kad „ginklai nieko nenužudo, 
tik žmonės kitus žudo..." Įdo
mu, kaip būtų penkis asmenis 
nužudę tie du vaikai, jeigu 
būtų neturėję ir nemokėję 
vartoti automatinių šautuvų 
ir kitokių šaunamųjų ginklų? 

BENDRAKELEIVIO 
DOVANA 

AURELIJA M. BALAŠAITTENĖ 
5 (Tęsinys) 

Pagalvojau, kad toji mergina jo tikrai laukia, jei jis 
drįso jai beveik vidurnaktį skambinti, atsižvelgiant į 
laiko skirtumą tarp New Yorko ir Kalifornijos. 

— O kas jus pasitiks? Kur jūs apsistosite? — Jur
gis klausinėjo toliau. 

— Mane pasitiks sąjungos pirmininko žmona, ir aš 
būsiu jų namų svečias. Tai mano geri pažįstami ir 
bičiuliai, todėl nereikės bastytis po viešbučius. 

— Pavydžiu. Aš New Yorke neturiu pažįstamų ir 
jame buvau tik vieną kartą, todėl turėsiu pasitenkinti 
viešbučiu, kurį man parūpino kelionių agentūra. Tu
riu jo adresą, tai su taksiuku nebus problemos rasti, o 
pietums pakviesiu savo pažįstamą merginą su viltimi, 
kad mudviejų pažintis sustiprės. Manau, kad lanky
sime garsiuosius Broadway spektaklius, o gal net ir 
Metropolitan operą. Taip pat norėčiau aplankyti Mo
dernaus meno ir Guggenheimo muziejus. 

Iš jo kalbos susidariau įspūdį, kad jis savo vieš
nagei New Yorke yra tikrai gerai pasiruošęs. 

— New Yorke yra daug įdomių institucijų, taip pat 
yra didelis viešbučių pasirinkimas, o kai kurių kainos 
visai prieinamos. 

— Kaina nesvarbu, — ranka numojo Jurgis, duo
damas suprasti, kad jo finansinė padėtis yra stipri. Jis 
iš švarko kišenaitės išsitraukia man nepažįstamą 
užsienietiškų cigarečių dėžutę. Matydamas jo puikaus 
kirpimo kostiumą, aukštos kokybės batus, brangoką 
laikroduką, supratau, kad jis ne vien pasiturintis, bet 
ir gerokai išlepęs, tai rūko importuotas cigaretes. 
Smalsumas mane skatino pasivaišinti nematytos 
markės cigarete. 

— Ar galėčiau vieną? — ištiesiau ranką, rodyda
mas į cigaretę. 

— O, atsiprašau. Koks aš nemandagus! — beveik 
sumišo jis, pradėdamas graibytis po kišenes, nors 
aiškiai mačiau jo kišenaitėje kyšančią geltoną dėžute . 

— Nerandate? Štai toje kišenaitėje, — pirštu ro
dau. 

— O, atleiskit, tai prasto skonio cigaretės. Man jas 
padovanojo vienas klientas, bet jos labai prastos ko
kybės. Štai turiu geresnių, — iŠ kelnių kišenės Var-
dauskas ištraukė man gerai pažįstamų amerikietiškų 
cigarečių dėžutę. Pasijutau kiek nusivylęs ir stebė
jausi jo keistu, beveik intriguojančiu elgesiu, bet ne
norėjau būti nemandagus, tai priėmiau vieną „Gamei". 
Tuo tarpu jis pasikėlė nuo sėdynės. 

— Jei jūs nieko prieš, aš vėl sugrįšiu. Turiu pasi
tikrinti savo lagaminėlį, kurį pakišau po sėdyne, o oro 
linijos tvarka reikalauja, kad jis būtų užkeltas ir pa
talpintas spintelėje virš sėdynių. Nenorėčiau, kad pa

tarnautoja pastebėtų. 
— Gerai. Tad iki pasimatymo, — draugiškai mos

teliu ranka ir. jam pasitraukus, peleninėje užgesinu 
man neskanią cigaretę, o iš kaimyno peleninės iš
traukiu jo paliktą nuorūką ir ją vogčiomis nagrinėju. 
Keista — baltas be mundštuko nuorūkos galiukas, jo 
krašte smulkios raidelės, bet ne lotyniškos. Sunku 
išskaityti, tačiau man a trodo, kad tai gal graikiškos... 
ne, greičiausia rusiškos... Atsargiai grąžinu nuorūką į 
peleninę ir apsigręžiu, norėdamas pamatyti, ką veikia 
mano keistas bendrakeleivis. Pasidėjęs ant sėdynės 
lagaminėlį, jis kažką dėlioja, kažką įsidėjo į švarko 
kišenaitę, uždarė lagaminėlį, jį užkėlė į spintelę ir pa
suko manęs link. 

— Aš ir vėl jau čia. — nusišypsojęs sėdynėje vėl 
įsipatogino Vardauskas, rankose laikydamas į ploną 
popierių įvyniotą nedidelį ryšulėlį. — Grynai lietu
viško sentimento pagautas, mūsų pirmai pažinčiai 
pažymėti ir gal net įamžiti. noriu jums padovanoti 
kuklų suvenyrą. Kadangi vykstate į suvažiavimą, tai. 
manau, toji kukli dovanėle bu> naudinga, darant 
užrašus. Mano darbdavys, užsienio gaminių importuo
tojas, neseniai pagamino stačiai stebuklingus plunks
nakočius ir jiems davė „amžinų rašytojų" pavadinimą. 
Šypsotės? Po eilės metų laboratorijų tyrimuose įro
dyta, jog jose suteiktas kondensuotas rašalas garan
tuoja, kad su juo galima rašyti ištisus metus ir dar il
giau, kasdieną rašant bent po penkis lapus. Ar ne pik

ta, kai prireikus užsirašyti telefono numerį, adresą ar 
kurią kitą svarbią informacija, staiga „išdžiūva" 
plunksna? Bet gi „amžinasis rašytojas" tarnaus ilgą 
laiką. Tačiau tuo pačiu turiu jus įspėti, kad jis ne
pradės rašyti, kol jo „nepažadins" natūrali liepsna. Ge
riausia panaudoti viryklos natūralių dujų liepsnelę. 

— O kaip su degtuku0 — susidomėjęs paklausiu, iš 
jo rankos imdamas originalų, neva tai auksu apve
džiotą plunksnakotį. Jis man pasirodė savotiškai ar
chaiškas, savo išvaizda primenantis kadaise prieš ka
rą Europoje populiarius „Parkerius". 

— Tik ne su degtuku. Jis ne tik nesutirpdys spe
cialios medžiagos, kuri laiko rašalo kondensatą, her
metiškai uždarytą, bet jame yra sieros, kas gali būti 
pavojinga. Laikantis Amerikos prekybos nuostatų, re
klaminiuose lapeliuose yra įrašyti perspėjimai ir nau
dojimo detalės. Štai turiu instrukcijų brošiūrėlės ko
piją. — jis man paduoda mašinraščiu prirašytą lapelį, 
kuriame buvo suvyniotas „amžinasis rašytojas". — At
leiskit, kad tai atrodo labai primityviai, bet tekstas 
yra autentiškas, o bendrovės spausdinto originalo su 
savim neturiu, nes nesitikėjau turėsiąs progą tokį 
plunksnakoti padovanoti šios kelionės metu. Saky
čiau, kad to plunksnakočio savininkas turėtų pradėti 
rašyti virtuvėje. Ar ne juokinga? — Garsiai nusijuo
kęs, jis man draugiškai paplojo per petį. 

f Bus daugiau) 



DRAUGO 
1998 m. kovo 29 d. 

3:00 vai. p.p. 
Jaunimo centre 

Čikagoje 

KONCERTAS 

Vyrų choras iš Toronto 

Bilietus galima įsigyti 
„Draugo" administracijoje (teL 773-585-9500), 

ir „Seklyčioje" (teL 773-476-2655) 

Koncerto dieną bilietus galima įsigyti prie įėjimo 
nuo 1 v.p.p. 

LIETUVIŲ TELKINIAI 
LOS A N G E L E S , CA 

IŠ LIETUVIŲ TAUTINIU 
NAMŲ VEIKLOS 

Kovo 8 d. Tautinių namų sa
lėje vyko šių namų dalininkų 
metinis susirinkimas, kurį 
pradėjo ir vedė pirm. J. Petro
nis. Į mandatų komisiją iš
rinkti: L. Mažeikienė, I. Me
džiukas, R. Šakienė. Jie patik
rino dalyvaujančių narių są
rašus ir jų įgaliojimus (proxy). 
Praėjusiais metais mirusieji 
nariai pagerbti tylos minute ir 
atsistojimu: P. Žilinskas, B. 
Raila ir Žatkienė. Perskaity
tas praėjusio susirinkimo pro
tokolas. Išklausyti pirmininko 
ir iždininko pranešimai. Nors 
ypatingo pelno namai neturi, 
bet juose, reikalui esant, lietu
viškos organizacijos gali pasi
naudoti patalpomis. Jdėjus į 
sienas veidrodžius, salė suda
ro jaukų vaizdą. 

