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Prezidentas pakartotinai teikia 
Seimo atmestą kandidatūrą 

Vilnius , sausio 14 d. (BNS) 
— Prezidentas Valdas Adam
kus nusprendė vėl teikti Sei
mui kar tą jau atmestą Kęs
tučio Lapinsko kandidatūrą į 
valstybės kontrolieriaus pos
tą. 

Tolų sprendimą prezidentas 
priėmė, įvertinęs „precedento 
neturėjusius" balsavimo par
lamente rezultatus ir po po
kalbio su pasirinktuoju kandi
datu, pranešė prezidento 
spaudos atstovė. 

Ketvirtadienį Seimas nepri
tarė prezidento siūlytai teisi
ninko K Lapinsko kandida
tūrai . Per slaptą balsavimą 
parlamentarų balsai pasidali
jo po lygiai: 62 balsavo už K. 
Lapinską ir 62 — prieš. Pagal 
Seimo statutą, tokiam nutari
mui priimti reikėjo posėdyje 
dalyvavusiųjų daugumos pri
tarimo. Kadangi posėdyje da
lyvavo 129 Seimo nariai, K. 
Lapinsko paskyrimui reikėjo 
65 balsų. 

„Šiandien pralaimėjo Lietu
vos piliečiai, tačiau tapo aiš
ku, kam siauri partiniai inte
resai bei partinių lyderių 
ambicijos yra svarbesnės už 

valstybės interesus", balsavi
mo Seime rezultatus apibūdi
no V. Adamkus. 

Aistros dėl valstybės kon
trolieriaus kai kurių politikų 
vertinamos kaip priešprieša 
ta rp prezidento ir Seimo pir
mininko Vytauto Landsber
gio. 

Visuotiniame posėdyje prieš 
balsavimą tik konservatorių 
frakcija kritikavo prezidento 
pasiūlytą kandidatūrą, svar
biausiu K Lapinsko trūkumu 
nurodžiusi administracinio 
darbo patirties ir ekonominių 
žinių stoką. Kitos frakcijos 
— tiek opozicinės, tiek valdan
čiosios koalicijos bendrininkė 
krikščionių demokratų frakcija 
— ragino balsuoti už K La
pinsko kandidatūrą, pabrėžu
sios jo aukštą teisinę kvalifika
ciją, nepolitiškumą, principin
gumą ir nepriekaištingą repu
taciją. 

Pats K Lapinskas pareiškė, 
kad jei bus paskirtas, jo svar
biausias veiklos tikslas bus 
valstybės siekiai, o veiklos pa
grindas — Konstitucija ir įsta
tymai. 

Prieš 76 metus, 1923-ųjų sausio 15-ąją, prasidėjo Klaipėdos krašto lietuvių sukilimas, kurio metu buvo sumušti 
Klaipėdos miestą valdę prancūzų daliniai, ir lietuviai uteme miestą. Mažoji Lietuva su Klaipėdos uostu prisi
jungė prie Didžiosios Lietuvos. 

Nuotr.: Šiandieninės Klaipėdos vaizdas. (Viktoro Kapočiaus nuotr.i 

Lietuviai pralaimėjo: Punske 
įsikūrė lenkų pasieniečiai 

me lietuvių bendrija sudaro 

Seimas nusprendė krašto 
apsaugai skirti daugiau lėšų 

Vilnius , sausio 14 d. (BNS) 
— Seimas ketvirtadienį pri
ėmė krašto apsaugos finansa
vimo strategijos įstatymą, įpa
reigojantį nuosekliai didinti 
gynybos biudžetą. 

Vardiniu balsavimu už įsta
tymą pasisakė 80, prieš — 12, 
susilaikė 12 Seimo narių. 

Seimo pirmininko Vytauto 
Landsbergio pasiūlytas įstaty
mas įpareigoja krašto apsau
gos sistemai 2000 metais skir
t i 1.7-1.75 proc. bendrojo vi
daus produkto (BVP), 2001 m. 
— 1.95-2 proc. BVP. 

Prieš įstatymą kategoriškai 
pasisakė opozicinė LDDP 
frakcija. Jos atstovas Povilas 
Gylys po balsavimo sakė, kad 
valdančioji koalicija, priėmusi 
šį įstatymą be partijų sutari
mo, „prisiėmė tiesos, raciona
lumo ir moralumo monopolį". 

Priimdamas įstatymą, Sei
mas atmetė LDDP frakcijos 
nario Mykolo Pronckaus pa
siūlymą taikos metu krašto 
apsaugos sistemai kasmet skir
ti ne daugiau kaip 1 procentą 
BVP (maždaug 500 mln. litų). 
V. Landsbergis šį pasiūlymą 
pavadino „pono Pronckaus pa
sakų nameliu" ir pareiškė, 

kad „ne taikos metu" Seimas 
tikriausiai netektų galimybės 
susirinkti ir padidinti gynybos 
išlaidų. 

Socialdemokratų vadovas 
Aloyzas Sakalas pareiškė ap
gailestaująs dėl Seimo spren
dimo nepriimti „kompromisi
nio" frakcijos varianto, pagal 
kurį buvo siūloma atidėti 
krašto apsaugos finansavimo 
strategijos priėmimą ir per tą 
laiką prie įstatymo prijungti 
panašius įsipareigojimus dėl 
mokslo, švietimo, kultūros ir 
sveikatos apsaugos finansavi
mo. 

„Manome, kad krašto ap
sauga yra ne vien tik tankai 
ar lėktuvai, tai pirmiausia 
sveiki ir išsimokslinę žmonės, 
kurie, be kita ko, mokėtų val
dyti modernią ir sudėtingą ka
rinę techniką", sakė A. Saka
las. 

Seimo pirmininko vertini
mu, priimtasis krašto apsau
gos finansavimo strategijos įs
tatymas „signalizuos" Vakarų 
valstybėms apie r imtus Lietu
vos ketinimus ir pasirengimą 
būsimai narystei euroatlanti-
nėse struktūrose. 

Varsuva-Vilnius, sausio 
14 d.(BNS) — Nepaisant Len
kuos lietuvių protestų ir 
aukštų Lietuvos politikų su
sirūpinimo, trečiadienį Puns
ko miestelio sveikatos centre 
įsikūrė pirmieji lenkų pasie
niečiai. 

Kaip sakė Punsko valsčiaus 
viršaitis Vytautas Liškaus-
kas, atvykusiam pasieniečių 
daliniui vadovavo Lenkijos 
pasienio apsaugos Palenkės 
skyriaus viršininko pavaduo
tojas majoras Jacek Sobolew-
ski. 

Pasieniečiai įvedė savo ry
šius ir užėmė vieną iš trijų 
tuščių butų. Pr ie buto pasta
tyta sargyba, o prie sveikatos 
centro stovi pasieniečių auto
mobilis. 

Vietos lietuviai nuogąstau
ja , kad kelių dešimčių lenkų 
kariškių su šeimomis įkurdi
nimas Punske smarkiai „ats
kies lietuvybę" šiame mieste
lyje — vieninteliame, kuria-

gyventojų daugumą. 
Viršaičio V. Liškausko žo

džiais, vyksta derybos su pa
sieniečiais dėl vaistinės per
kėlimo į kitą vietą. „Pasienio 
užkarda Punske jau įkurta, 
vykdant Lenkijos Pasienio ap
saugos vyriausiojo komendan
to Marek Bienkowski įsa
kymą", pareišk^Tasienio ap
saugos vyriausias komendan
tūros atstovas spaudai Miros
lave Szacillo. 

Punsko viršaitis taip pat sa
kė, kad gavo kvietimą atvykti 
vasario 5 d. į Balstogės ad
ministracinį teismą, kuriame 
bus nagrinėjamas punskiečių 
skundas dėl to, kad pasienie
čiai atėmė iš jų už visuome
nės lėšas pastatytą sveikatos 
centro pastatą. 

Kaip tik trečiadienį Lenkijos 
Seimo pirmininkas Maciej 
Plazynski pažadėjo asmeniš
kai pasidomėti konfliktu. Pas
kambinęs Lietuvos Seimo pir-

Valstiečių partija atsisakė 
finansavimo iš biudžeto 

Vilnius , sausio 13 d. (BNS) 
— Lietuvos valstiečių partija 
atsisako pagal naują politinių 
partijų finansavimo įstatymą 
jai priklausančių lėšų ir kvie
čia visas Lietuvos partijas pri
imti tokį pat sprendimą. 

„Valstiečių partija, įvertin
dama susidariusią situaciją, 
nusprendė, kad neturi mora
linės teisės naudoti mokesčių 
mokėtojų lėšas savo veiklos fi
nansavimui, o politinių par
tijų ir organizacijų finansavi
mo įstatymo tvarka skirtas 
lėšas prašyti pervesti vaikų 
medicininei priežiūrai", sako
ma išplatintame pareiškime. 

Valstiečių partija mano, kad 
politinių partijų finansavimą 
iš biudžeto galima būtų įtei
sinti referendume, kurį gali
ma surengti per artimiausius 
savivaldybių arba Seimo rin

kimus. 
Seimas antradienį priėmė 

Lietuvos politinių partijų ir 
organizacijų finansavimo įs
tatymą, be kita ko, numatantį 
paramą partijoms iš valstybės 
biudžeto. 

Biudžeto parama bus skiria
ma politinėms partijoms ir or
ganizacijoms, kurios surinko 
ne mažiau kaip 3 proc. rinkėjų 
balsų Seimo ir savivaldybių 
tarybų rinkimuose. Kad parti
ja proporcinėje rinkimų dalyje 
patektų į Seimą, ji turi gauti 5 
proc. balsų. 

Įstatymas numato, kad fi
nansinė parama negali viršyti 
0.1 proc. valstybės biudžeto 
išlaidų. Pagal šių metų biu
džetą, tai būtų apie 7 mln. li
tų, tačiau šiemet biudžete jo
kių išlaidų partijoms remti ne
numatyta. 

Buvęs prezidentas ..pliekia" 
dabartinę valdžią 

Klaipėda, sausio 14 d. sistema, švietimas". 
(BNS) — Kadenciją baigęs „Mes tokie turtingi, kad net 
Lietuvos prezidentas Algirdas mylimai kaimynei Baltarusi-
Brazauskas ketvirtadienį po jai galime aukoti 400 mln. litų 
susitikimo su Klaipėdos meru už elektros energįją", ironiza-
Eugenijumi Gentvilu žurnalis- vo A Brazauskas. Be to, pa
tams pareiškė, kad „Lietuvos sak jo, „nėra žemės ūkio kon-
ūkyje dominuoja partinio pa- cepcijos, kaimas, kurio net nė-
valdumo principas". ra valdžios horizonte, degra-

„Su meru mes ir kalbėjome, duoja". 
kad finansiniai ištekliai ture- Drauge A. Brazauskas 
tų būti skirstomi neprisilai- džiaugėsi sparčiai besivystan-
kant politinių motyvų", sakė Ciomis Klaipėdos uosto įmonė-
A. Brazauskas. Pasak jo, „da- m i s - teigdamas kad būtina to-
bar partiniai motyvai nugali l i a u vystyti vienintelį uostą, 
visus kitus ir sveiką logiką". statyti prieplaukas ir didinti 

Vėliau susitikęs su uosto krovos apimtis. Jo manymu, 
bei kitų Klaipėdos įmonių va- k i t 4 Lietuvos uostų statybos 
dovais buvęs prezidentas pik- sumanymai yra „tokia pat 
tinosi „griaunamu šalies eko- utopįja, kaip ir tiltas per ma-
nominiu potencialu". n a s • 

„Tarp Baltijos šalių likome 
paskutiniai, todėl nereikia 
kalbėti, kokie mes geri, kaip 
labai norime į Europos Sąjun
gą", sakė A. Brazauskas. 

Pasak buvusio prezidento, 
„nemalonus dalykas, darantis 
įtaką visuomenės gyvenimui, 
yra tai , kad Konservatorių 
partija ne vykdo valstybės 
programą, o valdo valstybę". 

A. Brazauskas piktinosi ir 
tuo, kad didelės lėšos U 
„skurdaus šalies biudžeto 
skiriamos krašto apsaugai, 
kai skurdi sveikatos apsaugos 

mininkui, pa t ik ino jį, kad su
rinks išsamią informaciją apie 
užkardos s teigimą i r a r nėra 
galimybių pasienio dalinį 
įkurdinti kitoje vietoje. 

Potvynis Šilutės 
rajone užliejo 13 

kaimų 
Klaipėda , s a u s i o l 3 d. (BNS) 

— Išsiliejęs Nemunas tre
čiadienį apsėmė 13 kaimų (135 
sodybas) Ši lutės rajone. 

Nemune t ies Šilininkais su
sidarė ledų sangrūdos ir stip
riai pakilęs vanduo apsėmė 
gyvenvietes bei kelius, užliejo 
apie 10,000 hek t a rų pievų. 

Kaip p ranešė Civilinės sau
gos operatyvinis budintis, 
šiuose kaimuose gyvena apie 
500 žmonių. Ryšys su jais pa
laikomas nuolat . Iš namų nete
ko evakuoti nė vienos šeimos. 

Per atši l imą ledai Nemune 
buvo pajudėję, tačiau nespėjo 
nuplaukti iki Kuršių marių. 
Atšalus orams , j ie vėl sustojo. 

Ketvirtadienio rytą ištvinu
sio Nemuno vandenys Šilutės 
rajone nebeplito, bet dar ir ne
sitraukė. 

Jei orai atš i l tų , Nemune su
sikaupę ledai pajudėtų link 
Kuršių marių. 

Tarptautinės organizacijos 
atmetė Maskvos kaltinimus 

V i l n i u s , sausio 14 d. (BNS) 
— Lietuvos Seimo nariai ir 
visuomeninių organizacijų at
stovai tvirtai a tmetė kaip ne
pagrįstus Rusijos kaltinimus 
dėl tar iamų žmogaus teisių 
pažeidimų Lietuvoje. 

Rusijos Valstybės Dūma 
trečiadienį priėmė kreipimąsi 
į Europos Tarybos Parlamen
t inę asamblėją, Europos Sau
gumo ir bendradarbiavimo 
organizacijos Parlamentinę 
asamblėją, taip pat Europos 
parlamentą dėl politinių teis
mo procesų Lietuvoje. Doku
mente teigiama, kad Lietu
voje yra 14 politinių kalinių, 
ir net rukus jų gali padaugėti 
iki 17. 

Tarptaut inės žmogaus tei
sių gynimo organizacijos 
„Amnesty International" ir 
„Freedom House" kasmet 
skelbiamos ataskaitos nemini 
nė vieno sąžinės a r politinio 
kalinio Lietuvoje. Pernai 
lapkritį paskelbtose Europos 
Komisijos išvadose apie Lietu
vos pasiruošimą narystės Eu
ropos Sąjungoje deryboms nė
r a jokių užuominų apie poli
t inius teismo procesus. Euro
pos Komisijos nuomonėje sa
koma, kad „Lietuva demon
struoja bruožus, būdingus 
valstybei su tvirtomis institu
cijomis, užtikrinančiomis tei
sės viešpatavimą, žmogaus 
teises bei pagarbą tautinėms 
mažumoms ir jų teisių gyni-
mą . 