Namų valdyba pagal galimy
bę remia lietuvišką veiklą: 
Lietuvos konsulato išlaikymui 
buvo paskirta 1,000 dol., Lie
tuvos šalpos fondui — 2,000 
dol., „Vaikų vilčiai" — 500 
dol., J)raugui" parama 
250 dol., BALFui 250 dol., 
kitiems po mažiau. 

Revizijos komisija (A Ma
žeika, I. Medžiukas, A Tu 
mas) vasario 18 d. padare 
Tautinių namų reviziją ir ro
do, kad sąskaityba vedama iž
dininko V. Juodvalkio tvarkin 
gai. Padaryti išmokėjimai turi 
pateisinamus dokumentus. 
Nukrypimų nepastebėta. Apie 
tai šiame susirinkime Namų 
revizijos komisijos aktą per
skaitė A. Mažeika, siūlydamas 
apyskaitą patvirtinti, kas ir 
buvo padaryta. 

Pasibaigus terminui direkto
rių A. Pečiulio ir V. Kaspučio, 
jie vėl perrinkti kitam termi
nui. R. Bužėnui nekandidatuo
jant, jo vietoje į valdybą iš
rinkta R. Anelauskienė. I revi
zijos komisiją, terminui pasi
baigus, vėl išrinkti A. Mažeika 
ir A. Tumas. 

Susirinkimui pasibaigus bu
vo kuklios vaišės. 

Ig.M. 

LOS ANGELES 
LIETUVIŲ 

BENDRUOMENĖS 
APYLINKĖ 

Apylinkės valdybos posėdis 
įvyko Šv. Kazimiero parapijos 
patalpose vyko š.m. vasario 8 
d Posėdyje dalyvavo daugiau 
negu pusė valdybos narių: 
Juozas Pupius, Viktoras Ra
lys. Liuda Avižonienė, Auris 
Jarašiūnas. Linas Udrys. Lai
mute Baltrėnaitė, Daina Že-
maitaitytė, Stasė Pautienienė. 
Darbo eiga vyko planingai. 
Buvo aptarti praėjusių Nau
jųjų Metų pokylio reikalai. Ži
nia, ne visiems tas pokylis 
buvo linksmas ir malonus. 
Problema — per daug publi
kos. Puošni jaunatviška sve
čiu gausa vos tilpo Los An
gele* Biltmore viešbučio „Gol-
den Room" salėje. Muzika, 
maistas, aptarnavimas, pro
grama stebino parapijiečius, 
pratusius prie kuklesnio sti
liaus. Vienok, ižd. Juozo Pu-
piaus apskaičiavimu, pajamų 
balansas nėra nuostolingas; 

posėdyje- nutarta pokylį šių 
metų pabaigoje ruošti ten pat, 
labiau atsižvelgiant į publikos 
pageidavimus ir, jei skautai 
neatsisakytų tokios pat gra
žiai naudingos draugystės. 

Yra gautas oficialus pakvie
timas Los Angeles lietuviams 
dalyvauti Skandinavų šių 
metų festivalyje. Posėdis šį 
pakvietimą priėmė ir nutarė 
atstovauti gerai pasiruošus 
tautiniais šokiais (jaunimo an
samblis „Spindulys") ir ap
žvalgine parodėle. Atstovai 
reikalingi, kaip ir kitų bend
ruomenės apylinkių, Vakarų 
apygardos būsimajame suva
žiavime. Atstovai bus atitin
kamai deleguoti suvažiavimo 
dieną. Į posėdį buvo užėjęs 
JAV Vakarų apygardos pirm. 
Zigmas Viskanta su pageida
vimu posėdžio dalyviams čia 
pat pasirašyti naujai iš
rinktajam Lietuvos preziden
tui sveikinimo lapą. Toks pa
garbos pareiškimas iškiliam 
išeivijos lietuviui, dabar jau 
prezidentui Valdui Adamkui, 
nuo Pacifiko pakrantės lietu
vių bendruomenės, posėdžio 
dalyvių buvo labai šiltai ir 
vienbalsiai priimtas. Čia pat 
džiugiai buvo įvertintas Bend
ruomenės „Žiniaraštis", kurį 
kelinti metai redaguoja ir lei
džia Laimutė Baltrėnaitė. „Ži
niaraštis" apima dviejų mėne
sių vietinę veiklą tuo labai pa
sitarnauja visiems. Laimutė 
Baltrėnaitė, kompiuterio moks
lų specialistė, turinti litera
tūros magistro laipsnį, pasi
rūpina kasmetine Los Angeles 
miesto savivaldybės subsidija 
Kalifornijos Lietuvių dienų 
šventėms. 

Šių metų LB apylinkės veik
loje jau yra sukauptas visų 
dėmesys tai šventei, pagal nu
sistovėjusį paprotį vykstančiai 
spalio mėnesio pirmąjį savait
galį. Ruošos darbams vado
vauja (kaip ir pernai) muz. 
Viktoras Ralys. Jo plačios kū
rybinės apimties darbai reika
lingi talkos. LB apylinkė šiam 
tikslui yra sutelkusi visą savo 
energiją, pagalbinį darbštų ko
mitetą ir platų programos da
lyvių tinklą, bet neatsisako 
prisidėti, kiek s; lygos leidžia, 
prie kitų lietuvybės palaikymo 
šaltinių. Į pagalbinį komitetą 
savanoriška talka jau dabar 
registruojama ir labai mielai 
laukiama. 

Posėdyje apylinkės valdyba 
įgaliojo muz. Viktorą Ralį or
ganizuoti specialų komitetą, 
kuris ateityje ruoštų neeilinio 
Ivgio koncertus lietuviams 
Amerikos vakaruose. 

LB Los Angeles apylinkės 
metinis narių susirinkimas 
numatytas š.m. balandžio 26 
d., sekmadienį, tuojau po pa
maldų Šv. Kazimiero parapi
jos salėje: einamieji reikalai, 
programa ir naujos valdybos 
rinkimai. Už atsilankymą į su
sirinkimą ir, bendrai, palankų 
dėmesį LB veiklai valdyba 
nuoširdžiai visiems dėkoja. 

Jaunimo persvara šioje val
dyboje, posėdžiuose graži gera 
lietuvių kalba, jų aukštas išsi
lavinimas, teikia vilties tau
tiniam tęstinumui. Lietuvybės 
pavasaris yra bendruomenės 
veikloje. Naujoji karta neša jį 
savito dvasingumo pečiais tė
vų, senelių ir prosenelių gim
tosios žemės gerovei. Labai 

CLASSIFIED GUIDE 
ĮVAIRŪS NEKILNOJAMO TURTO 

Los Angeles LB apylinkės valdybos dalis narių po posėdžio. IŠ k.: sėdi — Laimutė 
Avižonienė ir Daina Žemaitytė. Stovi — Juozas Pupius, Auris Jarašiūnas, Linas 

gera ir nesunku šiame judė
jime kiekvienam dalyvauti, 
darbo rankomis prisidėti. 

Stasė V. Pautienienė 

W O R C E S T E R , MA 
ŠVENTĖME 

ŠV. KAZIMIERO ŠVENTĘ 

Kovo 1 d. šventėme Lietuvos 
jaunimo ir mūsų parapijos 
globėjo Šv. Kazimiero šventę. 
Šv. Mišias aukojo parapijos 
asistentas kun. Jonas Pet
rauskas, MIC. Jis pamoksle 
išryškino ką Bažnyčios liturgi
ja sako apie Šv. Kazimierą. 

įspūdingai giedojo parapijos 
mišrus choras, vadovaujamas 
vargonininkės Onos Valins
kienės. Organizuotai ^alyvavo-' 
Lietuvos Vyčių 26-ta kuopa. 

1 vai. p.p. parapijos salėje 
vyko tradiciniai parapijos pie-
tūs į kuriuos gausiai atsilankė 
parapijiečiai i' svečiai. Salė 
buvo pilnutėlė. Parapijos cho
ras kartu su auditorija sugie
dojo giesmę „Šventas Kazimie
rai". Invokaciją tik anglų kal
ba (kodėl neįjungta ir lietuvių) 
sukalbėjo parapijos adm. kun. 
Antanas Nockūnas, MIC. Pa
rapijos tarybos pirmininkas 
Stephen Walinsky, Jr., vado
vavo programai. Pasveikino 
visus susirinkusius, ypač Ka
zimierus ir Kazimieras. Cho
ras sugiedojo jiems „Ilgiausių 
metų..." ir su geriausiais lin
kėjimais pakeltos pripiltos vy
no taurelės. 