Vienas Helsinkio grupės 
Lietuvoje įkūrėjų Viktoras 
Pe tkus nemano, kad Lietu
voje vyksta politiniai teismo 
procesai. „Manau, kad vyksta 
ne politinės, o valstybinės by
los", sakė jis, paminėdamas 
Sausio 13-osios bylą. V. Pet
kaus nuomone, šioje byloje kal
tinamieji teisiami kaip „po
litiniai nusikaltėliai". Jis spė-

Paskirtas naujas Lietuvos 
ambasadorius Baltarusijoje 

Vi ln iu s , sausio 14 d. (BNS) Kanadoje. 
— Prezidentas Valdas Adam
kus naujuoju Lietuvos amba
sadoriumi paskyrė karjeros 
diplomatą 41 metų Joną Pas-
lauską, iki šiol dirbusį pa
tarėju Lietuvos ambasadoje 

jo, kad kaltinamieji Rusijos 
Dūmoje turi globėjų, kurie rū
pinasi jų likimu. 

Lietuvos delegacijos Europos 
Tarybos Parlamentinėje asam
blėjoje (ETPA) vadovas Bronis
lovas Kuzmickas ir delegacijos 
narys Rimantas Dagys antra
dienį Paryžiuje dalyvavo 
ETPA Stebėtojų komiteto po
sėdyje. 

Ketvirtadienį spaudos konfe
rencijoje B. Kuzmickas prane
šė, kad komitetas absoliučia 
balsų dauguma atmetė Rusijos 
skundą, raginantį atnaujinti 
ETPA stebėjimą Lietuvoje dėl 
tariamų „politinių teisminių 
procesų" ir „įkalinimo dėl poli
tinių motyvų" atvejų. 

Už stebėjimo Lietuvoje at
naujinimą vienintelis balsavo 
skundo teikėjas Rusijos dele
gacijos ETPA vadovas Sergej 
Glotov. Jo pateiktame skunde 
minimi dėl politinių motyvų 
persekiojami ir teisiami šeši 
lenkų „autonomininkai", bu
vęs SSRS NKVD darbuotojas 
Agafon Surinin, buvęs proso
vietinės kompartijos vadovas 
Mykolas Burokevičius ir penki 
kiti aktyvistai, „visuomenės 
veikėjas" Valerijus Ivanovas, 
„politkalinys Rusijos pilietis" 
Aleksandr Smotkin. 

Pirmą kaistą šiame kontekste 
paminėtas nuteistasis Seimo 
narys Audrius Butkevičius. 
Anot Rusijos deputato skundo, 
„yra rimto pagrindo numatyti. 
kad jis tapo politinio persekio
jimo auka". 

Seimo Užsienio reikalų ko
miteto pirmininko pavaduoto
jo R. Dagio nuomone, Rusijoje 
prieš būsimuosius parlamento 
rinkimus įvairios politinės 
jėgos „eksploatuoja patriotiš
kumo ir „Rusijos idėjos" klau
simus", o Valstybės Dūma 
„provokuoja Lietuvai nenau
dingą diskusiją". 

Minske atsirado Sausio 13-osios 
sąmokslininkų gynėjų 

* Migracijos departa
mento p r i e Vidaus reikalų 
ministerijos duomenimis, per
nai už įvairius pažeidimus iš 
užsienio valstybių per Vil
niaus oro uostą grąžinti 1,229 
Lietuvos piliečiai, šiais metais 
— jau 25. Daugiausia Lietu
vos piliečių grąžinama iš Di
džiosios Britanijos, Švedijos, 
Suomijos, Danijos, Izraelio bei 
Vokietijos. Iš Lietuvos už vy
kimo ar buvimo taisyklių pa
žeidimus pernai pasiūlyta iš
vykti 505 užsieniečiams, o 736 
išsiųsti. 'BNS) 

Minskas , sausio 14 d. (In-
terfax-BNS) — Baltarusijos 
komunistai pareikalavo nu
traukti buvusių sovietų kom
partijos skyriaus Lietuvoje va
dovų Mykolo Burokevičiaus ir 
Juozo Jermalavičiaus teismą. 

Baltarusių kompartijos a ts 
tovai, pažymėdami 5-tąsias 
sąmokslininkų suėmimo Bal
tarusijos teritorijoje metines, 
ketvirtadienį įteikė kolektyvi-

* P e r ar t imiaus ius 13 
m e t ų a l k o h o l i o vartoj imas 
Lietuvoje tu rė tų sumažėti 25 
proc., o mir t ingumas autone-
laimėse dėl girtavimo — 15-25 
proc. Sveikatos apsaugos mi
nistras Mindaugas Stankevi
čius tikisi, kad ta i pavyks pa
siekti, įgyvendinus valstybes 
alkoholio kontrolės programą, 
kurios ren 'ėjai tikisi, kad no
rintiems mesti gerti būtų pri
einama kvalifikuota pagalba, 
įdiegta alkoholio gaminių ko
kybes ir higienos kontrolė, bū
tų sutvarkytas Alkoholio kont
rolės įstatymo vykdymas. 10.4 
proc. visų mirčių Lietuvoje su
siję su alkoholiu. <BNS> 

nį prašymą Baltarusijos parla
mentui . 

Pasak prašymo. 1994 m. 
sausio 15 d. Lietuvos ir Balta
rusijos teisėsaugos pareigū
nai, „sąmoningai ir įžūliai pa
žeidę įstatymus, Minske suse
kė, sulaikė ir deportavo į Lie
tuvą M. Burokevičių ir J. Jer-
malavičių, besislapsčiusius 
nuo politinio keršto". Baltaru
sijos komunistai pasipiktinę. 
kad liko nenubaust i „už šį gė
dingą įvykį" atsakingi asme
nys. 

Prašyme pastebima, kad 
vienas tokių pareigūnų — bu
vęs vidaus reikalų ministras 
Vladimir Jegorov — dabar va
dovauja žemųjų parlamento 
rūmų Valstybinio saugumo 
komitetui. Komunistai reika
lauja, kad į parlamento sesijos 
darbotvarkę būtų įtrauktas 
klausimas dėl V. Jegorov at
leidimo iš pareigų. 

Komunistai siūlo Baltarusi
jos par lamentarams kreiptis į 
Lietuvos Seimą ir prašyti nu
t raukt i buvusių kompartijos 
vadovų teismą. 

Dekretą dėl ambasadoriaus 
paskyrimo prezidentas pasi
rašė ketvirtadienį, ir jau šį sa
vaitgalį J. Paslauskas vyks į 
Minską kar tu su ES valsty
bių ambasadoriais, grįžtan
čiais į Baltarusiją po pusme
čio pertraukos. 

Ankstesnis Lietuvos amba
sadorius Viktoras Baublys, 
drauge su ES ir kitų demok
ratinių valstybių ambasado
riais, išvyko iš Minsko pernai 
birželį, kai Vakarai protesta
vo prieš Baltarusijos adminis
tracijos savivalę iškeldinant 
ambasadorius iš jų reziden
cijų Drozdy rajone. 

Vakarų imbasadoriai iš 
Minsko buvo atšaukti, o V. 
Baublys „išvyko atostogų", 
bft netrukus buvo paskirtas į 
kitas pareigas, ir iki šiol Lie
tuva neturėjo ambasadoriaus 
Baltarusijoje. 

Naujasis ambasadorius J. 
Paslauskas Minske įsikurs 
laikinoje buveinėje, nes Lietu
va baigia statyti ambasados 
pastatą Minske, kuriame bus 
įrengta ir ambasadoriaus re
zidencija. ' 

KALENDORIUS 
Sausio 15 d Paulius, Ida, Dai

lius, Skirgaila, Snieguole 1923 m 
prasidėjo Klaipėdos krašto lietuviu 
sukilimas 

Sausio 16 d Marcelis, Honora-
tas. Jovaras. Norgailė 1998 m pa
sirašyta JAV ir Baltijos valstybių 
Chartija 
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SPORTO APŽVALGA 

Redaktorė Irena Regienė 

Š. A. LIETUVIŲ STALO TENISO 
PIRMENYBĖS 

1999 m. Š. A. Lietuvių stalo 
teniso pirmenybės š.m. kovo 6 
d., šeštadieni, vyks Cleveland 
Table Tennis Association, 
3615 Euclid Ave. (kampas Eu-
clid Ave. ir East 36-th St.), 
Cleveland, Ohio. Tel. 216-391-
2882. Varžybas rengia ŠAL-
FASS-gos Stalo teniso komite
tas , pirm. Pranas Gvildys. 

Programa: Vyrų (neriboto 
amžiaus) vienetas, moterų 
(neriboto amžiaus) vienetas, 
senjorų (50 m. ir vyresnių) vie
netas, vyrų dvejetas, mišrus 
dvejetas ir komandinės var
žybos. Komandą sudaro 2 vy
rai ir 1 moteris. Dvejetuose ir 
komandinėse varžybose — 
amžius neribotas. 

Varžybų pradžia 10 vai. 
ryto. Atvykimas ir registracija 
nuo 9 v.r. 

Galutinė programa bus 
nustatyta po dalyvių registra
cijos. Esant pakankamai žai
dėjų, programa gali būti pra
plėsta, įvedant jaunių bei vy
resnių veteranų klases. 

Klasifikacija — pagal žai
dėjo amžių varžybų dieną. 

Dalyviu i šanks t inė regis

tracija — iki vasario 25 d. im
tinai, pas turnyro vadovą Pra
ną Gvildį, 93 Wheeling Ave., 
Staten Island, NY 10309-
3026, USA. Tel. 718-356-7871; 
faksas 718-356-0974. E-mail: 
INAPRA@AOL.COM 

Papildomi kontaktai: Algir
das Bielskus 216-486-0889, 
Bronė Saladžiuvienė 773-863-
8861. 

Visi lietuvių kilmės žaidėjai 
kviečiami dalyvauti. Dalyvių 
skaičius neapribotas. Smul
kesnės informacijas gauna 
ŠALFASS sporto klubai ir 
1997-98 metų pirmenybių da
lyviai. Nepriklausomi žaidėjai, 
prašomi kreiptis į Praną Gvil
dį. 

ŠALFASS-gos Stalo teni
s o komitetas: Pranas V. 
Gvildys (New Yorko LAK) — 
vadovas, Jonas Nešukaitis 
(Toronto LSK „Vytis"), Bronė 
Saladžiuvienė (Čikagos LSK 
„Krantas") ir K. Kveraga (Bos
tono LSK „Grandis") — nariai. 

ŠALFASS-gos Stalo 
ten iso komitetas 

ŠALFASS Centro valdyba 

ŠALFAS s-gos 48-se met inėse žaidynėse, 1993 m gegužes 22-24 d vykusiose Toronte, vyru B klases krepšinio 
pirmųjų trijų vietų laimėtojai. IS k.: Detroito ..Kovas" - Iv., vidurine grupe Clevelando .Žaibas" - 2 v. ir dešinėje 
Toronto „Vytis" - 3 v. Šalia — „Vyčio" klubo pirmininkas ir pagrindinis organizatorius Andrius Klimas 

Nuotr Sig . Krasausko 

LIETUVOS JAUNIŲ FORMUOJAMOS 
KREPŠINIO RINKTINĖS PIRMASIS 

BANDYMAS ĮVYKO KANADOJE 

Š. AMERIKOS LIETUVIŲ 
ŠACHMATŲ PIRMENYBĖS 

1999 m. Š. A. Lietuvių Šach
matų pirmenybės š.m. kovo 6 
ir 7 d. vyks Dievo Motinos 
(Our Lady of Perpetual Help) 
lietuvių parapijos patalpose, 
18022 Neff Rd., Cleveland, 
Ohio; tel. 216-531-4263. Vyk
do — Clevelando LSK „Žaibo" 
šachmatų sekcija, Vytautas 
Nasvytis — ŠALFASS šach
matų vadovas. 

Bus žaidžiama 5 ra ta i švei
carų sistema. Laiko riba parti
jai — 60 minučių „Sudden 
death". Trys ra ta i bus žaidžia
mi pirmą dieną ir du antrą 
dieną. 

Tvarkaraštis: šeštadienį, 
kovo 6 d.: Registracija nuo 9 
vai. ryto. I ra tas — 10 vai. r. 
Kitų ratų tvarkaraš t is bus 
nuspręstas vietoje, atsižvel
giant į žaidėjų pageidavimus. 

Laimėtojui teks Dr. Algirdo 
Nasvyčio Atminimo pereina
moji taurė, įsteigta 1982 m. 

1998 m. laimėtojas Antanas 
Vilutis (Schererville, Ind.). Be 
to, pirmų 3-jų vietų laimėto
jams ir geriausiam jauniui 
skiriamos ŠALFASS žaidynių 
plaketės. Bus ir piniginės pre
mijos už 3 vietas. 

Jaunių amžius — 17 m. ir 
jaunesni 1999 m. kovo 6 d. 

Dalyvių i šankst inė regis
tracija iki 1999 m. vasario 
27 d., šiuo adresu: Vytautas 
Nasvytis, 1234 West Blvd., 
Cleveland, OH 44102. Tel. 
216-631-0210. 

Dalyvauti kviečiami visi lie
tuvių kilmės šachmatininkai. 
Žaidėjų skaičius neapribotas. 

Pilnesnė informacija prane
šama sporto klubams ir kai 
kuriems pavieniams šachma
tininkams pagal turimus ad
resus. 

ŠALFASS Šachmatų 
komite tas 

ŠALFASS Centro valdyba 

Hamilton, Ontario, Kana
doje, 1998 metų gruodžio 2-5 
d. vykusiose „Subway Interna
tional Shootout" krepšinio 
varžybose, pakviesti dalyvavo 
ir Lietuvos, naujai kuriamos 
jaunių rinktinės krepšininkai . 
Atvyko jų dvylika su treneriu 
Algirdu Milonu ir trenerio 
asistentu Vitoldu Masalskiu. 
Visi žaidėjai yra gimę 1982-
siais. Ūgiu žemiausias 6-2 ir 
aukščiausias 6-10 colių, ta
čiau, minimo aukščio krepši
ninkai deramu fiziniu stipru
mu kol kas nepasižymi. 