Sveikino miesto burmistras 
Raymond Mariano. Dėkojo už 
lietuvių atneštą kultūrinį, 
tautinį įnašą į mūsų miesto 
gyvenimą, kuris švenčia 150 
metų įsteigimo sukaktį šiais 
metais. Linkėjo ir toliau tęsti 
tuos gražius darbus. Nekalto 
Marijos Prasidėjimo vienuoli
jos iš Putnam, CT, atvykusi 
provincijole seselė Paulė lin
kėjo visiems Dievo palaimos, 
gėrėjosi tokia puošnia mūsų 
parapijos sale, kurioje viešėjo 
pirmą kartą ir pareiškė, kad 
Šv. Kazimieras tikrai yra su 
jumis ir jo globa lydi jūsų dar
bus. Dalyvavo ir seselė Olive-

ta. bei jų vienuolijos kapelio
nas kun. Antanas Diškevičius. 
kuris yra joms „paskolintas" iš 
Lietuvos ir jau antri metai čia 
darbuojasi. Dalyvavo ir vietos 
Aušros Vartų parapijos klebo
nas kun. Alfonsas Volungis. 

'Parapijos taryboje dirbantis 
mok. Antanas Minikauskas-
Miner kalbėjo apie Šv. Kazi
mierą lietuvių ir anglų kalbo
mis. Frank Statkus apie para
pijos reikalus ir darbus, kurių 
yra apsčiai, ypač reikalinga 
parapijiečių finansinė para
ma. 

Parapijos choras padainavo: 
„Žemėj Lietuvos- ąžuolai ža
liuos", „Aš verkiau, parymus", 
— partizanų daina. „Skinsiu 
tau raudoną rąžę", „Aras", 
„Gromatėlė", „Miškų gėlė". Tai 
labai gražios patriotinės giliai 
jaudinančios, iš :akių ašaras 
spaudžiančios dainos. Gili, 
nuoširdi padėka choro vadovei 
vargonininkei Onai Valinskie
nei, kuri įdeda daug darbo ir 
pašvenčia laiko choro repetici
joms. Ji gimusi Amerikoje ir 
niekada Lietuvos nemačiusi. 
Gėrimės ir didžiuojamės, kad 
turime jos vadovaujama tokį 
puikų chorą, kuris ne tik dai
nuoja, bet sekmadieniais iš
tisus metus gieda bažnyčioje 
per lietuviškas šv. Mišias, ir 
tos gražios giesmės pakelia 
dvasią arčiau prie Aukščiausio 
sosto. Gavėnioje choras gieda 
sekmadieniais „Graudžius 
verksmus", tai gal vienintelė 
lietuvių parapija visoje Ameri
koje, jei neklystu. 

Pasižymėjusieji parapijos 
darbuose buvo apdovanojami: 
Olga Keršytė ir parapijos tary
bos pirm. Stephen VValinsky, 
Jr., Helen Midgley, tvarkan
čiai bažnyčioje gėles ir atlie
kančiai kitus darbelius, įteik
ta gėlių puokštelė. 

Šv. Kazimierai, laimink ir 
globok mūsų parapiją. Tegul 
niekada nenustoja joje skam
bėjusios lietuviškos dainos, 
bažnyčioje giesmės ir tesužydi 
ji dvasinio pašaukimo žiedais. 

PAVASARĮ SUTIKIM 
SU DAINA 

Dr. Vinco Kudirkos šaulių 
kuopa balandžio 19 d., sekma
dienį, 1 vai. p.p. Maironio Par
ke ruošia koncertą ir pietus. 

Koncertą atliks vyrų sekste
tas iš Bostono, vadovaujamas 
Daivos Navickienės. 

Pietūs — bufetas. Pagamins 
šaulės moterys ir visus sve
čius pavaišins. 

Sekstetas buvo įkurtas kom
pozitoriaus Juliaus Gaidelio 
prieš 30 metų. Jis išvystė 

Baltrėnaitė, Stasė Pautienienė, Liuda 
Ūdrys ir Viktoras Ralys. 

Nu-t r . A- Čepulio. 

seksteto lengvos pramoginės 
muzikos repertuarą, pratur
tindamas jį ir savo kūriniais. 
Sekstetas yra atlikęs sėkmin
gus koncertus daugelyje JAV 
valstijų. Ypač plačiai apvaži-
nėjęs Atlanto pakrantes. Kon
certavo Čikagoje, Los Angeles. 
Daug kartų ir Maironio Parke. 
Bus malonu ir vėl girdėti gra
žiai dainuojančius šiuos vyrus. 
Esame dainuojanti tauta, tad 
ir pavasarį sutikime su daina, 
nepaisant, kad mūsų gretos 
gerokai praretėjusios. Daina 
lydi mus per amžius ir lydės. 

Po koncerto pietūs - bufetas. 
Rengėjai kviečia ne tik vietos, 
bet ir aplinkinių telkinių lie
tuvius atsilankyti, nes mūsų 
telkinyje šiais laikais kon
certų nedaug. Įvertindami tai. 
susitiksime koncerte! J.ML 

Vilnius. Nuolatinei Lietu
vos atstovei UNESCO Ugnei 
Karvelis ir Italijos baltistui, 
vertėjui Guido Michelini sek
madienį įteikti medaliai „Už 
nuoplenus Lietuvos kultūrai". 
Šie apdovanojimai buvo tei
kiami pirmą kartą. Iš viso Lie
tuvos kultūros ir meno taryba 
garbės medalius yra paskyru
si penkiems Lietuvos kultūros 
puoselėtojams, be minėtųjų, 
Prancūzijoje gyvenančiai Eu
ropos konservatorijos profeso
rei pianistei Mūzai Rubacky-
tei, Lietuvos ambasadoriui 
Pietų Amerikoje Vytautui An
tanui Dambravai bei Lietuvos 
garbės konsului Zalcburge Pe
teriui Kronui. 

ELEKTROS 
IVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

LIETUMIS, lauko priežiūros 
darbų i.andscaping/mainte-
nance) bendroves savininkas, 
VVashington, D.C., ieško dar
bininko, kuris galėtų atlikti 
lauko priežiūros darbus. 
Galime padėti gauti darbo 
leidimą. Suteikiamas pigus 
butas - $130 mėnesiui. 
Kreiptis tel. (202) 244-2373. 

AUTOMOOUO. NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas F'ank Zapoiis ir Off Mgr Aukse 
S. Karte kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
32081/2 W«st 9Sth Street 

Tel. (706) 424-8654 
(773)581-8654 

Nerūkantis pensininkas ieško 
kambario (su valgiu) prie 

šeimos Marąuette Parko apyl. 
Skambinti 

8 v.v., tel. 773-472-1249. 

Reikalinga moteris 
namų valymui. Anglų 

kalbos nereikia. 
Kreiptis: Jolanta, 

tel. 708-652-2537. 
Padedame gaut peekoią perkant 

naują ar naudotą automobilį, net jei ir 
visai neturite kredito istorijos, dar 

neilgai dirbate ir esate apmokamas 
grynais. Taip pat padedame nusipirkti 

automobilį iš varžytinių. 
Kreipkitės tel. 815-260-1182. 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

* (773)5*5959 
(708)425-7189 

RIMAS LSTANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

KMIECIK REALTOR8 
7922 S.Putaaki Rd. 

— — * * - - ^ l - 4365S.ArcherAve. 
Ortuos ' 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

M norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danute} Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir asme
niškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

55 metų moteris ieSko darbo. 
Gali slaugyti ligonius ir gyventi 

kartu. Šiek tiek suprantu 
angliškai. Skambinti 

Janinai: 773-778-5606. 

Išnuomojamas 2 mieg. 
butas Wiilow Springs 

apyl., IL. 
Tel. 708-639-8447 

Proud of America, Inc. 
Ieško vyrų pilno laiko darbui 

ištisus metus; $360 į sav. Kreiptis: 
tel. 773-650-1000 (9 v.r.-3 v.p.p.), 

706-424-4467 (4 v.p.p.-9 v.v.) 
arba 706-786-4638. 

TRANSPAK 
Siuntiniai į Lietuvą hmm arba oru. 
Automobiliai ir komercinės siuntos. 

PINIGAI pervedami doleriais. 
Kokybiški maisto siuntiniai Velykoms pradžiugins 

Jūsų artimuosius: 
Didysis - $98, šventinis - $45. 

Dirbame kasdien, ketvirtadieniais Hd 7 v.v. 
TRANSPAK, 4545 West 63rd Street, Chicago, IL. 

Tel:(773) 838-1050. 
Lemonte: šeštd. 9-1 v.p.p., sekmd. 9-1 v.p.p. 

Atstovybė Lietuvoje: Vilnius, 26-24-27, 26-28-27. 

Pramonininkų konfede
racija parengė „Nacionalinės 
energetikos strategijos projek
tą". Jį rengę specialistai tei
gia, kad 2015-2020 metais Lie
tuvos energetinė sistema bus 
panaudojama tik 80 proc. 

1990 metų lygio. Strategijoje 
daug kalbama apie Ignalinos 
atominės elektrinės uždary
mą. Pateikti du projektai. 
Greitajame elektrinė turėtų 
būti uždaryta 2015 metais ir 
tai kainuotų 6 milijardus litų. 

VISA LIETUVA TAI MATE -
PAMATYKITE IR JŪS! 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS 
INAUGURACIJOS IŠKILMĖS 

Visi naujojo Lietuvos Respublikos Prezidento inauguracijos momenta i 
vienoje vaizdajuostėje-

Filmuota profesionalių Lietuvos televizijos operatorių. 

Šią, spec ia l ia i pagamintą , vaizdajuoste Lie tuvos te lev iz i ja p la t ina 
t ik p e r Lietuvos Respubl ikos Garbės Konsulatą, C leve land , OH 

Kaina $25 

Užsisakykite paskambinę tel. 216-486-8692 arba faksu 216-486-8612. 
Adresas: Lithuanian Honorary Consulate, 18021 Marcella Rd., Cleveland, OH 44119 
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LAIŠKAI IR NUOMONĖS 
UETUVIŲ DIENOS 

FLORIDOJE 
Šių metų vasario 20-22 d. 

St. Petersburge, Floridoje, vy
ko pirmos Floridos Lietuvių 
dienos. Jos susidėjo iš sporto, 
meninės dalies, šv. Mišių ir 
pokylio. IŠ sporto buvo tik lau
ko tenisas, nes lietus neleido 
golfininkams pasirodyti. Me
ninėje dalyje dalyvavo „Gran
dies" šokėjai iš Čikagos, vieti
nis moterų „Dainos" vienetas, 
Karalių rankraščių paroda ir 
paskaita, vietinė „Audros" 
tautinių šokėjų grupė ir jung
tinis Floridos choras, kuris 
nepaprastai gerai skambėjo. 
Taip pat dar buvo ir smulkes
nių pasirodymų. Šeštadienį 
vakare buvo šaunus pokylis, į 
kurį pritrūko bilietų, po to 
šokiai. Sekmadienį šv. Mišias 
aukojo vysk. P. Baltakis. Po 
Mišių buvo skanūs pietūs Lie
tuvių klube ir dienų užda
rymas. 

Suruošti tokį renginį reikėjo 
labai sumanių organizatorių. 
Tai buvo Angelė Kamiene ir 
Mečys Šilkaitis. Žinoma, jiems 
padėjo daug kitų asmenų. 
Aiškiai'buvo matyti, kad vis
kas buvo gerai apgalvota ir 
sutvarkyta. Dienas globojo 
Floridos Lietuvių Bendruo
menės apygarda, kuriai pirmi
ninkauja Liutovaras Siemaš-
ka. 

Kada žmonės sako, kad lie
tuviška veikla silpnėja, jiems 
reikėjo būti Floridos Lietuvių 
dienose. Šventė pakėlė visų 
nuotaiką ir paskatino lietu
viškumą. Kitos LB apylinkės 
ir apygardos galėtų sekti Flo
ridos pavyzdžiu. Dėkojam 
rengėjams už šaunią šventę. 

Donatas Skučas 
JAV LB XV tarybos 

prezidiumo pirmininkas 
PUIKI PLUNKSNOS 

VAIZDAJUOSTĖ 
Skelbimų skyriuje skaitome, 

kad jau galima įsigyti vaizda
juostę, kurioje yra Lietuvos 
Respublikos prezidento Valdo 
Adamkaus inauguracijos iškil
mės. Nors jos dar nemačiau, 
bet puiki mintis. 

Liudos Germanienės „Laiš
ką iš Vilniaus" („Draugas", 
1998.03.14) galima būtų palai
kyti irgi vaizdajuoste, nors jį 
skaitant niekas ant popieriaus 
nejudėjo. Laikykim tai plunks
nos vaizdajuoste. Labai gra
žiai, įdomiai, skaitytojui su
prantamais įvaizdžiais, apra
šyta prezidento A. Adamkaus 
inauguracijos diena Vilniuje. 
Skaitytojas gali pasijusti, lyg 
tenai buvęs, kartu lietuje mir
kęs, kartu patrankų šūvius 
girdėjęs, kartu užmerktas 
paršelio blakstienas matęs, 
prezidentui ranką spaudęs... 
Ačiū! 

Romualdas Kriaučiūnas 
Lansing, MI 

KREIPIMASIS J IŠEIVIJOS 
DAILININKUS 

Kultūros ir meno instituto 
Dailės istorijos skyriuje ren

giamas daugiatomis Lietuvos 
dailininkų biografijų žodynas, 
į kurį įtraukti ir išeivijos daili
ninkai. Prašome pateikti svar
biausius Jūsų biografijos ir 
kūrybinės veiklos duomenis 
pagal pateiktus klausimus. Jū
sų informacija padės menoty
rininkams išvengti klaidų bū
simame leidinyje. 

Laukiame skubaus atsaky
mo šiuo adresu: Kultūros ir 
meno institutas, Dailės istori
jos skyrius, Tilto g. 4, 2001 
Vilnius, Lietuva 

Prašome atsakyti į šiuos 
klausimus: 

1. Pavardė (pavardės va
riantai, slapyvardžiai), vardas 
(vardai). 

2. Gimimo data ir vieta. 
3. Garbės vardai, apdovano

jimai, pedagoginiai vardai (su
teikimo datos). 

4. Studijos (kur, kada ir pas 
ką studijuota). 

5. Pedagoginis darbas (kur, 
kada). 

6. Priklausymas dailininkų 
organizacijoms (įstojimo data). 

7. Svarbiausios parodos, in
dividualios ir grupinės (paro
dos pavadinimas, metai, vie
ta). 

8. Svarbiausi kūriniai (su
kūrimo data ir technika). 

9. Svarbiausi leidiniai, 
straipsniai apie Jūsų kūrybą, 
individualių parodų katalogai 
(išleidimo vieta ir data, 
rašinio autorius). 

10. Muziejai, kolekcijos, 
svarbesni privatūs rinkiniai, 
kuriuose saugomi darbai, 
kūriniai interjeruose ir ekster
jeruose. 

L. Natalavičienė 
Dailės skyriaus vadovė 

BAISI NELAIMĖ 
Džiaugiamės ir dėkojame 

Viešpačiui už atgautą Lietu
vos laisvę. Tik pagalvokime: 
visi Lietuvos pirmo skyriaus 
mokinukai jau yra gimę ne
priklausomoje Lietuvoje! Ačiū 
Dievui! 

Tačiau Dievulis Lietuvą vėl 
žiauriai nubaudė: šiuo metu 
Lietuva yra patekusi į mažė
jančių, išmirštančių tautų tar
pą! Jau keleri metai Lietuvos 
gyventojų skaičius mažėja ke
liais tūkstančiais, kas Lietu
vai yra baisiai skaudu. 

Lietuvių tauta nyksta dėl 
dviejų aiškių priežasčių: 1. 
smarkiai sumažėjęs gimsta
mumas; 2. staigus ir nelauk
tas bėgimas į užsienius, į Eu
ropą, JAV, Kanadą, net Aus
traliją. 

Aišku, kad reikia imtis sku
bių priemonių - sulaikyti šį 
baisų kritimą į bedugnę. 

Tuo tarpu aš siūlyčiau dvi 
— nors ir laikinas — prie
mones: 

1. Lietuvoje mokėti gerus 
vaikų priedus (sakysime, kaip 
Kanadoje); 

2. bent keli tūkstančiai už
sienyje gyvenančių lietuvių 
turėtų grįžti į Lietuvą. 

Svarbiausia būtų tai, kad 
greitai pagerėtų gyvenimas 
pačioje Lietuvoje. Tada, tikė 
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St. Petersburgo ^Audros" 
š.m. vasario 21d. 

šokėjai, vadovaujami D.oos Adomaitienės, po pasirodymo Floridos Lietuvių dienose, 
Nuotr Elvyros Vodopalienės 

kimės, ir prieauglio bus dau
giau, ir retas kas bėgs svetur. 

Antanas Klimas 
Rochester, N.Y. 

LAIŠKAI JAV LIETUVIU 
BENDRUOMENEI 

Kovo 5 dienos „Drauge" ra
dau trumpą žinutę apie tre
čiojo seimo ir JAV Lietuvių 
Bendruomenės susitikimą va
sario mėnesį, kuriame tarp 
kitų klausimų buvo kalbama-
apie pajamų apmokestinimą 
atvykstantiem lietuviams nuo
latiniam ar laikinam apsigy
venimui Lietuvoje. 