Šio turnyro metu, r a s t a lai
ko pasikalbėti su svečios ko
mandos treneriu Algirdu Milo
nu. Kanadoje j is j a u antrą 
kartą. Kaipo treneris buvo at
vykęs 1996 m. su Šarūno Mar
čiulionio mokyklos keturiolik
mečiais, kurių rungtyniavi
mas su Toronto, Hamiltono 
lietuvių ir kanadiečių koman
domis tęsėsi 11 dienų. Algir

das Milonas sakėsi gimęs ir 
augės Biržuose. Ten krepšinį 
žaidžia visi. Iš to miesto kilęs 
buvęs Lietuvos vyrų rinktinės 
vyr. t reneris Vladas Garastas. 
Milonui asmeniškai nepavyko 
pasiekti geresnio krepšininko 
lygio, tačiau, po studijų Kūno 
kultūros institute, Kaune, per
sikėlus į Vilnių, jį, kaip ge
bantį dirbti su vaikais, pas
tebėjo Šarūnas Marčiulionis ir 
pasikvietė į savo mokyklą tre
neriu. Šiandien Milonas jau 
yra Marčiulionio mokyklos vy
riausias treneris, o kartu, jam 
yra patikėtos ir Lietuvos jau
nių krepšinio rinktinės for
mavimas bei jos paruošimas 
ateities varžyboms. 

Pagrindinis tikslas yra šią 
rinktinę sudaryti ir tinkamai 
ją paruošti būsimoms Europos 
jaunių krepšinio pirme
nybėms, vyksiančioms 2000 
metais Kroatijoje. J au 1999 m. 
rugpjūtyje prasidės Europos 

LIETUVOS ČIUOŽĖJŲ LAIMĖJIMAS 
JAPONIJOJE 

ŠALFASS-gos VYRŲ SENJORŲ 
KREPŠINIO PIRMENYBĖS 

1999 m. ŠALFASS-gos vyrų 
senjorų (35 metų ir vyresnių) 
krepšinio pirmenybės š.m. ko
vo 27 ir 28 d. vyks Lemont, Il
linois. Vykdo — Čikagos ASK 
„Lituanica". 

Senjorų klasei priklauso 35 
metų ir vyresni vyrai pagal 
1999 m. gruodžio 31 d., kitaip 
tariant, gimusieji 1964 m. ir 
vyresni. 

P r a d i n ė k o m a n d ų regist
racija privalo būti atlikta iki 
1999 m. vasario 7 d. 

Galutinė registracija turi 
būti rengėjų rankose nevėliau 
1999 m. kovo 13 d., šiuo adre
su Algis Tamošiūnas, 1921 
Bending Oaks Ct., Downers 
Grove. IL 60515. Tel. 630-435-
0619; faksas: 630-435-0621; E-
mail: Lituanica@aol.com 

Pradinę registraciją atliku
siems klubams bei koman
doms bus pranešta tolimesnės 
detalės. 

Dalyvavimas atviras vi
siems ŠALFASS klubams bei 
kitokiems vienetams, atliku

siems 1999 m. ŠALFASS meti
nę registraciją. Nauji vienetai 
ar komandos prašomi kreiptis 
į Algį Tamošiūną. 

ŠALFASS Krepšinio 
k o m i t e t a s 

ŠALFASS Centro valdyba 

Lietuvos šokėjai an t ledo 
Margarita Drobiazko ir Povi
las Vanagas, savaitgalį Toki
juje užėmę antrąją vietą tarp
tautinėse profesionalų ir mė
gėjų varžybose „PRO-AM", li
ko patenkinti pasirodymu ir 
įgijo pasitikėjimo savo jėgomis 
prieš Europos čempionatą, ku
ris sausio pabaigoje vyks Pra
hoje. 

„PRO-AM" varžybose šokių 
an t ledo rungtyje nugalėjo bu
vę pasaulio čempionai, profe
sionalai Maja Usova ir Jevge
nijus Platovas (Rusija). Tre
čiąją vietą užėmė Japonijos 
pora Nakako Cuzuki ir Rina-
tas Furkudinovas. Į varžybas 
buvo kviečiami ir praėjusių 
metų pasaulio čempionai An-
želika Krylovą ir Olekas Ov-
sianikovas, tačiau dėl nežino
mų priežasčių jie neatvyko. 

„Mums buvo labai naudinga 
dalyvauti tokio aukšto lygio 
varžybose, kur beveik visi da
lyviai buvo olimpiniai, pasau
lio ir Europos čempionatų pri
zininkai, — sakė P. Vanagas. 
— Nors mes ir ne čempionai, 

1998 m. Šiaurės Amerikos lietuvių Šachmatų pirmenybėse . Lemont, IL., 
prie lentos kairėje — S. Rakauskas, deSineje — R Čepelė Stebi — V 
Markevičių*, M. Lapinskiene ir V Nasvytis 

jau tėme didžiulį palaikymą. 
Lietuviškomis trispalvėmis 
mojavo šimtai japonų po kiek
vieno pasirodymo. Parungty
niavę su žvaigždėmis, įgijome 
didžiulį pasitikėjimą, kuris la
bai reikalingas prieš Europos 
čempionatą". 

Lietuvoje buvusi čiuožėjų 
trenerė Lilija Vanagienė sakė, 
jog iš Japonijos Margarita ir 
Povilas grįžta į Maskvą, kur 
toliau rengsis Europos čem
pionatui. Į Prahą mūsiškiai 
išvyks sausio 23 dieną. 

„PRO-AM" varžybose solis
čių turnyrą laimėjo 1998 metų 
pasaulio čempionė amerikietė 
Michelle Kwan, aplenkusi Eu
ropos čempionę Mariją Bu-
tyrskają (Rusija)ir vicečempio
ne Iriną Sluckają (Rusija). 
Tarp vyrų nugalėjo Jevgenijus 
Pliuščenko (Rusija), aplenkęs 
pasaulio čempioną Aleksejų 
Jagudiną ir Todd Eldridge iš 
JAV. Sportinių šokių varžy
bose nugalėjo pasaulio čem
pionai Jelena Berežnaja ir An-
tonas Sicharulidzė. 

„PRO-AM" varžybos vyko 
sausakimšame Tokijo „Yoyogi" 
stadione, kuriame yra 25 
tūkst. vietų. Japonijoje dailu
sis čiuožimas yra viena iš po
puliariausių sporto šakų. 

(Elta) 

SLIDINĖJIMO SAVAITĖ 

Slidinėjimo savaitę, 1999 m. 
kovo 27- balandžio 3 d. Snoss-
mos, Aspen, Colorado ruošia 
LAMA ( Lithuanian American 
Medical Assn.). Visi lietuviai 
slidinėtojai kviečiami. Infor
macijai ir registracijai kreip
tis: Rūta Degesienė, 550 S. At
lantic, Virginia Beach, VA, 
23451, tel. 757-428-7047, arba 
Elena Glavinskienė, tel. 877-
367-1933. 

jaunių krepšinio pirmenybių 
atrankos turnyras Slovakijoje. 
Dar neaišku, kiek šalių, pagei
daujančių dalyvauti pirme
nybėse bus, tačiau jau žinoma, 
kad grupėse trys laimėjusios, 
„irsis" pirmyn... Tikimasi, kad 
po pusmečio jau bus galima 
apspręsti kandidatų tinkamu
mą į Lietuvos jaunių krepšinio 
rinktinę. Algirdas Milonas pa
reiškė, kad bus kreipiamas 
rimtas dėmesys ne tik į žai
dėjo fizines galimybes, tech
niškąją jo patirtį, bet ir į psi
chologinius aspektus. Žaidėjai 
nesėkmės atveju privalo ne
pasimesti ir išlaikyti bet kurį 
įtampos krūvį... Tik tokie va
lingi jauni vyrai galės atsto
vauti kraštui Europos pirme
nybėse. 

A. Milonas sakė, kad Lietu
voje yra daug gerų, talentingų 
jaunų žaidikų. Komandos, ku
rią matėme čia, Hamiltone, 
sąstatas gali dar labai daug 
keistis. Šiuo metu išgyvena
mas bandomasis laikotarpis. 
Tarptautiniai turnyrai, pana
šūs į šį, jaunai komandai yra 
labai naudingi, nes juose gali
ma susipažinti su įvairiais 
žaidimo stiliais, strategijomis 
ir juose apsiprasti su tarptau
tinio bendravimo dėsniais. 

Verta bent trumpai apžvelg
ti buvusio „Subway Interna
tional Shootout" turnyro, Lie
tuvos jaunių komandą lydėju
sią eigą. Rungtynėse dalyva
vo: Cathedral, H.S., Sir John 
A. MacDonald ir St. Marj^s — 
visos komandos iš Hamiltono, 
Tennessee H.S., Bristol, Scien
ce Hill, H.S. — abi iš Tennes
see ir Lietuvos jaunių (for
muojama) rinktinė. Rengėjai, 
šio turnyro biuletenyje svečius 
pristatė, sakydami, kad Lietu
vos komanda Europoje yra pri
pažinta viena iš geriausių. 
Tennessee H.S. ir Science Hill 
yra pripažintos kaipo domi
nuojančios komandos, krepši
niu turtingoje Tennessee vals-
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tijoje, JAV-se. 
Pirmose rungtynėse, Lietu

vos jauniai žaidė su Hamilto
no St. Mary*s H.S. komanda, 
kurią be vargo nugalėjo rezul
tatu 80:46. Antrose, tačiau, 
smarkiai suklupo prieš Ten
nessee Science Hill H.S., net 
72:49. Čia ir išryškėjo stygius 
to psichologinio efekto. An
trame ketvirtyje lietuviukų 
buvo išsigąsta ir pasimesta... 
Kartojosi neleistinas per daž
nas sviedinio praradimas bei 
negrabumas, kada mažo ūgio, 
tačiau vikrūs ir greitį išvystę 
tamsiaodžiai berniukai tapo 
nesulaikomi. Žinoma, vėliau 
žaidimas lyg ir išsilygino, ta
čiau trūko laiko rungtynių 
eigą pasukti savon pusėn... 
Rungtynėse prieš Tennessee 
H.S., Bristol, rezultatas be 
vargo nukrypo lietuvių naudai 
78:34. 

Po turnyro, draugiškos 
rungtynės prieš Hamiltono 
Cathedral High School baigėsi 
svečių iš Lietuvos naudai 
61:59. Šiose rungtynėse jau 
matėsi darnesnis žaidimas, 
ryškesnis atskirų individų pa
sireiškimas, bendrai, geresnio 
lygio krepšinis. Centru žaidęs 
Nr. 11 Saulius Kuzminskas, 
savo 207 cm ūgį pakankamai 
gerai išnaudojo savos koman
dos labui. Primintina, kad 
1998 m. viename turnyre Lon
done, jis buvo išrinktas į trijų 
Europos žaidėjų „Ali Star" su
dėtį... 

Linkėtina sėkmės Lietuvos 
jaunių naujai kuriamai ko
mandai, o taip pat visų Šiau
rės Amerikos lietuvių linkėji
mai j iems iškovoti Europos 
meistro titulą... 

Sigitas Krasauskas 
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„LITUANICOS" FUTBOLININKAI GAVO 
GERĄ „KRIKŠTĄ* 

Po ilgos pertraukos į „Met
ropolitan" lygos salės futbolo 
„major" diviziją sugrįžę „Li-
tuanicos" futbolininkai pirmo
se rungtynėse praėjusį sekma
dienį Odeum patalpose Villa 
Park, IL, gavo gerą „krikštą". 
Juos čia „egzaminavo" stipro
ka „United Serbs" komanda, 
mūsiškius sumušusi 9-4. 

Pačią skaudžiausią ugnį „Li-
tuanica" patyrė per pirmąsias 
15-ka minučių, kuomet varžo
vai vedė 5-0. Greitos varžovų 
atakos (j° s e pasižymėjo 350 
dol. už rungtynes gaunantis 
brazilietis), buvo staigmena 
mūsiškių silpniausiai pozicijai 
— vartininkui. Neatvykus D. 
Smulkiui, spragų būta ir gy
nime. 

Tačiau vėliau reikalai pasi
taisė. „Lituanica" sužaidė jau 
kaip lygiavertis varžovas. Ant
rojo kėlinio pradžioje V. Žu-
romsko smūgiu mūsiškiai su
švelnino 1-5. Tada pasižymėjo 
ir R. Urbonavičius. Tačiau ne

snaudė ir „United Serbs" vy
rai, bet jie jau nebuvo tokie 
grėsmingi, nes „Lituanica" su
gebėjo atremti jų puolimus. 
Antrasis kėlinys baigėsi 4-4, o 
bendras rungtynių rezultatas 
4-9. 

„Lituanicos" komandoje, be 
minėto D. Smulkio, labai trū
ko G. Kavaliausko ir greitųjų 
brolių Tomayo. Antrasis rung
tynių kėlinys vis dėlto parodė, 
kad net ir negeriausioje sudė
tyje žaisdami mūsų vyrai gali 
atsispirti ir stiprioms „major" 
lygos komandoms. 

Vieno iš „Lituanicos" vadovų 
— A. Glavinsko teigimu, tei
singiausia rungtynių pasekmė 
būtų buvusi 4-5 arba 5-6. 

Dar žiauriau buvo nubaus
tas kitas „major" lygos naujo
kas — „Lions" komanda: ji 
pralaimėjo prieš „Eagles" 0-8. 

Šį sekmadienį, sausio 17 d. 
3 vai. p.p. „Lituanica" žais 
prieš „Green - White" koman
dą, kuri pirmose rungtynėse 

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S. 

Family Dental Care 
6317 Fairview, Ste. 6 
VVestmont, IL 60559 

630062-5363 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kalba Hetuviskat 

pralaimėjo prieš „Maroons" 2-
3. Čia galima tikėtis apylygio 
žaidimo ir net mūsiškių per
galės. 

„LITUANICA" 
TREČIOJE VIETOJE 

Iš „Metropolitan Soccer" ly
gos vadovybės gauta oficiali I 
divizijos 1998-99 metų rudens 
rato lentelė. Pagal ją „Lituani
ca" užima III vietą iš 10 ko
mandų. Devyniose rungtynėse 
mūsiškiai 6 kartus tapo lai
mėtojais, kartą sužaidė lygio
mis, o du kartus pralaimėjo, 
surinkdami 19 taškų. Įvarčių 
santykis 31-25. 

Pirmoje vietoje atsistojo 
„United Serbs" su 24 tšk. Tiek 
pat taškų surinko ir „V/ings", 
bet jų įvarčių santykis buvo 
blogesnis. 

ktiL 

mailto:INAPRA@AOL.COM
mailto:Lituanica@aol.com


NAMO, BROLELIAI, NAMO , 
SESELĖS 

VYTAUTAS V O L E R T A S 

Lietuvos vyriausybė įkūrė 
įstaigą, kuri rūpinasi pakly
dėlių grįžimu į tėvų žemę. 
(Lietuvių grįžimo į tėvynę in
formacijos centras, Gedimino 
pr. 24, Vilnius, 2600). O pak
lydėlių yra įvairių. Stalinas su 
didele armija kagėbistinių au
gintinių, padedamas komu
nistų partijos generalinių sek
retorių ir negeneralinių sekre-
torėlių, jau nuo 1941 birželio 
perkeldinėjo į Sibirą „prosti
tutes" su „kriminalistais". O 
jei kokiam „parteicui" užkliu
vo ūkininkas, mokytojas, tar
nautojas, šaulys darbininkas, 
pamaldesnė tarnaite, supaka
vo šiuos priešus į tūkstančius 
vagonų su skylėmis grindyse, 
užveržė durų užraktais ir nu-
girgždino į perauklėjimo ins
titutus. Auklėjosi šie ..nevi
donai" kasyklų urvuose, miš
kų pusnynuose, žvejybose ant 
ledo.atgailavo, nevalgę ir pus
nuogiai, kol jų didelė dalis 
nusiauklėjo mirtimi. Mat ka-

' syklose, girių tankumynuose, 
amžinojoj nakty neprasimušė 
Stalino saulė, nors ji kaitriai 
šildė tikrus ir partijon tik įsi-
muilinusius komunistus bei 
valkatas stribelius. 