Kadangi kai kas iš užsienio 
lietuvių yra persikėlę ar pla
nuoja apsigyventi Lietuvoje, 
tai būtų reikalinga, kad jų pa
jamų apmokestinimas, būtų 
plačiau ir išsamiau paaiškin
ta. Jei Lietuva, sekdama Len
kijos pavyzdžiu, kur per
sikėlusių pensijos neva apmo
kestinamos 30%, tai galvo-
jantiems persikelti reiktų ge
rai tą reikalą apgalvoti. 

Lauksime daugiau žinių 
šiuo klausimu iš Lietuvių 
Bendruomenės. 

Stasė Vaišvilienė 
Oak Lawn, IL 

MEILĖ LIETUVIŠKAI 
SPAUDAI 

Prieš kelias dienas gavau 
„XXI amžiaus" kelis nume
rius. Daug skaitymo, net 16 
puslapių, ir kiekviename pus
lapyje įdomių straipsnių: poli
tinių, kultūrinių, iš katalikų 
gyvenimo Lietuvoje ir svetur. 
Čia yra straipsnių apie mūsų 
išeivijos įvykius. Ypač malonu 
skaityti apie naujai išrinktą 
prezidentą Valdą Adamkų, 
apie jo pirmąją kelionę į Čika
gą po rinkimų. Džiaugiamės 
visi, kad antrame rate mūsų 
išeivijos balsai nulėmė per
galę. 

Tenka džiaugtis šio „XXI 
amžiaus" laikraščio lygiu, 
kryptimi, erudicija, talentu, 
pasiaukojimu. Redaktoriaus 
Šiugždo didelės pastangos ge
rina laikraščio turinį, kas ma
tyti kiekviename numeryje. 

Nuomonių ir laiškų skyrių 
būtinai reikia perskaityti taip, 
kaip ir „Drauge". Ten tau
tiečiai išsako savo nuomones, 
aimanas. Dėmesį patraukė 
jintraštė „Nejaugi "XXI am-

Lietuvos kariuomenė 
aikštėje. Vilniuje. 

savo vėliavomis laukia naujojo Lietuvos prezidento Valdo Adamkaus Katedros 
Nuotr Rūtos S tan iu l ienės 

žius' ne mūsų laikraštis", rašo 
Pranciškus Žukauskas iš Šila
lės, kuris skaito šį katalikišką 
laikraštį nuo pirmo numerio. 
Jis džiaugiasi pasakojimais 
apie įdomius bei daug nusipel
niusius mūsų tautai žmones, 
atskirų parapijų gyvenimą ir 
įvykius, 0 taip pat mūsų šalies 
ir užsienio politinius įvykius. 
Tačiau Jtį sukrėtė žinia, kad 
"XXI arrjžius" ir šiais metais 
negavo paramos iš Lietuvos 
iždo, skirstomos spaudos, ra
dijo ir televizijos rėmimo fon
do. Fondas išdalino 4 milijo
nus mokesčių mokėtojų litų, 
skirtų žiniasklaidai. Tačiau 
tuos pinigus ir vėl pasiskirstė 
sau patys skirstytojai savo lei
diniams. Toliau jis rašo: „Aš 
kaip valstybės pilietis, moku 
mokesčius, bet mano mėgsta
mas TXX1 amžius' negavo nei 
vieno lito". Nepaskirta nė cen
to vaikų laikraštėliui „Kregž
dutė". Jis rašo, kad „tokiu 
skirstymu tik džiaugiasi ateis
tai, dabar per Lietuvą tyliai 
šliaužiantis ateizmas". 

Kita žinia dar labiau sukrė
tė čia išeivijoje kai kuriuos 
„XXI amžiaus" skaitytojus, 
kad vienintelis katalikiškas 
laikraštis sustos už kelių sa
vaičių: skola už popierių, sto
ka pinigų sumokėti talkinin
kams, priverčia užsidaryti. Ir 
tai vyksta Lietuvoje, kuomet 
katalikiška spauda yra būti
nybė. Kaip tauta sugrįš į dorą 
ir dvasingą gyvenimą be gero 
katalikiško laikraščio? „XXI 
amžiuje" nėra nei reklamų, 
pornografinių straipsnių, sen
sacingų bulvarinių žinių. 
Straipsniai autentiški. Ir šį 
reikalingiausią laikraštį pre
numeruoja vos 3,500 skaity
tojų. O kur kiti katalikai? 
Lankantis Lietuvoje, vieną 
sekmadienį po Mišių, prie baž
nyčios durų, kur platinamas 
„XXI amžius", pastebėjau, kad 
kai kurie pasiima padėtą laik
raštį, bet ne kiekvienas įdeda 
pinigų. Bet ir tai gerai, kad 
kas nors jį pasiima ir skaito. 

Negeresnė padėtis yra su 
vaikų laikraštuku „Kregždu
te", kurią leidžia „XXI am
žius". Laikraštėlis platinamas 
mokyklose, bet yra tokių mo
kytojų, kurie draudžia platinti 
savo klasėse. Laikraštuką re
daguoja pasišventę redakto
riai Milda ir Vygantas Rač-
kaičiai. Jei sustos „XXI am
žius", sustos ir „Kregždutė". 
Vaikai — tautos ateitis, o ge
ras katalikiškas laikraštukas 
gera auklėjimo priemonė as
menybės ugdymu. Ten yra poe
to Bernardo Brazdžionio eilė
raščių, rašytojo Jurgio Jan
kaus apsakymų, Vlado Vijei-
kio rašinukų bei piešinių, reli
ginių pamokymų ir pačių vai
kų kūrybos. 

Po šių nerimą keliančių ži
nių, atsirado keli stambesni 
aukotojai, jų tarpe ir dosnus 
prelatas Juozas Prunskis, pra
ilgino „XXI amžiaus" gyveni
mą kūnam laikui. Mes gau
siai remiam Lietuvos našlai
čius, senelius, ligonius, bet 
reikia atkreipti dėmesį ir į 
dvasinę šviesą. Jei patys nes
kaitome, bent paremkime, už

sakydami „XXI amžių" savo 
giminėms Lietuvoje. Metinė 
prenumerata Lietuvoje 30 dol. 
I JAV yra siunčiama oro paštu 
ir metinė prenumerata 60 dol. 
Tai pigiausias laikraštis Lie
tuvoje. Jis išeina du kartus 
savaitėje po 16 puslapių. JAV 
atstovas yra kun. Algirdas 
Paliokas, 14915 - 127th St., 
Lemont, IL 60439. Jei spaudos 
rėmimo fondas pasiryžęs ne
remti, žlugdyti katalikišką 
spaudą, tai mes ištieskime 
„XXI amžiui" savo pagalbą, 
kaip išgelbėjome Lietuvą nuo 
komunistinio prezidento, iš
rinkdami Valdą Adamkų. Mes 
džiaugiamės ir didžiuojamės 
išeivijoje „Draugu", kurį dos
niai remiame, tai padėkime ir 
katalikiškam laikraščiui tėvy
nėje. 

Marija Remienė 
Westchester, IL 

AR NE PER DIDELI 
NORAI? 

Dr. Linas Sidrys yra pateikęs 
daug gerų rašinių dėl sveika
tos priežiūros Lietuvoje. Yra 
pasisakęs kritiškai ir apie Lie
tuvos kai kurių daktarų ne
norą galvoti ar dirbti pagal 
vakarietiškus metodus. Pasi
sakė ir dėl pirmykščių sveika
tos ministrų nerangumo, ge
rinti gydymą Lietuvos ligoni
nėse. 

„Draugo" 36 numeryje buvo 
dr. L. Sidrio straipsnis, pava
dintas „Kurkime Kaune bend
rabutį". Jo mintys ir norai yra 
pagirtini, bet bėda, kad nebus 
lengva įgyvendinti, o gal net 
neįmanoma, neturint milijonų 
litų perstatymui. Galvojimas, 
kad Kauno miestas ir užsienio 
lietuviai šiuos pastatus pavers 
bendrabučiais ir kitomis pa
talpomis, toli nuo tikrovės. 

Jos rūpinosi, kad Floridos Lietuvių dienų dalyviai būtų pavaišinti skaniais 
lietuviškais valgiais. Iš k.: Vanda Ulbinienė. Irena Kusinskienė, Gražina 
Biknevieiene, Aldona Stasiukevičiene, Alvitą Kerbeliene, Aldona Statis, 
trūksta vadovės Gražinos Viktorienes ir kitų pagalbininkių. 

Nuotr. Elvyros Vodopa l ienės 

Išeivijos lietuviai turi daug 
rūpesčių su savo pastatų išlai
kymu, ar tai būtų D. Britani
joje, Kanadoje, Australijoje ir 
net pačioje Amerikoje. Pasta
tai sensta, jų priežiūra didėja, 
pajamos mažėja ir taip pat 
mažėja asmenų skaičius, ku
rie dėjo pinigus pastatų įsigiji
mui. 

Lietuvos studentai veržiasi 
studijoms į užsienio universi
tetus, kad geriau susipažintų 
su Vakarų mokslais ir jų kul
tūromis. Tikėtis, kad išeivijos 
lietuviai studentai būriais 
plauks į Lietuvą studijuoti, 
yra nerealu. Vienintelė išeitis 
būtų, jeigu šiuos pastatus nu
pirktų asmuo ar asmenys, tu
rėdami milijonus litų kapitalo. 
Ar pirkėjai įruoštų bendra
bučius, susirinkimo sales, ar 

ką nors kitą, priklausys tik 
nuo jų ekonominio pajėgumo. 

Antanas Paužuolis 
Chicago, IL 

* Socialdemokratai nei
gia pranešimus, kad Vil
niaus apygardos teismas at
metė jų skundą dėl ryšių ir in
formatikos ministro Rimanto 
Pleikio sprendimo padidinti 
pokalbių telefonu įkainius. 
Kaip sakė socialdemokratų 
frakcijos narys Vytenis And
riukaitis, skundas nėra atmes
tas, teismas išaiškino, jog pa
gal įstatymus, norminis aktas, 
koks ir yra ministro sprendi
mas, negali būti panaikintas 
skundu. „Todėl mes skundą 
performavome į ieškinį pa
reiškimą ir įteikėme 2-osios 
apylinkės teismui", teigė V. 
Andriukaitis. 

A.fA. 
EMILIJA ČEKIENĖ 

Maironytė 
1988 m. kovo 22 d. 10:50 vai. vakaro netekome mū

sų Mamytės, Uošvės ir Senelės. 
Gimė Rosalime, Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 49 

metus: Worcester, MA, vėliau New Yorke, kur buvo 
svarbiai įsijungusi į lietuvišką veiklą. 

Paskutinius šešerius metus gyveno Matulaičio Na
muose, Putnam, CT, ir ten mirė. 

Religinės apeigos buvo atliktos Putnam, CT. Ve
lionės palaikai bus atgabenti į Los Angeles. Holy Cross 
kapines. 

Nuliūdę: dukros, žentai, anūkai ir proanūkai . 

£ 3 micllcincl Fcdcral 
^ ^ ^ ^ ^ 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 

ESEE ta 
I3UM«US« 
LENDER 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 

Mutual Federal Savings and Loan 
Assoclation of Chicago 

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

Casimir G. Oksas, President 

Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 91 Merus 

«aMMtmia« M M M M M M M f l A M M 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
tuvos parvežtą prez. V. Adam- jų atminimui pagerbti, 
kaus inauguracijos vaizdą- Katedros šventoriuje naująjį 
juostę. prezidentą pasitiko septyni 

Tie, kurie negalėjom inaugu- vyskupai. Šv. Mišias (už tau-
racijos iškilmėse „kūniškai" tos vienybę) aukojo arkiv. A. 

Aima Adamkienė. 

Lietuvos p r e z i d e n t o Val
d o Adamkaus žmona Alma 
Adamkienė praėjusį sekma
dieni t rumpam grįžo į savo bu
vusius namus. Šį sekmadienį 
ji dalyvaus „Draugo" ruošia
mame koncerte Jaun imo cen
tre. Susirinkime kuo gausiau
siai ir parodykime savo prita
rimą „svarbiausiai šiuo metu 
moteriai Lietuvoje — prezi
dentienei Almai Adamkienei"! 

Po „Draugo" k o n c e r t o šį 
sekmadienį, kovo 29 d., 3 vai. 
p.p., Jaunimo centre visi ma
loniai kviečiami į J C kavinę 
vaišėms. 

vyrų choras 
tik atliks šaunų 

Toronto 
„Aras" ne 
koncertą Jaunimo centro 
didžiojoje salėje kovo 29 d., 3 
vai. p.p., bet taip pat giedos 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioje lietuviškų pa
maldų metu, 10 vai. r. 

Jurg i s ir Ade la ida Balba-
tos, St. Petersburg, FL, Drau
go fondo pavasario vajaus pro
ga atsiuntė 1,000 dol. prie 
ankstyvesnių 700 dol. įnašų ir 
tapo garbės naria is . Už taip 
didelę paramą Draugo fondui, 
besiekiančiam sutelkti milijo
no dolerių kapitalą, nuošir
džiai dėkojame ir sveikiname 
naujus DF garbės nar ius . 

Kazys ir D a n u t ė Paš-
koniai, Eastlake, OH, Draugo 
fondo garbės nariai , pavasa
rio vajui a ts iuntė 250 dol. 
Būtų malonu, kad šiuo gražiu 
pavyzdžiu pasektų ir kiti 
Draugo fondo garbės nariai. 
Už stambią paramą širdingas 
ačiū! 

„Saulutės", L i e t u v o s vai
ku globos būrel io susirin
kimas bus antradienį, kovo 
31 d.. 7 vai. vak.. Pasaulio lie
tuvių centro, Lemonte, konfe
rencijų kambaryje. Narės ir 
visi, norintys padėti varga
niems vaikams Lietuvoje, 
prašomi dalyvauti. 

Panevėž ieč iu k lubo pus
met inis s u s i r i n k i m a s šau
kiamas kovo 29 d., 12 vai., 
Jaunimo centre. Po susirinki
mo, pasivaišinę kavute , visi 
turime dalyvauti „Draugo" 
koncerte ten pat, Jaunimo 
centro didžiojoje salėje. Valdy
ba prašo visus narius dalyvau
ti susirinkime ir koncerte. 

Bil ietai į Č i k a g o s Lie tu
viu o p e r o s choro s t a t o m a 
. .Čigonu b a r o n ą " bal.mdž •> 
26 d. ir pabaigtuvių koncertą, 
kuris bus Jaun imo centre 
gegužės 3 d., gaunami ..Sek
lyčioje" darbo valandomis ir 
Pasaulio lietuvių centre kovo 
22 bei 29 d. 

Apol. V a r n o l i s . !')nw':ip;i(. 
Ml mūsų lietuviškos veiklos 
dosnus rėmėjas, su laikraščio 
prcnun-.'-rata. a t s iuntė l';0 
dol !.i kraščio išlaidoms su-
mažinti Nuoširdžiai dėkoja
me. 

Kviečiama talka — šešta
dienį, balandžio 4 d., 10 vai. 
ryte, į sunkvežimį bus krauna
mi „Saulutes". Lietuvos vaikų 
globos būrelio, siuntiniai. Ga
lintys padėti, prašomi rinktis 
Pasaulio lietuvių centro Le
monte apatinėje mašinų pas
tatymo aikštelėje jau 9:30 vai. 
r. „Saulutė" dėkinga už pa
galbą. 

Lietuvos Vyčiu 112 kuo
pa šį sekmadienį, kovo 29 d., 
11:30 vai. r., Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos salėje ruo
šia pnešvelykinius pietus su 
laimėjimais ir kitomis įdomy
bėmis. Rezervacijos priima
mos telefonais: 708-425-5015; 
708-499-5866. Kadangi pietūs 
taip anksti, suspėsite po jų ir į 
„Draugo" koncertą Jaunimo 
centre 3 vai. p.p. 

Ada Sutkuvienė, Beverly 
Shores, IN. prie prenumeratos 
mokesčio, pridėjo 100 dol. 
auką laikraščio išlaidoms 
sumažinti. Nuoširdžiai dėko
jame už įvertinimą lietuviškos 
spaudos. 

Kun. Vytautas Merkys, 
SJ, svečias iš Vilniaus, ves re
kolekcijas t. jėzuitų koplyčioje 
ketvirtadienį, penktadienį ir 
šeštadienį — balandžio 2, 3 ir 
4 d., 7 vai. vak. Bus klausoma 
išpažinčių, sakomas pamok
slas ir aukojamos šv. Mišios. 
Balandžio 5 d., sekmadienį, po 
10 vai. rekolecijų užbaigimo 
Mišių, visi kviečiami į Jauni
mo centro kavinę pasivaišinti 
JC Moterų klubo ruošiamais 
priešvelykiniais pusryčiais. 

dalyvauti, jautėmės laimingi, 
nes, vaizdajuostę pamatę, ga
lime, lyg pasakos išklausę, sa
kyti, kad... „ir aš ten buvau — 
alų, midų geriau". 

Matėme kaip į iškilmingą 
posėdį Seimo rūmuose atvyko 
išrinktasis prez. V. Adamkus 
su žmona ir prez. A. Brazaus
kas. Juos prie Seimo rūmų 
durų sutiko ir pasveikino Sei
mo pirm. prof. V. Landsbergis. 