Po Sibirą išblaškytieji, jei 
po bausmės bandydavo grįžti į 
Lietuvą, čia nebūdavo priima
mi. Komunistai, kurie tvarkė 
visą gyvenimą, jų neregistruo
davo ir neleisdavo tapti teiše

i t a i s gyventojais. Ir štai šian
dien kai kurie buvę LKP tū
zai skelbia naują žodį: komu
nistinis režimas nebuvo nusi-

nas ir ne viena jų ir darbuose 
žuvusiųjų sūnus ar duktė. Su
kūrę mišr ias šeimas, šiandien 
jie vos vos susikalba lietuviš
kai , o gal net nesusikalba. No
rintieji į Lietuvą persikelti, 
neįstengia. Štai kam reikalin
ga valstybinė institucija, štai 
kam visų pirma ji turi padėti . 
O čia, Dievo malones pašonėje, 
ka r ta i s šūkteli nekaltas bal
sas , kad iš anos vyriausybinės 
įstaigos nesulaukiame pagal
bos. 

Raukykimės išgirdę žinias 
apie tokius vyriausybės dar
bus, kur ie kenkia valstybei 
(deja, tokių mostų ir žingsnių 
pasitaiko), skriaudžia buvu
sias komunizmo aukas, be rei
kalo ekonomiškai apiplėšia pi
liečius, pareigūnams leidžia 
neteisėtai grobstyti iš valsty
binių kasų ir lėbauti kyšiais, 
partiją rikiuoja prieš valstybę. 
Net ir senose bei tvarkingose 
valstybėse panašių adminis
tracinių t raukul ių pasitaiko. 
J u k neteisingų, nesąžiningų 
gobšūnų jokia demokratija 
šven tuman pakreipti nemoka. 
Tačiau mūsų šalelėje, grobs
tymą pradėjus „rezis tentams 
iš b r andaus socializmo", admi
nistracija stengiasi, bet visų 
ekonominių parazitų da r nes
pėjo išrankioti . Todėl apstu 
nepasitikėjimo valdžia, rauky-
mosi ir purkštavimų. Tačiau 
Amerikoje. Kanadoje, Austra
lijoje įžėlę lietuviai neturė tų 
verkaut i , kad Lietuvos vargin
ga ir da r liguista valstybė per 

Danutė Bindokiene 

Visur duona su pluta... 

Klaipėdos uosto švyturys žymi Lie:avos vartus į plačiuosius pasaulio vandenynus 

Atlantą ir kitus vandenynus 
kalstantis, o partijos CK nieko j iems netiesia raudono kilimo, 
kito neveikė, tik sudarinėjo re- Kas mokėjo iš Čikagos sker-
zistencinius planus. Laiminga dyklų persikelti į Floridą ar 

Kaliforniją, mokės a t ras t i ir Lietuvėlė su tokiais rezisten
tais, kurie sunaikino beveik 
lirtdalį tautos... 

r 'He vienas iš atlikusių baus
mę ir „rezistencinių" pareigū
nų iš Lietuvos išvarytas grįžo 
atgal į Sibirą. Ten liko ne vie-

Lietuvėlę, kurioje žydi ne tik 
pavasar io sodai, bet ir meilė. 
Kas Vakaruose apsigynė nuo 
įvairiausių suktų agentų, ap
sigins ir nuo brolelių Kaune, 
Vilniuje a r Seirijuose. Žinoma, 

tikslios informacijos skleidi
mas apie gerus ir mažiau ge
rus įsikūrimo kelius yra pagei
dautinas. Tačiau, kas norėjo 
grįžti, grįžo ir gyvena. Kas 
norės grįžti, grįš ir gyvens. 
Tiesa, yra daug kelių, vedan
čių namo, yra daug įvairių 
paskatų. Juk sakoma, kad pa
saulis margesnis už genį. 
Žmogus taip pat yra įvairių 
elementų maišalynė, suktu
mas ir gobšumas telpa tam 
pačiam katile. Štai kaip vie
name laiške mielos giminėlės 
ragina kitus brangius gimi
naičius: 

„Jums senatvė irgi nepyra-
gai, važiuokite namo Lietu
von, abu ar vienas, parduokite 
savo namą, nusipirkite Vil
niuje ar Utenoje pora kamba
rių, jum užteks, pensijas jums 
persiunčia, maisto yra. Už 100 
dolerių jus tarnai tė prižiūrės 
gerai. Jei kitaip ne, tai va
žiuokite vienas ir visi savi čia, 
geriau prižiūrės, teta Jane tu
ri savo dukras ir anūkus, te
nai namuose ją prižiūrės savi. 
Jumi savi vis vien geriau pri
žiūrės ir pasilaidosit prie 
savų. Taip, tad važiuokite ir 
jūs , priežiūra bus ir visi savi 

UOSTE VERDA KOVA DĖL KRANTINIŲ 
švartuosis jūrų 
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Butaforinis praėjusio šimtmečio statinys — Rytprūsių Grinbaumo trobelė ant polių. Nidoje gimsta naujas 
režisieriaus Algimanto Puipos filmas „Elzė iš Smėlynų". Filmas kuriamas pagal Vytauto Žalakevičiaus scena
rijų. Nuotr Eltos 

Klaipėdos jūrų krovinių 
bendrovė ir ..Lietuvos jūrų lai
vininkystė" nesutaria, kam ati
teks naujoji ,.ro-ro" krantinė, 

čia, o jei liks kas nors po jūsų 
(butas ar fcas), tai tavo brolio 
anūkams, o jūsų savi Ameri
koje neprapuis. kitaip gali tek
ti ir dievas gali kitaip pažiū
rėti". 

Grįžk, sena> dėde, namo, pa
lik seną dėdienę Amerikoje. 
Tada 'jei liks kas nors po jūsų", 
liks tik brolio anūkams. Grįž
kite, kad liktu' Skaudi infor
macija, grįžk, dėde, ir palik 
dėdienę, su kuria kelis dešimt
mečius gražiai gyvenai ir kar
tu vargai, kad kas nors liktų. 

O gal net visai nėra ko nors 
žiauraus? Ne viena mama gy
vena pas dukterį, sunykusį tė
vą palikusi sūnui, nes abiems 
neužtektų vietos. 

Visame pasaulyje rūpina
masi, kad nudėvėti giminėlių 
rūbai netekt* svetimiems. Vi
same pasaulyje palikimai tam
pa ginčų objektais. Tad ir Lie
tuva nėra idealistiškesnė už 
kitas šalis, tad ir jos žmonėms 
leistina rūpintis daugiau dė
dėmis, mažiau dėdienėmis. 

Lietuvoje yra kelios valdžios: 
prezidentas, vyriausybė. Sei
mas, žiniasklaida. Bet už jas 
visas yra vyresne penktoji 
valdžia — pinigai. Jie, ypač 
mafijos turtai, atleidžia ir ski
ria kai kuriuos ministrus, iš
renka vieną kitą Seimo narį. 
Kas domis: Lietuvos gyveni
mu, penkta valdžią mato. Be 
to, turime -uprasti. kad be pi
nigo dalia nėra labai graži. 
Taigi: kas . Lietuva grįžti pats 
neįstengia ii laukia vyresniųjų 
institucijų pagalbos, toksai 
Lietuvoje nesulauks savo 
brangių giminėlių pagalbos. 
Gaila, bet tuščios kišenės slo
pina ir artimo meilę 

prie kurios 
keltai. 

Kaip rašo „Lietuvos rytas". 
Klaipėdos uoste, šalia tarptau
tinės jūrų perkėlos komplekso 
neseniai įrengta nauja 250 
metrų ilgio „ro-ro" krantine, 
kainavusi 20 mln. litų. Ne
grąžintiną paskolą šios kran
tines statybai suteikė Europos 
Sąjunga, ragindama kurti pa
tikimus transporto koridorius 
iš Rytų į Vakarus. 

Pavasarį Susisiekimo mini
sterija naujosios krantines 
operatore- paskyrė JLie'tuvos 
jūrų laivininkystę" ir leido jai 
investuoti 800,000 litų. Tuo 
pat metu tuometinis Susisie
kimo ministras A. Žvaliauskas 
neigė, kad krantines operatore 
gali tapti laivininkystė. 

Klaipėdos uoste šią vasarą 
jau buvo kilę ginčų dėl teisės 
krauti į krantinę atvykusius 
keltus. 

Uostininkai įtaria, kad „ro-
ro" krantinė gundo privačios 
bendrovės „Kranto Shippmg" 
steigėjus, tarp kurių galbūt 
yra ir „Lietuvos jūrų laivinin
kystės'" vadovų, prisidengusių 
kitų asmenų pavardėmis. Be
je, bendrovei „Kranto Ship-
ping" vadovauja Tarptautines 
jūrų perkėlos direktoriaus Vy
tauto Vaičekausko sūnus. V. 
Vaičekauskas tvirtina, jog ne
paisant, kad bendrovei va
dovauja jo sūnus, jis niekada 
nepritarsiąs jūrų uostui ir val
stybei nenaudingiems sando
riams. V. Vaičekauskas taip 
pat mano, kad teisę valdyti 
„ro-ro" krantinę „Lietuvos jūrų 
laivininkystė" pagal naudoji
mo sutartį perduos bendrovei 
„Kranto Shippmg". Tokius 
sandorius V. Vaičekauskas 
linkęs vertinti, kaip neleistiną 
valstybės turto perdavimą pri
vačiai bendrovei. 

R. J a k u t y t ė 

Sakoma, kad nepasiekiamas 
vaisius visuomet atrodo daug 
saldesnis, negu iš tikrųjų yra. 
Deja. iš patrauklaus pavir
šiaus, neįmanoma spręsti, ar 
\ idus nesukirmijęs. Šiuo metu 
tas ..nepasiekiamas vaisius" 
daugeliui Rytų ir Vidurio Eu
ropos valstybių yra Europos 
Sąjunga iES). J ją veržiasi ir 
Lietuva, nors vis atsimuša į 
šaltos tikrovės sieną: jai dar 
toli gražu iki tikslo, ji dar turi 
išrinkti „aguonų grūdus iš 
rėčio pelenų", kaip ta pasakos 
Pelene, troškusi dalyvauti ka
raliaus sūnaus puotoje. 

Be abejonės, Europos Sąjun
ga yra galinga organizacija, 
apjungusi 15 įtakingiausių 
šio žemyno valstybių su maž
daug 372 mln. gyventojų. Jos 
metinis biudžetas siekia 135 
milijardų dolerių, o už pagrin
dinių ES programų, nuostatų, 
taisyklių ir apskritai veiklos 
gairių vykdymą atsakingas 
20.000 biurokratų būrys, ku
ris, savo ruožtu, į tą veiklą 
įjungia dar bent kita tiek pa
šalinių žmonių. Pagrindinės 
Europos Sąjungos valdymosi 
sistemos ašis yra parlamen
tas, susidedantis iš 626 nnktų 
asmenų, o tos ašies centras — 
Briuselis (Belgija). ES parla
mento nariai renkami visų, 
sąjungai priklausančių valsty
bių gyventojų balsais. Arti
miausi rinkimai numatomi šių 
metų birželio mėnesį. 

Tačiau, kaip lietuvių liaudis 
sakytu — visur duona su plu
ta. Jau kuris laikas žinia-
sklaidoje buvo užuominų, kad 
galbūt Europos Sąjungos veik
loje ne viskas taip šviesu, kaip 
mėginama pavaizduoti. Šio
mis dienomis neigiamas įvaiz
dis ypač išryškėjo, kai pradėta 
reikalauti tikslios vykdomojo 
ES organo — Europos komisi
jos — atskaitomybės. Pasiro
do, kad kažkur iš biudžeto 
išgaravo apie 5 milijardai do
lerių... 

Išeikvojimo siūlo galą at
sekti ne taip lengva, nes Euro
pos komisiją sudaro 17,000 
biurokratų, kuriems vadovau
ja 20 asmenų, paskirtų ES 
valstybių vyriausybių, pirmi
ninkauja luksemburgietis Jac-
ques Santer. Europos komisi
jos žinioje yra ES biudžeto 
paskirstymas, įskaitant 35 
milijardai dol„ skiriami ne
turtingų kraštų paramai ir kt. 

Dabar dar kartą pasitvirti
no posakis, kad „visų pirštai į 
save lenkti" ir Europos Sąjun
gos parlamentas jaučiasi labai 
nepatogiai, kai kone ES pra
plėtimo naujais nariais išva
karėse lyg yla iš maišo išlindo 
komisijos oareigūnų nesąži

ningumas, atsakomybes stoka 
ir pinigų nukreipimas į pn 
vačias draugų ar ginuhių ki
šenes, užuot skyrus juos ten. 
kur turėjo būti skinami. Sako
ma, kad Europos komisijo-
vadovybės investigavimo pro
cesas yra tiek pat svarbus ir 
nemalonus, kaip šiuo metu 
vykstantis prezidento Bil! 
Clinton teismas Amerikos Se
nate. Juo labiau, kad Ameri
koje sprendžiama tik vieno 
krašto vidaus reikalų proble
ma, o Europos Sąjungos parla
mente — 15 valstybių. 

ES vadovybe su šių metu 
pradžia pradėjo didįjį ban
dymą — bendros valiutos, eu-
ro, savo narėms (su mažomis 
išimtimis) įvedimą, kuris turė
tų dar labiau suvienyti Eu
ropą, stovinčią ant naujo tūks
tantmečio slenksčio. Šis šimt 
mėtis matė pakankamai skal
dymosi ir nesutarimų pasek
mių, tad bet kokios pastangos 
siekti glaudesnio bendradar
biavimo tarp skirtingų Euro
pos tautų, yra sveikintinas. 
Nors galbūt ir būsimame 
šimtmetyje nedaug galimybių, 
kad tos suartėjimo viltys iš
sipildys, nes Europa — ne 
Amerika: nepaisant 50 atskirų 
valstijų, kurios susijungusios 
bendros, vientisos valstybes 
pagrindais. Amerikoje tik gy
ventojų masę sudaro atskiro-s 
tautinės bei rasinės grupės, o 
Europos tautas vieną nuo ki
tos skiria ilgų amžių istori
niai, kalbiniai, kultūriniai 
skirtumai. Visa tai sukimšti i 
siaurus ir suvienodinančius 
rėmus, būtų ir neįmanoma, ir 
žalinga. Jeigu tiek daug rū
pesčio ir pastangų skiriama 
kad neišnyktų iš mūsų plane
tos kai kurie gyviai ar augalai, 
kaip nelogiška būtų ..versti 
tautas atsisakyti 'savo'indivi
dualumo. O tai, galbūt ir be 
tokios intencijos, ilgainiui at
sitiktų, jeigu Europa aklai 
sektų JAV struktūros pa
vyzdžiu. Ypatingas spaudi
mas, be abejo, kristų ant ma
žųjų, negausių gyventojų skai
čiumi valstybių, kurios, norė
damos prisitaikyti, įtikti ir 
prisišienauti kiek galima sau 
daugiau paramos iš tokios 
sąjungos, nesunkiai paaukotu 
tiek savo etninio paveldo, 
kiek sąlygos diktuotų. 

Ar Europos Sąjungos parla
mentas imsis griežtų priemo
nių nubausti Europos komi
siją 'čia, kaip ir Amerikos Se
nate, reikia dviejų trečdalių 
balsų.'? Tas netrukus paaiš
kės, bet didžiausia bausme 
pačiai ES yra vien tai. kad šis 
nemalonus reikalas iškilo 
viešumon. 
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ROMANAS 

(Tęsinys) 

Bet vokietis nesierzino. Tylėjo ir akimis sekiojo 
dangaus juodume prožektorių švaistymąsi. Vienu tar
pu sublizgo apšviestas lėktuvas, bet tik akimirksniui. 
Tik švystelėjo ir vėl dingo. 

— Išmoko skraidyti ir rusai, — prašneko vokietis. 
— Pradžioje mūsiškiai kaip kurapkas šaudė. O da
bar... Kada jau priešlėktuvinė žybčioja, ir nė vieno 
krintančio nematėm. Amerikiečiai pridirbo gerų lėktu
vų ir skraidyti išmokė. Gal net patys ir skraido. O kai 
dėl sakymo, tai, žinoma, kad nesakiau, — tai buvo į 
Kazio paniurnėjimą. — Per Prancūziją nuėjo kaip per 
košę, anglus kaip vištas į Kanalą sušlavė, lenkus min-
te sumynė. Tai kas tie rusai. Ligi Maskvos per dvi sa
vaites nuėjo. Kas galėjo kitaip net pagalvoti. Atrodė, 
kad pasauly karų daugiau nebebus. Kad tas jau pas
kutinis. 

Jau buvau beklausiąs, ar pasaulis , vokiečio valdo
mas ilgam būtų nurimęs, bet prožektorių pirštai susi
kryžiavo tiesiai viršum galvų ir taip t renkė, kad net 
kojos nuo žemės pašoko. Nuo slenksčio ėmė šaukti vo
kietė. 

— Ar jūs dar čia? Ar iš galvos išėjot? Bombos krin
ta, o jie čia! 

— Nusiramink, mutti , nusiramink. Čia ne bombos. 
Bombos ten. Gal Gumbinėj, gal kur netoli jos, čia tik 
sunkioji priešlėktuvinė. Užsiklokite galvas ir miego
kite, — suramino vokietis. 

Ir čia pat pasakė, kad jis ne tiek matęs. Buvęs ir 
Belgijoje, ir Prancūzijoje, ties Minsku palikęs koją. už 
tai j am toks triukšmelis tai tik pasižiūrėti. 

— Tai jau vien dėl to turi bėgti. Tiem, kurie juos 
kartą mušė, niekada neatleis, — patariau. 

Pradėjau pasakoti, kas at itiko tiems mūsiškiams, 
kurie devynioliktais metais bolševikus mušė, bet Ka
zys nutraukė: 

— Aš einu, — staiga pasakė. 
— Kur? nustebau. 
— Ko čia sulauksiu. Dabar saugiausia. Tokiame 

trankymesi joks žandaras nė nosies nekis pro duris, o 
ką bekalbėti apie plentą. 

— Palauk nors kol ims švisti, — draudžiau. 
— Ne, ačiū. Su čionykščiais žandarais nebenoriu 

susitikti. J u k sakei, kad mums galva teliko, o aš dar 
turiu ir kojas. Ligi aušros mažiausiai dvidešimt kilo
metrų nuderšiu. Jeigu ten kokiam žandarui ir užk J-
siu, tai ne tam, kuris turi mano popierius. 

Supratau jo baimę. 
— Tai imk dviratį. Dar toliau nulėksi. 
Suabejojo: 
— O tu? 
— Aš turiu arklius. Abu į tą pusę. Kur nors susi

tiksim. 
— Berlyne, — pasakė jau imdamas dviratį. — Toje 

pagalbos įstaigoje. Fridrichstrasse. 

Paplojau per petį. Jis apžergė dviratį, vokiečiui 
padėkojo už vakarienę ir nušnarėjo į tamsą. 

Nuščiuvo trenksmas, užgeso prožektoriai, nurimo 
naktis, jeigu ne vienas kitas tolimas patrankos ar 
užsilikusios bombos dunkstelėjimas, galėtum pagalvo
ti, kad visas tas triukšmingas sujudimas tebuvo sap
nas ar spektaklis. 

Vos švintant šukelėm miegančius ir išjudėjom. Vo
kietis išpeikė mūsų vežimą. Sake: „Ką jūs darysite, 
kai užeis lietingos dienos". Jis pats vakar tik taip šne
kėjo, o daržinėje, parode, stovėjo brezentu aptrauktas 
vežimas. Dar sakė. jeigu kokią savaitę pasiliktumėm, 
jis padėtų ir mums savąjĮ pagerinti. Nepasilikom. No
rėjom ko toliausiai nuo fronto ir nuo pafrontes tvar
kos. Kazio niekur nesusitikom Tiesa. Berlyne nebu
vau, bet ligi pat Danijos pasienio niekas tokio nebuvo 
nei matęs, nei girdėjęs. Tarpais net pagalvodavau, kad 
vokiečiai kur nutvėrę vėl susigrąžino į pafrontę. 

Kazys pristabdė sunkvežimį ir pasuko į siaurą ke-
lutį pušynan. 

— Tai čia kur nors bus ta jo būda. — pasakiau į 
kelutį sukdamas ir aš. — Jeigu, ko gera. rastumem 
žmoną, pusplikiams būtų nepatogu. 

— Tokius kvietė, — visą iaiką tylėjusi prašneko 
Aldona 

Kazys iš tolyn nubėgančio kelučio staiga vėl pasu
ko į dešinę ir pro beveik mašinos langus braukiančius 
lapus išvažiavo į aikštę, pariedėjo tarp išretintų pušų 
puslankiu išlenktu taku ir sustojo prie ilgo žemo 
namo. 

— Tai tau būda. — nejučia kone šūktelėjau. 

Žiūrėjau į gal iš kažin kur atvežto akmens, rau
donmedžio, stiklo ir dar kažin kokių plokščių savo
tiškai darnų ir iš karto akį patraukiantį pastatą ir ne
galėjau tikėti, kad tai galėtų būti apšepelio pilvūzo 
Kazio. Man bežiopsant priėjo ir jis pats. atidarė ma
šinos duris, ir nusilenkęs pakvietė. Iš visa ko atrodė, 
kad džiaugiasi mano nustebimu. 

— Ir čia tavo? — pasakiau. 
— O kieno kito0 Manai, kad skolintas? 
— Nemanau. Ir aš nebadauju, bet apie tokį daik

čiuką nė pasvajoti nedrįsčiau. 
— Parodyk rankas. 
Kiek sumišęs ištiesiau. Atvertė delnus į viršų. 
— Pažiūrėk mano kultuves. — atvertė savo. 
Abu delnai buvo kieti. Beveik tokie, kokie buvo 

mano tėvo. Suvokiau, ką jis nori pasakyti. 
— Tai pats savo rankom? 
— Beveik. 
— Bet ir visa medžiaga' 
— Iš šiukšlyno. 
— Nepūsk dūmų į akis. 
— Ne iš svetimo, iš savo, — ir pasilenkė į auto

mobilį, kur dar tebesėdėjo Aldona — Prašau ir tams
tą. Mes čia paprastai, amerikietiškai. Be jokiu etike
tų. Tam iš šiukšlių sumestame lauže gyvenu vienas Ir 
negyvenu, tik kartais atlekiu. Taip kaip šiandien. 
Būčiau neatlekęs ir su savo dingusiu bičiuliu nebūčiau 
susitikęs. Ir su tamsta. O aš pasakysiu, kad nusimesk 
ir tą gražų chalatėlį. Bikinis tamstai taip gražiai tin
ka. Visi trys būsime arčiau gamtos. Aš tebesu kaimie
tis ir to nenoriu gėdytis. (R.d.) 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
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VIENUOLYNO R Ė M Ė J U 
SĄSKRYDIS 

Jau tapo tradicija, kad Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo vie
nuolyno seseles Putname suk
viečia pabendrauti vienuoly
no rėmėjus, taip pat pagerbti 
bei pasimelsti už savo šeimų 
mirusius ir amžinybėn išėju
sius. Tai daroma prieš pat 
Visų Šventų šventę. Šiais me
tais tai vyko Visų Šventųjų 
dieną, lapkričio pirmąją. 
Sąskrydis — šventė pradėta 
išpažinčių klausymu ir 11 
vai. ryto šv. Mišiomis vienuo
lyno koplyčioje. Mišias aukojo 
kunigai: Sigitas Žilys (šio 
straipsnio pabaigoje šiek tiek 
žinių apie jį), prel. V. Balčiū
nas, A. Diškevičius, J . Grabys 
ir R. Krasauskas. Mišių metu 
skaitinius skaitė R. Draz-
dauskas. Pamoksle kun. Ži
lys kalbėjo apie būtinumą 
nuoširdžių santykių tarp tėvo 
ir vaikų, kas prilygsta Dievo 
(tėvo) ir žmonių (vaikų) ben
dravimui. Kristus laiminimo 
kalboje pasakė: ..Palaiminti 
jūs... , nes esate Dievo, vaikai". 
Žmogaus gyvenimas nepasi
baigia mirtimi, tada žmogus 
pereina į amžinybę. Gero vai
ko amžinybe yra laiminga 
Dievo akivaizdoje, bet gali 
būti, kad kai kuriems miru
siems reikia apsivalyti skais
tykloje. Tas skaistykloje buvi
mo laikas gali būti sutrum
pintas gyvųjų pasiaukojimu 
ir maldomis už mirusius. Tai
gi, verta melstis už mirusius, 
o malda ir patį meldžiantįjį 
taurina. Malda prašyti Dievo 
gailestingumo, galima melsti 
šventuosius, kad jie prašytų 
Dievą, būti gailestingu gyvie
siems. Didžioji šventoji yra 
Švč. Mergelė Marija, ji mel
džiama gali išprašyti Dievo 
malonių tiek gyviesiems, tiek 
mirusiems, esantiems skais
tykloje. 

Šv. Mišių pabaigoje, kun. 
Žilys, tik šį pavasarį įšven
tintas kunigu, suteikė primi-
cijanto palaiminimą kuni
gams, vienuolyno seselėms 
Mišių dalyviams. 

Tuoj po pamaldų visi šven
tės dalyviai bendrai pietavo 
vienuolyno Matulaičio salėje. 
Prieš pietus, laiminimo maldą 
sukalbėjo kun. J. Matutis. 
Pietų metu pristatyti neseniai 
iš Lietuvos atvykę šventės 
dalyviai, pasidžiaugta jais ir 
jie pakviesti įsijungti į tikė
jimo kėlimo ir lietuviškuosius 
darbus. 

Po pertraukėlės dalyviai su
sirinko į salę po koplyčia pa
minėti 80 metų vienuolijos 
Amerikoje įsikūrimo ir gyve
nimo sukaktį, pateikiant ir 
kai kuriuos sėkmingus pasie
kimus. Dr. Č. Masaitis. 
remejų centrinės valdybos 
pirm., sukaktuvinį minėjimą 

pradėjo trumpa kalba, dėko
damas seselėms už daugybę 
darbų tikėjimo kėlimo, lietu
vių kultūros parodymo ir 
veiklos lietuviškuose pasi
reiškimuose. Džiaugėsi, kad 
turime vienuolyną su veiklio
mis seselėmis, ir linkėjo vie
nuolijai sėkmingo gyvavimo 
visą 21-mą šimtmetį. 

Vienuolyno viršininke, va
dinama motinėle, ses. Paule 
Savickaite trumpai papasako
jo pastarųjų metų ir dabarti
nius svarbesniuosius įvykius, 
susijusius su vienuolija. Jie 
yra: nustojo veikę seselių rė
mėjų skyriai kai kuriose vie
tovėse liko t ik centrinis Put
name, Worcesteryje ir Čika
goje. Dėl pajėgių seselių trū
kumo tenka uždaryti misijas 
Montrealyje ir Toronte; Ne
ringos stovykla a tskir ta nuo 
vienuolyno, j i , kaip organiza
cija, inkorporuota Vermont 
valstijoje, ta i apsaugos vie
nuolyną nuo atsakomybes, at
sitikus kokiai didelei nelai
mei; Seseles tęsia pagalbos, 
t iek dvasinės, tiek finansinės, 
teikimą vienuolijos seselėms 
Lietuvoje, o tos pagalbos ten 
labai ir daug reikia, nes tenka 
kurtis iš naujo. Ji dėkojo rė
mėjams už pagalbos teikimą 
ir prašė tęsti rėmimą. Prieš 
keliolika dienų sudaryta nau
ja rėmėjų centrinė valdyba, ji 
gausesnė nariais, įeina ir jau
nesnių žmonių, tai tikimasi, 
kad įgalins seseles pagyvinti 
veiklą. 

Dr. Elona Vaišnienė (Mari-
jošiūtėJ apžvelgė 80 metų se
selių veiklą, deja, labai su
glaustai. Ypač iškeltas laiko
tarpis, kai vienuolyno spaus
tuvėje (jau keliolika metų ne
veikiančioje) buvo spusdina-
mos lietuviškos knygos (ypač 
krikščioniškos) ir laikraščiai, 
redaguojami garsių raštais 
asmenų: B. Brazdžionio, ses. 
Onos Mikailaitės ir kt. Vie
nuolyne buvo bendrabutis 
moksleivėms ir studentėms, 
besimokančioms vietos mo
kyklose ar universitete, ben-
drabutietės buvo lavinamos 
reikštis spaudoje, veikla lietu
viškuose baruose ir moralės 
ugdymu. Daugelis tų bend-
rabutiečių ir šiandien reiškia
si lietuviškoje veikloje. Nebu
vo užmiršti ir nepajėgūs bei 
globos reikalingi lietuviai, jais 
rūpintasi, pvz.: Vila Maria na
mai. Matulaičio slaugos na
mai. Rūpinosi seselės ir jauni
mo auklėjimu, paminėtinos 
Dainavos ir Neringos stovyk
los, o ir pačio vienuolyno pa
talpose ir sodyboje. Ji linkėjo 
seselėms ir toliau panašiai 
darbuotis, nes ta p teikiama 
Dievui garbė ir nauda žmo
nėms. 