Seimo rūmuose iškilmingo 
posėdžio metu prof. V. Lands
bergis savo kalboje sveikino 
visus dalyvius, ypač šiltai 
kreipėsi į Čikagos kardinolą 
F. George ir „iš didžiausio lie
tuvių miesto — Čikagos" at
vykusį PLB pirm. V. Kaman-
tą. Vilniaus arkivyskupas A. 
Bačkis sveikino būsimąjį pre
zidentą malda — psalme. Man 
pasąmonėje liko žodžiai „O 
Dieve, savo išmintį duok val
dovui", ir kad „klestės jo die
nomis teisingumas". 

V. Adamkus pažadėjo steng
tis ir dirbti, kad kiekvienas 
žmogus būtų reikalingas ir 
saugus. Prez. A. Brazauskas 
aiškino, kad per visus savo 
prezidentavimo penkerius me
tus dirbo Lietuvai vardan jos 
vaikų ir vaikaičių ateities. Jei 
kur klydęs, tai atsiprašo. Nau
jam prezidentui palinkėjo gero 
bendradarbiavimo su Seimu. 

Prieš prisiekiant, konstituci
nio teismo pirm. perskaitė 
priesaikos tvarką. Paaiškino, 
kad reikės prisiekti kairę ran
ką padėjus ant Lietuvos Resp. 
Konstitucijos. (Priesaikos raš
tas bus saugojamas Seime) Ir 
tada V. Adamkus prisiekė tar
nauti tėvynei, demokratijai ir 
Lietuvos žmonių gerovei. Po 
priesaikos himną pradėjo gie
doti prof. V. Landsbergis, o su 
juo ir visi iškilmių dalyviai. Po 
himno prof. V. Landsbergis 
Seimo vardu pasveikino prezi
dentą ir sakė, kad Seimas ne
mano esąs neklaidingas, lau
kia pastabų. Paprašė, kad Vi
sagalis padėtų prezidentui ir 
mūsų tėvynei. 

Girdėjau pasakojant, kad 
lietuvaičiai labai nustebo, kai 
po priesaikos prezidentas pa
bučiavo savo, šalia jo per iš-

Bačkis. Kardinolas V. Sladke
vičius atsiuntė specialų palai
minimą. 

Po pamaldų prez. V. Adam
kus pasakė prie katedros susi
rinkusiems kalbą, kurioje aiš
kino, kad konstitucija turi ap
gaubti žmogaus gyvenimą, 
kad valdininkai turi ne valdy
ti, o tarnaut i žmonėms, kad 
esam skolingi savo žemei ir 
savo duonai, ir kad jis stengsis 
būti visų piliečių prezidentu. 
Po to vyko vėliavininkų, ne
šančių vėliavose spalvingai 
mirgančius įvairiausių Lietu
vos miestų ir miestelių her
bus, ir trijų kariuomenės tar
nybų paradai, kuriuos priėmė 
buvusysis ir naujasis prezi
dentai. 

Toliau iškilmės vyko sena
miesčio širdyje įsikūrusioje 
prezidentūroje. Buvo pasirašy
tas prezidentūros priėmimo 
aktas . Prez. A. Brazauskas 
įteikė prez. V. Adamkui didįjį 
prezidento antspaudą ir Kons
titucijos tomą. Prez. A. Bra
zauskas apdovanojamas Vy
tauto Didžiojo I laipsnio ordi
nu. Nuleidžiama buvusio prezi
dento vėliava ir perduodama 
A. Brazauskui. Pakeliama 
naujojo prezidento vėliava. 

Iššaunamos iš trijų pabūklų 
3 salvės: už tautą, valstybę ir 
prezidentą. Negaliu praeiti 
patyliukais pro ,tą „pasikai-
šymą svetimomis plunksno
mis". Kodėl tie senoviškom pa-
trankėlėm šaudę vyrai buvo 
aprengti, tik į sceną išeiti ir 
kokią operetę dainuoti tinkan-
čiom uniformom. Kas čia norė
jo ir kodėl reikėjo to vaidini
mo? Mes tur im savo labai šau
nių ir dailių kareivėlių, kurie 
moka šaudyti iš tikrų šautu
vų ir patrankų. Jie privalėjo 
tas salves iššauti. 

Esu dėkinga Dievuliui, kad 
leido įvykti stebuklui, kad 
mes visi vėl viena tauta. Ačiū, 
kad nors vaizdajuostėj galė
jom pasijusti esą namie. 

Emilija J. Valantinienė 

ALTO DARBO 
KONFERENCIJAI 

ARTĖJANT 
Kiekvienais metais Ameri-

Amerikos Lietuvių tautinės są
jungos vicepirm. Stasys Briedis ati
daro Kovo Vienuoliktosios — Lietu
vos nepriklausomybes atkūrimo 
aštuntųjų metinių paminėjimą Pa
saulio lietuvių centre kovo 8 d. 

ĮSPŪDŽIAI, 
INAUGURACIJOS 
VAIZDAJUOSTE 

STEBINT 

Trečiadienį (kovo 11 d.) iš
klausėme JSeklyčioje" ne tik 
labai rimtų ir svarbių pata
rimų apie pinigus, palikimus 
ir kitokius žemiškus reikalus, 
mums pateiktus finansų žino
vės Rūtos Staniulienės, bet 
matėme ir L. Narbučio iš Lie-

kilmes stovėjusią, žmoną Al- kos Lietuvių tarybos Čikagos 
mą. Ji šalia jo ne vien tik stovi skyrius šaukia metinę darbo 
per iškilmes — ji jo draugė ir konferenciją, kurioje valdyba 
padėjėja visuose reikaluose, padaro pranešimus: pirminin-
Lietuva gavo tikrai šaunią kas — kas padaryta metų lai-
prezidentienę (jau dabar Čika- kotarpyje, iždininkas — finan-
goj įsteigtas „Almos fondas" sinė atskaitomybę, revizijos 
auga ir klesti Lietuvos vaikų komisija — ar finansai gerai 
labui). tvarkomi ir atitinka įrašai ka-

Po priesaikos prezidentas sos knygoje. Tokie pranešimai 
pasakė, kad norėtų tart i pade- yra labai reikalingi, nes kiek-
kos žodį tautai ir tėvynei (pre- vienais metais nuo darbo kon-
zidento kalba buvo išspaus
dinta vasario 27 d. „Drauge"). 

Iš Seimo rūmų, vykstant i 
katedrą, prez. V. Adamkus su-

Patenkinta publika Andriaus Mamontovo koncerte Jaunimo centro didžiojoje salėje kovo 14 d. 

ferencijos skyriaus vadova
vimą perima kita organizacija. 
Po pranešimų yra sudaroma 
skyriaus valdyba ir taryba vie-

grindinės organizacijos, R. Ka
talikų federacija, Socialde
mokratų sąjunga, Tautinė 
sandara ir Lietuvių tautinė 
sąjunga, siunčia po 7 atstovus 
į valdybą ir tarybą. Kitos 9 
siunčia po tris atstovus. Šiais 
metais vadovauja R. Katalikų 
organizacija, o pirmininkauja 
Evelina Oželienė. Darbo kon
ferencija šaukiama balandžio 
18 d., šeštadienį, 2 vai. po 
pietų, Jaunimo centro apa
tinėje salėje. Po pranešimų ir 
valdybos sudarymo bus disku
tuojami kiti svarbūs reikalai, 
kurių yra apsčiai. 

Kiekvieną kartą, rašant apie 
ALTą, prisimena didieji Ame
rikos lietuviai patriotai, kurie 
1940 m. įsteigė politinę orga
nizaciją — ALTą. O jie buvo: 
Leonardas Šimutis, Sr„ dr. Pi
jus Grigaitis, Antanas Olis, 
Mykolas Vaidyla ir Juozas 
Laučka. Visi jie yra iškeliavę į 
Amžinybę. Jie įsteigė politinį 
veiksnį, kuris ir po 58 metų 
tebėra reikalingas. Kaip jau 
žinome, per visą tą laikotarpį 
ALTas yra atlikęs milžiniškus 
darbus Lietuvos laisvinimo 
srityje. Lietuvai atkūrus ne
priklausomybę 1990 metais, 
tikėjome, kad nereikės dau
giau varstyti Baltųjų rūmų 
durų, prašant Amerikos vy
riausybę padėti Lietuvai nu
mesti okupacijos jungą, nes 
Lietuva jau laisva. Nors ne
reikia kovoti dėl nepriklauso
mybės, bet reikia visokiais 
būdais padėti okupantų nua
lintai Lietuvai. Padėtis Lietu
voje, kaip visi matome, dar ne 
visai normali, dar jos padangę 
dengia juodi debesys, o ypač 
iš „didžiojo brolio" pusės, ku
ris saugoja, kad Lietuva 
nebūtų priimta nei į ES, nei į 
NATO. Taigi matome, kad 
visi turime budėti ir dirbti 
kartu. 

stojo prie buvusių KGB rūmų nerių metų kadencijai iš orga-
esančio paminklo žuvusiems nizacijų pristatytų atstovų, 
ir nukankintiems už Lietuvos ALTo Čikagos skyrių sudaro 
laisvę ir padėjo puokštę gėlių 13 organizacijų. Keturios pa-

Todėl visi maloniai esate 
kviečiami atvykti ir dalyvauti 
konferencijoje. Savo dalyvavi
mu moraliai ir materialiai pa-
remsite ALTą. Neapvilkime 
dirbančiųjų. Atsiminkime, jei
gu ne ALTas, tai ir mūsų čia 
nebūtų. Tad remkime ALTą. 