Iš sueigos skubėta į vienuo
lyno sodyboje esančias ka
pines, kur kun. A. Diškevičiui 
vadovaujant prisiminti sąs-

S K E L B I M A I 
IVAIROS NEKILNOJAMO TURTO 

Karaliaučiaus krašto lietuviukai, šią vasarą stovyklavę Kačerginėje, pakeliui į namus 19^8 m. liepos 27 

krydininkų mirusieji artimie
ji, už juos melstasi. Pašven
tinti keliolika paminklų, pas
tatytų ant šiais metais palai
dotųjų kapų. Kapinėse lanky
masis baigtas sugiedota 
..Marija, Marija". 

Nedelsiant sąskrydininkai 
grįžo į vienuolyno koplyčią. 
Kunigų: S. Žilio. A. Diškevi-
čiaus ir prel. V. Balčiūno va
dovaujami giedojo šv. Mišpa
rus — maldas už mirusius. 
Pabaigoje pagarbintas Švč. 
Sakramentas, išstačius Ostiją 
monstrancijoje ir giedant Sak
ramento pagerbimo giesmes, 
o Sakramentu suteiktas palai
minimas. 

Taip baigėsi sąskrydininkų 
dienos programa. Dalyvavo 
daugiau kaip 100 asmenų. 
Prieš išsiskirstant, pageida
vusieji galėjo vienuolyne už
kąsti ir pabendrauti. 

Kun. Sigitas Žilys yra pa
langiškis, kunigų seminarijos 
mokslus išėjo Šv. Kazimiero 
kolegijoje, Romoje. Š. m. lie
pos 19 d. Telšių vyskupas 
Gargžduose jį įšventino kuni
gu. Prieš porą mėnesių jis at
vyko Amerikon tęsti studijų 
Vašingtono katalikų universi
tete, dabar dar mokosi anglų 
kalbos ir netrukus apsispręs 
ką studijuoti magistro laips
niui įsigyti. Sėkmės jam stu
dijose. 

J u o z a s K r i a u č i ū n a s 
WORCESTER, MA. 

ŠVĘSIME LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

ŠVENTĘ 
Worcesterio Lietuvių orga

nizacijų taryba, Lietuvos Ne
priklausomybės atstatymo 81 
metų sukakties minėjimą Wor-
cesteryje ruošia sekmadienį, 
vasario 14 dieną. 

10 vai. ryto iškilmingos šv. 
Mišios šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje už Lietuvą ir visus 
žuvusius dėl jos laisvės. Orga
nizacijos prašomos dalyvauti 
su vėliavomis, o jų nariai uni
formuoti. Visos moterys, tu
rinčios tautinius drabužius, 
jais pasipuošia. Parapijos cho
ras, vadovaujamas vargonin-
kės Onos Valinskienės, giedos 
per Mišias ir minėjime atliks 
meninę programos dalį. 

Putname vykusiame N P Marijos vienuolijos remejų suvažiavime Iš k ; Gitą ir Antanas Kupčinskai, praneiimą 
apie Matulaičio slaugos namus atliekanti ses Bernadeta, dr Č Masaitis ir ses. Paulė 

Po Mišių, jei oras bus pa
lankus, organizacijos su vėlia
vomis ir pamaldų dalyviai ri-
kiuosimės šventoriuje prie Žu
vusiems už Lietuvos laisvę pa
minklo, prie kurio vyks trum
pos žuvusių pagerbimo iškil
mės. Nuo paminklo grįšime 
atgal į parapijos salę po baž
nyčia minėjimui. Įsidėmėkite: 
minėjimas vyks Šv. Kazimiero 
parapijos salėje, atlikus žuvu
sių pagerbimo apeigas prie pa
minklo. 

Pagrindinė kalbėtoja Ida 
Matulionienė atvykusi iš Lie
tuvos, gyvenanti New Jersey 
valstijoje. Minėjimo metu bus 
renkamos aukos ir skiriamos 
pagal aukotojų pageidavimą: 
„Dovana Lietuvai", Lietuvių 
Bendruomenei, Tautos fondui 
ir Amerikos Lietuvių tarybai. 

Po minėjimo nuoširdus visų 
pabendravimas. Lietuvos Vy
čių 26-ta kuopa paruoš kavutę 
ir užkandėlius. Ypač kviečia
me neseniai atvykusius iš Lie
tuvos. Ateikite, būkime visi 
kartu, nes Lietuva visų mūsų 
Tėvynė ir Motina pasaulyje 
tik viena, o mes —jos vaikai. 

J .M. 

P A R Ė M Ė LIETUVIŲ 
BENDRUOMENE 
KARALIAUČIUJE 

Gruodžio 22 d. Vilniuje Ka
raliaučiaus srities Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkui 
Sigitui Šamborskiui „Lietuvos 
telekomas" perdavė daugiau 
kaip 3,300 grožinės literatūros 
knygų siuntą, septynis knygų 
lentynų komplektus. Be to, 
Karaliaučiaus krašto LB „Lie
tuvos telekomas" skyrė 10,000 
litų. 

Gautus pinigus šios srities 
Lietuvių Bendruomenė nau
dos informacinio leidinio 
„Naujasis varpas" leidybai. 
mokės už Lietuvoje labdarin
gai gautų maisto produktų ir 
labdaros lietuvių mokykloms 
gabenimą į Karaliaučiaus že
mę, už muitus, pirks būti
niausių vaistų neįgaliems 
bendruomenės nariams. 

Karaliaučiaus srities Lietu
vių Bendruomenė kreipėsi pa
galbos į AB „Lietuvos teleko
mas", nes Rusijos krizės var
ginami kaimyninio krašto gy
ventojai nuolat susiduria su 
maisto, vaistų nepritekliumi. 
Sunkiai gyvena ir Cia veikian
čios lietuviškos mokyklos, 
įvairios lietuvių bendruo
menės įstaigos. 

Karaliaučiaus srityje gyvena 
per 18,000 lietuvių, beveik visi 
jie gyvena kaimo vietovėse, 
netoli Lietuvos. Kas antras 
srities gyventojas priklauso 
socialiai remtinų gyventojų 
grupėms, vidutinė bazinė pen
sija dėl ekonominės krizės su
mažėjo iki 10-13 dolerių. 
(Elta) 

PALM BEACH, FL 

„ŽIEMIŠKA" FLORIDOS 
GEGUŽINĖ 

Vykstant gruodžio 3 d. LB 
gegužinei, per vasarą pasiilgę 
vieni kitų lietuviai galėjo susi
tikti ir pabendrauti. Tinka
mas laikas, graži ir patogi vie-

ELEKTROS 
(VEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

ta, puikus oras ir skonį ten
kinantys valgiai suviliojo 110 
lankytojų. J. Samoškos popu
liari muzika maloniai nuteikė 
pietaujančius. Vyriausioji šei
mininkė A. Solienė ir jos talki
ninkės pagamino, pristatė ir 
dalino garuojančius valgius, 
kavą bei pyragus. Kavą virė J. 
Garla. Gėrimais gaivino dr. H. 
Solys, J. Stankūnas ir svečias 
iš Lietuvos dr. N. Jurjonas. 

Gegužinę pradėdamas, apy
linkės vicepirmininkas M. So-
donis pasveikino itin gausiai 
susirinkusius, padėkojo dar
buotojams bei talkininkams. 

PAMINĖJO 
P . LABANAUSKO 

GIMTADIENI 

Ši LB apylinkė didžiuojasi, 
savo tarpe turėdama iškilius 
asmenis: Lietuvos Seimo narį 
Vytautą Dudėną, atsakingą 
labdaros fondo Lietuvoje dar
buotoją Eglę Dudėnienę, net 
du JAV LB XV tarybos narius 
- A. ir D. Augūnus, savanorį-
kūrėją J. Andriušį. Yra dar 
vienas tylus, bet daug Lietu
vos laisvės reikalui nusipel
nęs asmuo, Povilas Labanaus
kas, kuriam artimieji lapkri
čio 28 d. surengė pagerbimą jo 
90-ojo gimtadienio proga. Da
lyvavo Lietuvos ambasadorius 
Venesueloje Vytautas Dam-
brava, P. Labanausko gimi
naičiai iš Kanados, Lietuvos 
bei kitur. Palm Beach apylin
kei atstovavo valdybos nariai 
O. ir V. Šalčiūnai. 

Ambasadorius V. Dambrava 
ypač šiltai prisiminė bendra
darbiavimo metus, kai P. La
banauskas ilgai darbavosi 
„Amerikos balso" Lietuvai 
skirtų laidų redakcijoje, rink
damas medžiagą, sudaryda
mas programas ir jas perduo
damas. 

V. Šalčiūnas trumpai apibū
dino Lietuvos karo laivo „An
tanas Smetona" kapitono P. 
Labanausko nuopelnus karo 
laivynui. Šventosios uostui, 
stengimąsi, kad Lietuvos lai
vynas nepatektų į vokiečių 
rankas. V. Šalčiūnas priminė 
P. Labanausko pasiekimus 
moksle ir darbą ..Amerikos 
balse". Vietoje užtarnauto me
dalio, Šalčiūnas jubiliatui įtei
kė spalvotą „Antano Smeto
nos" laivo paveikslą su jubilia
to atvaizdu, kai šis buvo laivo 
kapitoniv O. Šalčiūnienė per
skaitė „Dainos" choro sveiki
nimą. 

„Floridos paatlančio lietu
vių biuletenis". 

L ie tuvos nepr ik lausomy
bės minėjimas vyks vasario 
21 d. po pamaldų metodistų 
salės koplyčioje. Šią iškilmin
gą dieną kalbės Lietuvos karo 
atašė Vašingtone majoras V. 
Serapinas. „Dainos" choras 
sutiko atlikti meninę pro
gramą. 

L ie tuvos duk te rys madų 
parodą vėl rengs 1999 m. sau
sio 30 d. metodistų salėje. Pel
nas skiriamas daugiavaikėms 
šeimoms, našlaičiams ir ki
tiems, kam reikia pagalbos 
Lietuvoje. 

AUTOMOBILIO, NAMŲ. SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

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

FRANK ZAPOUS 
3208 1/2 West 95th Street 

T ei. (708) 424-8654 
(773)581-8654 

ALANTA FINANCIAL CORP. 
3240 N. PULASKI RD. 

CHICAGO,IL 
Ieškote automobilio? 

• padėsime pigiai nusipirkti iš 
varžytinių; 

• maži mėnesiniai mokesčiai, 
norint pirkt išsimokėjimui; 

• nėra kredito istorijos? Ne pro
blemai 

• automobilių draudimas geriau
siomis sąlygomis. 

Kreiptis: 
Arūnas, tel. 773-205-7702. 

GREIT PARDUODA 

RE/MJU 
^REALTORS 

(773)588-5959 
(708)425-7160 

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

/ • * • _ , KMIECJK REALTORS 
V ^ n U 9 L | 7922 S.Putasfci Rd. 

- T - V I . 4365 S.Archer Av«. 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir asme
niškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

Reikalingi darbininkai 
statybos darbams — 

„siding". 
Tel. 708-728-0208 

Washingtoo, D.C. lietuvio savininko 
„landscaping" kompanija ieško 2 
darbininkų. Pradinė alga $6.00 į vai. 
Vieta gyventi bus parūpinta už $130 į 
mėn. vienam asmeniui. Reikia turėti 
darbo leidimą. Kreiptis: Alės, tel. 202-
244-2373. 
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We can supply all issues from 
1991-1998 

We are an official agency for the Lithuanian post ofFice 
Write for items available and price 

DELAVVARE VALLEY STAMP CO 
6173 STRASBURG ROAD, ATGLEN, PA 19310 

Lie tuvos Vyčių 153 kuopa 
savo veiklą perkels į St. Jude 's 
parapijos patalpas. Ten vyk
sta mėnesiniai susirinkimai, 
bręsta planai ateičiai. Gruo
džio 6 d. apie 30 kuopos narių. 
buvo susirinkę į prieškalėdinį 
pobūvį, kur prie kalėdiškai pa
puoštų stalų pasivaišino atsi
neštais valgiais. Šventinius 
sveikinimus atsiuntė kuopos 
pirmininkas L. Stukas, po 
operacijos negalėjęs dalyvauti. 
Kai jo nebuvo, neskambėjo ir 
tradicinės kalėdinės giesmės. 
Gal kitą kartą? Pobūvis bai
gėsi gausiai suaukotų laimi
kių loterija. 

POMPANO BEACH, F L 

Lietuviai š i ame mies t e ly 
je susitinka kiekvieno mėne
sio pirmą ketvirtadienį, kad i 
pasišnekėtų, papietautų. Susi
tikimo vieta - „Ramada Inn 
Swiss Chalet" restoranas, ku
rio adresas - 1401 S. Federal 
Hwv\, Deerfield Beach, susiti
kimo laikas - 12 vai. 

VERO BEACH, FL 

LIETUVIŠKA P A V E L D O 
DRAUGIJA 

Šiame jaukiame miestelyje, 
prie Atlanto, gyvuoja Ameri
kos lietuvių paveldo draugija 
(American Lithuanian Heri ta-
ge Societyi, kurią prieš kelioli
ka metų įsteigė patriotas Gor-
donas Matulionis. Draugijos 
įstatuose sakoma: „šios drau
gijos tikslas yra lietuviškų pa
pročių bei kultūros įamžini
mas per aktyvų narių dalyva
vimą susirinkimuose, kitoje 
socialinėje veikloje". 

Susirinkimų salėje išdidžiai 
stovi Lietuvos vėliava. Daug 
metų iš Baltimorės atskridęs 
kun. A. Dranginis (jau miręs) 
per Kalėdas aukodavo šv. Mi
šias lietuviškai, giedant lietu
viškas giesmes. Kadangi drau
gijos nariai gali būti ir ne lie
tuvių kilmės sutuoktiniai, su
sirinkimuose kalbama ang
liškai, nors daugelis da r moka 

29c per/min 
į LIETUVĄ 
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lietuviškai - panašiai susirin
kimus rengia ir Lietuvos Vy
čiai. Neseniai Vero Beach 
miestelį aplankė „Dainos" 
choras. Iš 32 aktyvių šio mies
telio narių aštuoni skaito 
„Lietuvių biuletenį". Žodžiu, 
Vero Beach - tai mažutė lietu
vių sala. 

Deja, laikas retina narių 
gretas, taigi bandoma telkti 
naujus narius . V.Šalčiūnas įsi
pareigojo per kas mėnesį vyk
stančius susir inkimus pasako
ti apie lietuvių kultūrą, pa
pročius, gyvenimą dabartinėje 
Lietuvoje. Susirinkimuose vai
šinamasi a tneš ta is lietuviš
kais valgiais. Gruodžio 12 d. 
čia įvyko prieškalėdinis drau
gijos pokylis. 



APMASTYMAI IŠ ELLICOTT 
MIESTELIO 

„Parodyk dėdei, kaip tu 
mirksi". Mergaitė, motinos 
paraginta, mirksėjo man to
kiomis gražiomis akutėmis, 
kad minutėlei užmiršau ir ki
lusį pyktį dėl jos mamos vizi
to. 

Bevartant užrašus apie dar
bą PLB atstovybėje Vilniuje, 
akis užkliuvo už šio epizodo, 
privertusio mane rašyti laišką 
vyskupui. Laišku su skaityto
jais ir noriu pasidalinti. 

„Didžiai gerb. Vyskupe. 
Prieš savaitę Lietuvių Ben
druomenės atstovybėje apsi
lankė...su dviem jaunais vai
kais. Jos apsilankymo tikslas: 
prašymas sudaryti jos šeimai 
galimybę išvykti į Australįją 
ar kitą Vakarų kraštą ir 
padėti jai ten įsikurti, nes ji 
norinti savo vaikučius 'apsau
goti nuo blogybių, nedorybių, 
bado, nusivylimo, kuris vis 
kaskart artinasi...'. Kaip to
liau jos raštu pateiktame pra
šyme teigiama,už šias paslau
gas ji ir jos vaikučiai pasis
tengs '...eiti per pasaulį, neš
dami vien gėrį ir meilę', o, be 
to, ir '...Dievas visiems už vis
ką atlygina, vieniems šiame 
gyvenime, kitiems — kitame'. 

Ketverius metus savanoriu 
dirbdamas šioje atstovybėje, 
esu susilaukęs įvairiausių 
prašymų, taigi ir šios jaunos 
moters prašymas manęs per 
daug nenustebino, bet nuste
bino Jūsų gerb. Vyskupe ir... 
parapijos klebono kun. ... 
raštai, kuriuos ji man įteikė. 
Per daugelį metų išeivįja, 
kiek galėdama, stengėsi pa
dėti savo senajai tėvynei. 
Ypač pergyvenome Katalikų 
Bažnyčios persekiojimą, tam 
ir JAV įsteigėme Religinės 
šalpos centrą, kad pagelbėtų 
tikintiesiems, kunigams ir in
formuotų pasaulį apie 
Bažnyčios padėtį okupuotoje 
Lietuvoje. Lietuvai atgavus 
nepriklausomybe,išeivija ir to
liau remia įvairia labdara naš-
laitynus, parapijas, vienuoly
nus. Bet, pasirodo, šito viso 
nėra gana. Dabar jau kreipia
tės į išeiviją, kad padėtų mo
terims ir jauniems vaikams 
palikti tėvynę ir emigruoti net 
į tolimąją Australiją! Ponios 
.... atveju, savo rašte nurodote 
ir priežastį, 'sunkiai besiver
čianti, kaip ir daugelis dabar 
Lietuvoje...' Dar įdomesni kle
bono... išvedžiojimai: '... dabar 
Lietuvoje labai sunki mate
rialinė (ekonominė) padėtis, 
taip par ir dvasiniu požiūriu 
— mūsų krašte labai reikalin
gas atgimimas, kuris dar tik 
aušta. Nors ir nežino, kas jos 
laukia svetur, bet pasiryžusi 
priimti pagalbą ne savo tė
vynėj... ji aukosis, kol turės 
sveikatos dirbti net paprastą 
darbą'. Perskaičius Jūsų abie
jų raštus, man, ir turbūt kiek
vienam užsieny gyvenančiam 
lietuviui, kyla tokie klausi
mai: argi Jūs galvojate, kad 
moteriai, nuvykusiai į svetimą 
kraštą su dviem mažamečiais 
vaikais, nemokančiai to krašto 
kalbos ir neturinčiai jokios 
specialybės, nebus sunku ver
stis, ar iš viso, be kitų para
mos pragyventi? Jei mūsų 
krašte reikalingas atgimimas, 
tai kas jį vykdys, jei jaunos 
šeimos kraštą apleis? Argi 
darbas net ir paprastas, išlai
kyti save ir savo šeimą, yra 
aukojimasis? 0 kai ta moteris 
neturės sveikatos dirbti, kas 
ją turės išlaikyti? Australai? 

Jūs, Vyskupe, rašote, kad ji 
gera, darbšti ir puiki moteris. 
Gal ji tokia ir yra, bet, pakal
bėjęs su ja apie pusantros va
landos, turiu ir kai kurių abe
jonių. Ji man aiškino, kad pa
dėtis Lietuvoje yra tokia baisi, 
kad žmonės jau miršta badu ir 
ji žinanti tokių nemaža. Man 

net padėdavusi. 0, tiesa, jis 
mėgęs ir buteliuką... Klebo
nas rašo, kad ji 'pasiryžusi 
priimti pagalbą'. Tikra tiesa. 

Prašė manęs paskolinti pi
nigų. Paklausta, kam, atsakė, 
kad vaikučius reikia būtinai 
vežti atostogoms prie jūros, 
taip patarę gydytojai ir ji ne
turinti lėšų. Galėtų užstatyti 
savo trįjų kambarių butą ir 
gauti paskolą, bet bijo, kad, 
jei nepajėgs grąžinti paskolos, 
tai praras butą. Kitaip ta
riant, jei pasiskolins iš ma
nęs ir negrąžins — nieko ne
praras. Nepaveikė jos ir mano 
pasakojimas, kad mano tėvai 
niekada nei manęs, nei mano 
sesers nevežė atostogauti prie 
jūros, nes nebuvo tam lėšų. 
Esu tikras, kad šiandieną 
Amerikoje yra milijonai šei
mų, kurios net nesvajoja apie 
atostogas prie jūros. 

Yra skaudu, kad iš Lietu
vos, kurioje mirtys viršija 
gimstamumą, našlaičiai yra 
įvaikinami, išvežami į kitas 
šalis. Kanados lietuviai net 
yra įsteigę vaikų šalpos fondą 
'Globą', šelpti tėvų neturin
tiems vaikams, kad tik jie 
liktų savo tėvynėje. Bet yra 
dar skaudžiau, kad Jūs norite 
į svetimą šalį išsiųsti jauną, 
sveiką moterį su mažamečiais 
vaikais". 

Tad va, tokį laišką pykte
lėjęs pasiunčiau po to vizito. 
O kodėl ši mažytė man mirk
sėjo? Anot motinos, ji patyrusi 
traumą (jos žodžiais) ir pra
dėjusi nesuvaldomai mirksė
ti, todėl daktarai patarę vežti 
prie jūros, kad išgytų... 

Gal šio aštroko laiško ir ne
būčiau rašęs, bet tą rytą ma
ne sujaudino kompiuteriu 
gautas laiškas iš žmonos, iš 
Baltimorės. Ten net kelios 
amerikiečių šeimos yra įsivai
kinusios našlaičius ar be glo
bos likusius vaikus iš Lietuvos 
ir vietos lietuvės, taip pat 
mano žmona, kartais jiems 
paskambina ar net susitinka. 
Žmona laiške rašo: „Šian
dieną paskambinau... Vėl kal
bėjau -su mergaite ir ji man 
telefonu padeklamavo tokį 
gražų eilėraštuką apie katyte. 
Sujaudino mane, bet taip pat 
suskaudo širdį: ar ji bedekla-
muos ir bekalbės lietuviškai 
po pusmečio?" 

Juozas Gaila 

BAŽNYČIAI IR 
MENININKAMS REIKIA 

BENDRADARBIAUTI 
Gruodžio 5 d. Vilniaus Šv. 

Juozapo kunigų seminarijoje 
atidaryta M. K Čiurlionio 
menų gimnazijos mokinių 
piešinių paroda. Pasak semi
narijos rektoriaus kun. H. F. 
Fischerio, tai pirmoji paroda 
seminarijoje, kuriai atsirasti 
padėjo asmeniniai rektoriaus 
ryšiai su gimnazijos mokyto
jais. Į klausimą, kodėl paroda 
atidaryta būtent seminarijoje, 
rektorius atsakė 1934 m. 
žurnale „Naujoji Romuva" ras
tais žodžiais apie bažnytinį 
meną, kuris „turi reikšmės ne 
vien religijai, bet ir kultūros 
istorįjai". „Reikia užmegzti 
glaudų bendradarbiavimą tarp 
Bažnyčios ir menininkų, nes 
šis uždavinys dar nėra įgy
vendintas", — sakė rektorius 
H. F. Fischeris. M. K Čiur
lionio menų gimnazijos direk
torius džiaugėsi savo apsilan
kymu seminarijoje, kurios ap
linka jį ir čia apsilankiusius 
kitus žmones praturtina dva
siškai. Direktorius žadėjo, kad 
į seminariją „atkeliaus ne tik 
dailė, bet ir muzika". Parodos 
sudarytoja, praėjusiais metais 
seminarijoje dėsčiusi meno is
toriją, I. Talmantienė papasa
kojo klierikams apie mokinių 

Kun. dr. Juozapo Čepėno paminklas /koplystulpis, Daugailių kapinėse 
Utenos apskrityje. Nuotr. Algio Čepėno 

AA. EMILIJA JANONYTĖ 
RAILIENĖ 

Lapkričio 13 d. Baltimorėje 
pakirsta pasikartojančių šir
dies priepuolių, slaugos na
muose mirė ilgametė vietos 
lietuvių veikėja, pokario išvie-
tintųjų pirmaujanti globėja. 
Valstybinės JAV užsienio pa
galbos tiekimo rėmėja karo 
išvietintiems asmenims, Emi
lija Railienė. Tą ji vykdė per 
valstijos politikus ir bažnyčių 
dvasininkus. Ji asmeniškai 
pasirūpino iškviesti per 100 
šeimų, kurioms atvykus, ji 
pati surasdavo pastogę ir pra
gyvenimo šaltinį — darbą. Jos 
pasiaukojimas buvo pažymė
tas mero W. D. Šeiferio, kuris 
jos garbei dedikavo vieną iš 
trijų kryžių, dail. A. Grintalio 
sukurtų ir pastatytų Baltimo
rės mažosios Lietuvos parke, 
prie Lietuvių namų. 

Jaunystėje Emilija negalėjo 
siekti aukštojo išsilavinimo, 
nes jai pačiai reikėjo gyveni
mu pasirūpinti. Bet ir mokytis 
ji nesustojo. Ji galėjo susikal
bėti 5 kalbomis, todėl ir buvo 
išsilavinusi moteris. Dirbo ji 
anais laikais plačiai žinomoj 
vyriškų drabužių siuvykloj 
„Lebow Brothers". Ji priklau
sė Pirmajai ir Šv. Stepono 
Jungtinei Kristaus bažnyčiai, 
visą gyvenimą išlaikė ryšius 
su Lietuvių evangelikų refor
matų bažnyčia. 

Emilija Janonytė gimė Ber
žinių k., Biržų v. ir apskr. Šei
ma priklausė reformatų para
pijai. Janonių šeima buvo gi
liai tikinti ir Emilija neabejo
jo, jog ir brolis, poetas Julius, 
savo širdyje liko ištikimas Lie
tuvai ir Dievui. Kai prieš ke
liolika metų, dar sovietiniais 
laikais, ji apsilankė Lietuvoje, 
komunistinės propagandos 
atstovai bandė ją „apšviesti" 
brolio Juliaus socialistiniais 
nuopelnais. Tada Emilija at
kreipė jų dėmesį į tai, kad bro
lis Julius net ir skulptūroje 
veidu atsisukęs į vakarus. 

Mirtis ją pasikvietė amžiny
bėn sulaukusią 95 metų. Ji 
buvo palaidota lapkričio 15 d. 
Parkvvood kapinėse. J Ameri-

Emilija Janonytė Railienė. 

ką ji atvyko 1921 m. Visą savo 
gyvenimą karštai rėmė Lietu
vos nepriklausomybę. Po karo 
pasišventė išvietintiems lietu
viams, o taip pat tiems, ku
riems buvo reikalinga pagal
ba. Ji priklausė BALFui. Su
kaktuvinėje BALFo veiklos 25 
metų apžvalgoje („BALFas 
1944-1969". Brooklyn, NY, 
1970, p. 158b) įrašyta: 

„Atsiradus galimybei pa
rengti ir parūpinti garantijas 
bei atsiimti iš Europos trem
tinius buvo labai daug dirbta, 
kad daugiau šeimų galėtų 
įsikurti Baltimorėje. Daugiau
siai kilnios širdies ir tiems rei
kalams rūpesčio bei paramos 
yra parodę: Emilija Railienė, 
Marijona Jokubaitienė, Ona 
Makauskienė ir Emilija Ma
kauskaitė, Mary Volsky, Ado
mas Lažą it is ir kiti. Ilgiausiai 
sekretoriavo Emilija Railienė 
ir Adomas Lažaitis. Ilgiausiai 
ėjo iždininko pareigas Kons
tantas Matuliauskas ir Juozas 
Kazakevičius. Daugiausia pie
tų ir bufetų paruošė Genutė 
Radžiuvienė*. 

Emilija dar priklausė Mo
terų piliečiu klubui ir domė
josi bei rėmė lietuviškąjį kul
tūrinį veikimą. 

Baltimorės lietuvių radijo 
programa, kurią vedė K. Las-
kauskas, turi specialų tele
foną, per kurį bet kada gali 
pasiklausyti praėjusio sekma-

POPIEŽIŠKAJAME 
UNIVERSITETE 14 

LIETUVIU 

Spalio 12 d. Romoje šv. 
Mišiomis buvo iškilmingai pra
dėti naujieji mokslo metai Po
piežiškajame Grigaliaus uni
versitete, kuriame studijuoja 
14 lietuvių, iš kurių septyni 
kunigai, penki pasauliečiai, 
vienas seminaristas ir viena 
seselė vienuole, bv Mišias 
koncelebravo universiteto rek
torius, fakultetų dekanai, 
dėstytojai, tarp jų ir t. Anta
nas Liuima, SJ, dirbantis uni
versiteto Dvasingumo insti
tute ^Instituto di Spiritualita.i. 
Per šv. Mišias prisimintas šj 
pavasarį miręs lietuvis tėvas 
Paulius Rabikauskas, SJ, il
gametis universiteto Bažny
čios istorijos fakulteto deka
nas ir vieną kadenciją ėjęs 
universiteto vicerektoriaus pa
reigas. 
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PAMINĖTAS 
K. PALTAROKO 

JUBILIEJUS 

Spalio 21 d. Panevėžio Kazi
miero Paltaroko katalikiško
sios vidurinės mokyklos ben
druomenė paminėjo pirmojo 
Panevėžio vyskupo Kazimiero 
Paltaroko 123-ąsias gimimo 
metines. Minėjime dalyvavo 
Panevėžio vyskupas J. Preik
šas, mons. J. Juodelis, mons. 
J. Antanavičius, kanauninkas 
B. Antanaitis, vyskupo gimi
naitė mokytoja Valerija Palta
rokaitė, kiti garbūs svečiai. 
Vyskupas J. Preikšas supažin
dino su vysk. K. Paltaroko 
šviečiamąja veikla, jo asme
nybe. Atsiminimais, apie pir
mąjį Panevėžio vyskupijos ga
nytoją dalijosi mons. J. Anta
navičius, kan. B. Antanaitis. 
Giedojo Biržų šv. Jono Krikš
tytojo bažnyčios mišrus cho
ras. K. Paltaroko katalikiš
kosios mokyklos moksleiviai 
parengė poetinę kompoziciją 
„Mes nešam Tavo taiką". 
Kristaus Karaliaus katedros 
kriptoje, kur palaidotas vysk. 
K Paltarokas, buvo uždegtos 
atminimo žvakelės, katedroje 
aukotos šv. Mišios. 
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dienio radijo valandėlės žinių 
bei informacijų ir kitų prane
šimų, o taip pat pasakyti savo 
mintis ir pasiūlymus. Railienė 
dažnai pasinaudodavo tuo te
lefonu. Lapkričio 22 d. progra
mos vedėjas iš to savo archyvo 
perdavė prieš kiek laiko įra
šytus šiuos Railienės žodžius: 

„Nepaprastai esu susidomė
jus jūsų perduotomis žiniomis 
kaip mums labai reikalinga 
suprasti ir mylėti savo tėvynę 
su jos kaltybėm ir teisybėm. 
Mūsų tėvai augino mus lietu
viškoje dvasioje. Tėvelis man 
sakydavo: būk ištikima Die
vui, bet būk nemažiau ištiki
ma ir Tėvynei. Ačiū jums! My
lėkime abu dalykus! Ir Dieve 
duok jums tvirtumo pasitar
nauti savo tėvynei ir pasitar
nauti tiems, kurie dar mylime 
tėvynę. Ačiū! Ačiū!" 