Ant. Repšienė 

RINKSIS LIETUVIŲ 
FONDO NARIAI 

Prieš porą dienų Lietuvių 
fondo vadovybė išsiuntinėjo 
savo nar iams laiškus su kvie
timais dalyvauti LF metinia
me narių suvažiavime šešta
dienį, balandžio 18 d. Laišką 
pasirašė LF tarybos pirminin
kas Algirdas Ostis ir valdybos 
pirmininkas Povilas Kilius. 

Suvažiavimas, kaip ir perei
tais metais, įvyks Pasaulio lie
tuvių centre, Lemonte, kur 
randasi ir Lietuvių fondo būs
tinė. Neturintiems susisieki
mo priemonių nariams iš Či
kagos bus parūpintas autobu
sas. Keleivius jis paims iš 
Marąuette Parko ir Brighton 
Parko. Autobuso sustojimo 
vieta ir laikas bus paskelbta 
vėliau. 

Išsiųstame laiške yra pa
teikta smulki suvažiavimo 
darbo programa, o taip pat ir 
įgaliojimo (proxy) balsavimui 
lapeliai,kuriais prašoma įga
lioti suvažiavime dalyvau
siantį kitą LF narį arba vieną 
iš LF vadovybės narių, kurių 
pavardės ir adresai yra pa
teikti aplinkraštyje. 

Prie laiškų išsiuntinėjimo, 
kaip paprastai , Lietuvių fondo 
valdyba susilaukė gausaus 
pulko talkininkų, kurie padė
jo šią, daug laiko pareikalau
jančią laiškų išsiuntinėjimo 
procedūrą atlikti. Štai jie: Al
girdas ir Regina Osčiai, Povi
las Kilius, Juozas Končius, 
Alė ir Antanas Razmai, Vaclo-

Nuotr. Petro Dapkaus 

vas Momkus, Algirdas Čepė
nas, Vytautas Dijokas, Vikto
rija ir Antanas Valavičiai ir 
Aleksas Pabrėža. Ačiū uo
liems talkininkams, nepagai
lėjusiems bendram labui kele-
tos valandų asmeniško laiko. 

Kvietimai į suvažiavimą j au 
išsiuntinėti, belieka tik pasi
žymėti datą, nepagailėti t ru
putį laiko bei ryžto ir a tvykti į 
Šį metinį labai svarbios lietu
vybės išlaikymui organizaci
jos suvažiavimą. Kar ta is už
t inkame spaudoje aprašymų 
ar pasisakymų LF veiklos 
klausimais, tai yra pozityvūs 
ir sveikintini reiškiniai, į juos 
LF vadovybė dėmesį a tkrei
pia. Narių suvažiavimas yra 
vyriausias Lietuvių fondo or
ganas ir jo reikšmė yra nea
bejotinai labai svarbi. Meti
niame suvažiavime yra deta
liai pateikiami LF tarybos ir 
valdybos pirmininkų; revizi
jos komisijos bei kitų darbo 
komisijų pranešimai, vyksta 
jų diskusijos. Suvažiavimo 
metu galima pasisakyti ne 
vien dėl pranešimų, bet taip 
pat kelti bei diskutuoti naujas 
idėjas ir sumanymus, kad jie 
skatintų tikslesnį ir reikš
mingesnį Lietuvių fondo vado
vybės darbą. Kaip kasmet , 
suvažiavime bus renkamas 
vienas trečdalis LF tarybos 
narių ir kontrolės komisija. 
Norintieji pateikti s iūlymus 
nutarimų komisijai, būtų 
sklandžiau, kad jie a tvyktų 
savo siūlymus suformulavę 
raštu, žinoma, jei tai yra įma
noma. 

Tad nelikime abejingi LF 
vadovybės kvietimui į šieme
tinį suvažiavimą ir l inkėkime, 
kad jis būtų gausus dalyvau
jančių LF narių skaičiumi, 
svarus svarstybomis ir nu tar i 
mais. 

J. K o n č i u s 

I' > kono-rto .Jaunimo rontn- kovo 22 d. programos atUkrja: ir knnn-rto i>Ti>,'--jai I* kairos Rumumla? Lapus. 
.-Minata Ziil>m'iiTii\ Koka* Zubovas, Judita I^iUutc. Eduardą.- Kaniava R.UJI'JIK' ZdanevicSutc 

Nuotr Indrės Tijūnėlienės 

• Amerikos Lietuviu ra
dijas, vad. Anatolijus Siutas -
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. 
per WCEV 14.50 AM. Te l . 
773-847-4903, adresas: 4459 
S Francisco, Chicago. IL 60632. 

(sk.) 
• Akcijų, b o n ų be i k i tu 

v e r t y b i ų p i r k i m e ir par 
davime jums nuoširdžiai pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkulis, tel . 
312-879-7750 arba jo sūnus 
Andrius Kurkulis , te l . 312-
879-7751, dirbą su F ir s t Al-
bany Corp. Čikagoje. Iš JAV 
ir Kanados skambinkite veltui: 
tel. 1-888-879-7730. 

(sk.) 
• Dėmes io l ietuviai! Nau-

jas JAV imigracijos vizų tik
r inimas prasidės b a l a n d ž i o 
mėn. Pasibaigusias vizas galiu 
pratęsti. Žmonės iš kitų valstijų 
gali pasiųst i man duomenis 
p a š t u . E d . Š u m a n a s , 5701 
Linden, La Grange, IL 80526, 
tel. 1-708-246-8241. 

(sk.) 
• Pinigai , mais to siunti

niai Ve lykoms TRANSPAK, 

4545 W. 63rd Street, Chicago, 
IL 60629. Tel. 1-773-838-1050. 

(sk.) 
• Vasaros bil ieto kaina 

l ė k t u v u iš Čikagos į Vilnių 
$865+mokesčiai . Skambint i 
T.Lesniauskienei, First Class 
Travel, tel. 847-392-6320. 

(sk.) 
• Prie 66 St ir Kedzie Ave. 

i i n u o m o j a m a s 3 kambarių 
butas su apšildymu ir baldais, 
$350 į mėn. Tel. 708-425-7160. 

(sk.) 
• Meno darbų varžytinės 

vyks kovo 29 d., sekmadienį, 
Čiur l ionio galerijoje, Jau
n i m o centre . Įėjimas nemo
kamas. Tyliosios varžytinės 
veiks visą dieną. 6 v.v. bus 
karštų patiekalų vakarienė, 
$20 asm.; rezervuoti vietas 
telefonu 708-749-0888; 7 v.v. 
prasidės garsiosios varžytinės. 
Pelnas skiriamas Viktoro Pet
ravičiaus monografijos antrojo 
tomo iš leidimui. Varžytines 
rengia Algimanto Kezio Ga
lerija. Visi kviečiami. 

(sk.) 
• Prof. dr. Juliaus Šmulkš

čio paskaita „Lietuva ir už

sienio lietuviai" bus k o v o 27 
d. 7:00 v.v., penktadieni Bočių 
menėje, Pasaulio lietuvių centre, 
Lemont, IL. Lietuvoje naujas 
prezidentas, Amerikoje naujas 
ambasadorius. Čikagoje naujas 
konsulas! Kokios dabar Lietuvos 
perspektyvos ir kaip pokyčiai 
Lietuvoje paveiks gyvenančius 
už Lietuvos ribų? „Saulutė", 
Lietuvos vaikų globos būrelis, 
kviečia visuomenę pasiklausyti 
politologo Ju l i aus Šmulkšč io 
analizės, padėties įvertinimo. 

(sk.) 
• „ M u z i k o s k o n c e r t a i 

Paža i s ly je" . Vaizdajuos tė je 
ištraukos iš vykusių festivalių 
- d id ing i baroko b a ž n y č i o s 
vaizdai, žymūs muzikai , gar
sieji solistai, nepapras ta prog
rama. „Saulutė", Lietuvos vaikų 
globos būrelis , v i sus kviečia 
b a l a n d ž i o 3 d. , 7:00 v . v . , 
p e n k t a d i e n i į Bočių menę , 
P a s a u l i o l i e t u v i ų c e n t r e , 
Lemont, IL. Jūsų laukia ža
vinga muzika, užkandžiai ir 
šilta, bičiuliška nuotaika. Penk
tadienio vakarą praleiskime 
Pažaislyje! 

(sk.) 