Emilija Railienė paliko sūnų 
Martyną, dukterį Amelią, 7 
anūkus ir 3 proanūkus. Jos 
vyras Martynas Raila, taip 
pat veiklus Baltimorės lietu
vis, mirė jau prieš daugelį me
tų. Su Emilijos Railienės mir
timi Baltimorės lietuviai nete
ko šviesios, gailestingos ir 
nuoširdžios asmenybės. 

C.Surdokas 

DRAUGAS, 1999 m. sausio 15 d., penktadienis 

darbus. Mokinių piešinių pa-
nusistebėjus, paminėjo vieną rodą veiks iki Naujųjų Metų. 
mirusį jos name, kuriam ji BŽ, 1998, Nr. 23 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 

Mutual Federal Savings and Loan 
Assoclation of Chicago 

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

Caaimir G. Okaaa, Pnsident 
Patamaujam čikagoa ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 91 Merus. 

A.a. Vytautas Dijokas buvo uolus visuomenininkas, ypač daug prisidėjęs 
prie Brighton Parko LB apylinkės veiklos. Jo mirtis paliko sunkiai 
užpildomą spragą. Nuotrauje V. Dijoką matome su Brighton Parko LB 
apylinkės valdybos pirm. Salomėja Dauliene, kai jiems abiems pernai 
kovo 11 d. Lietuvos Vyčių organizacija suteikė IV laipsnį Ali Saints-St. 
Anthony bažnyčioje vykusiose iškilmėse. 

A.tA. 
VYTAUTUI DIJOKUI 

i 
iškeliavus į Amžiną, Nesibaigiantį Poilsį, mes liūdime ir 
užjaučiame Velionio žmoną JADVYGĄ ir sūnų JONĄ bei visą 
Velionio giminę. 

Vaclovas ir Ema Artmonai 
Albinas ir Onutė Lee 

Česlovas ir Erna Ramanauskai 
Jonas ir Lionė Miežinskai 

A.tA. 
VYTAUTUI DIJOKUI, 

JAV LB Brighton Parko apylinkės valdybos ilgamečiui I 
vicepirmininkui mirus, reiškiame gilią užuojautą žmonai 
JADVYGAI SIMUTYTEI, sūnui JONUI, svainei MARIJAI 
ALEKSIEJUNIENEI, jos vyrui ALFONSUI, svainei 
TERESEI SIMUTIENEI, sūnėnui ROBERTUI SIMUČIUI 
ir giminėms Lietuvoje. 

Kartu liūdinti 
JAV LB Brighton Parko apylinkės valdyba 

A4A. 
ELENAI BAUBLIENEI, 

išėjus į Amžiną Tėvynę, skausme likusią 
dukrą RŪTĄ TESCHKER nuoširdžiai 
užjaučiame ir drauge išgyvename šią 
netektį. 

Irena Alantienė 
Stasė Bliūdžiuvienė 

Juozas Briedis 
Onutė ir Bernardas Brizgiai 

Elena ir Kazys Karveliai 
Emilija ir Leonardas Kutkai 

Irena Laurus 
Vida ir Tomas McAndrew 

Dr. Dana Naikauskienė 

Genutė Norus 
Jūratė Pečiūrienė 

Valerija Patalauskienė 
Elena Rašytinienė 

bei dukros Irena ir Lilė 
Vladas Stoškus 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE. 

Pal. Jurgio Matulaičio 
72-sios mirties metinės bus 
paminėtos sekmadienį, sausio 
24 d., 10:30 vai. r. Mišiomis 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos bažnyčioje. Po Mišių 
minėjimas tęsiamas parapijos 
salėje, kur apie pal. Jurgį Ma
tulaitį kalbės seselės Aušra 
ir Laima, neseniai atvykusios 
iš Lietuvos, gyvenančios Le-
monte ir dėstančios tikybos 
pamokas Maironio ir Čikagos 
lit. mokykloje. Minėjimą ruo
šia ir visus kviečia Čikagos bei 
apylinkių Nekalto Prasidėjimo 
M. Marijos seserų rėmėjai. Po 
minėjimo visi raginami daly
vauti „Dainavos" ansamblio 
koncerte, kuris vyks šios para
pijos bažnyčioje 3 vai. popiet. 

Sausio 17 d., sekmadienį, 
PLC Lemonte, didžiojoje salė
je (ne Lietuvių dailės muzie
juje) įvyks sausio 13 d. mi
nėjimas. Kalbės svečias Vy
tautas Cinauskas, buvęs poli
tinis kalinys, dabar Seimo 
narys, poetas, Tremtinių grį
žimo fondo pirmininkas. Vi
suomenė nuoširdžiai kviečia
ma gausiai dalyvauti. Rengia 
LB Kultūros taryba. 

Sausio 12-osios „Draugo" 
pirmojo puslapio paraše po 
nuotrauka „įsivėlė" klaida. 
Nuotraukos autorius yra Vy
tautas Jasinevičius, ku
riam redakcija dėkinga už su
teiktą galimybę pasinaudoti 
fotografija, o už neteisingą pa
rašą — atsiprašo. 

Vida Kulikauskienė, isto
rijos mokslų daktarė, profe
sorė, „Lietuvių tautiniai rū
bai" albumo autorė, skaitys 
paskaitą apie tautinių rūbų is
toriją šį sekmadienį, sausio 17 
d., 3 vai. po pietų, Tautodailės 
instituto kambaryje, Lietuvių 
dailės muziejuje, Lemonte. 
Susitikimą su V. Kulikaus
kiene rengia ir visus dalyvauti 
kviečia Čikagos Tautodailės 
institutas. 

„Aukos keliu... grįžtu pas 
Tave" — religinis koncertas 
įvyks sausio 24 d., 3 vai. p.p., 
Švč. Mergelės Marijos Gimi
mo bažnyčioje (Marąuette 
Parke). Koncerte dalyvaus so
listė L. Kopūstaitė-Pauletti ir 
„Dainavos" ansamblis su or
kestrantų palyda. Visi kvie
čiami pasiklausyti religinės 
muzikos — praleisti tykią va
landą susikaupime, prisime
nant tuos, kurie aukojosi už 
Lietuvos laisvę. 

Lietuviu kariu veteranu 
sąjunga „Ramovė" Čikagos 
skyriaus metinis narių susi
rinkimas vyks sausio 24 d., 
sekmadienį, 12 vai., Jaunimo 
centro patalpose. Kviečiami 
visi skyriaus nariai susirin
kime dalyvauti. 

PLC METINIS NARIŲ 
SUSIRINKIMAS 

lietu-

Gal net per greitai prabėgo 
dar vieneri metai. Daug buvo 
pasiekta, šiek tiek neatlikta ir 
dar daug reikia darbo, kad 
išlaikyti centrą tokį, kaip tiki
si kiekvienas centro vartoto
jas. PLC taryba kviečia 1999 
m. PLC narių susirinkimą. 
Kviesliai ir įgaliojimo lapeliai 
bus išsiųsti kiekvienam na
riui. 

Metinio susirinkimo data: 
vasario 7 d., sekmadienį 1 
v.p.p. Dalyvių registracija ir 
įgaliojimų patikrinimas: po 11 
v.r šv. Mišių, Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio misijoje, Le
monte, IL. Vieta: Pasaulio 
Lietuvių centras, 14911 127 
th St., Lemont, EL. Dalyviai: 

PLC nariai, svečiai ir 
viška visuomenė. 

Kas yra PLC nariai? Kiek
vienas asmuo ar organizacija, 
aukojusi centrui bent 200 dol. 
Kiekviena 200 dol. auka su
teikia (1) balsą. Metiniame 
susirinkime narys dalyvauja 
asmeniškai ar per įgaliojimą. 
Kad įgaliojimas būtų teisėtas, 
narys turi įrašyti, kurį jis įga
lioja pavardę. Jei narys negali 
asmeniškai dalyvauti meti
niame susirinkime ir jis nori 
įgalioti PLC centrą jam atsto
vauti, turi būtinai įrašyti PLC 
valdybos ar tarybos nario pa
vardę. Įgaliojimai be pavar
džių paprastai yra atmesti. 
Tas apsunkina registracijos 
komisiją ir nepatenkina nario 
noro. Prieš susirinkimą asme
niškai dalyvaujantis narys 
savo įgaliojimą gali atsiimti. 

Ši PLC taryba 1998.12.6 po
sėdyje truputį pakeitė PLC 
nuostatus. Būtent, tik PLC 
išsiųsta ir PLC patvirtinta 
įgaliojimo forma (proxy) galios 
metiniame susirinkime. Tai
pogi mirusio nario Šeima lai
ke šešių mėnesių ar iki arti
miausio narių metinio susirin
kimo turi pranešti PLC val
dybai, kas yra įgaliotas bal
suoti už mirusį narį- Mirusio 
šeimai to neatlikus, įnašas 
tampa „atminimo įnašu", ne
turintis balsavimo teisių, šis 
reikalavimas įsigalioja 2000 
metų PLC narių susirinki
mui. 

PLC tarybą sudaro 15 me
tiniame susirinkime išrinktų 
asmenų, kasmet išrenkant ar 
perrenkant 7 tarybos narius. 
15-tas tarybos narys yra PLC 
valdybos pirmininkas, kurį iš
renka taryba. Pirmininkui 

. nereikia būti tarybos nariu. 
Tačiau išrinktas valdybos pir
mininkas automatiškai tam
pa tarybos nariu. Šiais metais 
kadenciją baigia Dana Gylie
nė, Rimas Gulbinas, Marius 
Kasniūnas, Algis Lieponis, 
Antanas Razma Jr. , Gintas 
Saulis, Donatas Siliūnas ir 
Algis Tamošiūnas. Jų vietoms 
užimti yra sutikę šie kandi
datai: Dana Gylienė, Marius 
Kasniūnas, Antanas Razma, 
Jr., Donatas Siliūnas, Alė Lie-
ponienė, Violeta Strikienė, 
Vytautas Germanas, Julius 
Lintakas, Dalia Urbutienė ir 
Aleksas Vitkus. Tikimės per
rinkti kontroles komisiją, su
sidedančią iš Petro Bucho, 
Rimo Domanskio ir Algirdo 
Sauliaus. Kandidatus į tarybą 
ir kontrolės komisiją bus ga
lima siūlyti susirinkimo me
tu. 

1998 m. PLC tarybą sudarė: 
Rimantas Griškelis — pirmi
ninkas, Kęstutis Ječius, Gin
tautas Saulis, Rimas Gulbi
nas, Dana Gylienė, Povilas 
Kilius, Romas Kronas, Vyte
nis Lietuvninkas, Algis Liepo
nis, Zenonas Mereckis, Anta
nas Razma, Jr., Genė Rim
kienė, Donatas Siliūnas, Algis 
Tamošiūnas ir Marius Kas
niūnas. Tarybos posėdžius 
protokolavo Sigitas Miknaitis. 

1998 m. PLC valdybą su
darė: Kęstutis Ječius — pir
mininkas, Vida Jonušienė — 
sekretorė, Algirdas Saulius 
— iždininkas, valdybos nariai 
— Zenonas Mereckis, Dana 
Gylienė, Alė Lieponienė, Bro
nė Nainienė, Genė Rimkienė, 
Ignas Budrys — administra
torius. Teisinis patarėjas — 
Rimas Domanskis. 

Kviečiu narius ir lietuvišką 
visuomenę gausiai dalyvauti 
PLC metiniame narių susi
rinkime. Jūsų balsai ir nuo
monės paskatins visus uoliai 
ir daugiau darbuotis lietuvy
bės išlaikymui Pasaulio lietu
vių centre. Taip pat tarybos ir 
valdybos vardu reiškiu nuo

širdžią padėką visiems auko
tojams, rėmėjams, savano
riams darbuotojams, tarnau
tojams, tarybos ir valdybos 
nariams už visą paramą ir pa
galbą centro išlaikymui. 

Kęstutis Ječius 
PLC valdybos pirmininkas 

MARQUETTE PARKO 
LIETUVIŲ NAMŲ 

SAVININKŲ VEIKLA 

Pirmojo pasaulinio karo me
tu atvykę į Ameriką ir apsigy
venę Čikagos mieste lietuviai, 
pradėjo kurti lietuviškas apy
linkes. Tokių lietuviškų rajo
nų tuo laiku buvo kuriama 
net septyni, kurių tarpe buvo 
ir Marąuette Parke. Jis buvo 
pats naujausias šio miesto ri
bose. 

Pirmas šio rajono taškas yra 
Švento Kazimiero seselių vie
nuolynas, išaugęs į didelį pas
tatą ir dabar puošia visą apy
linkę. Nors mūsų tautiečiai 
gyveno šiame rajone, bet pla
tesnė lietuvių veikla prasidėjo 
tik tada, kai 1927 m. buvo 
įkurta parapija, pastatyta lai
kinoji Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo bažnyčia. Po parapi
jos atsiradimo pradėjo vis 
daugiau lietuvių apsigyventi 
Marąuette Parko rajone. Net 
ištisi gatvių blokai buvo vien 
lietuvių apgyventi. Nenuosta
bu, kad šis rajonas buvo pava
dintas lietuvių sostine. 1929 
m. įsikūrė Švento Kryžiaus 
ligoninė, 1931 m. „Margutis", 
o 1932 m. Sofijos Bartkus ra
dijo laidos ir t.t. 

Po pirmųjų institucijų įsikū
rimo, atsirado ir organizacinė 
veikla. Galbūt svarbiausia bu
vo ^larąuette Parko Property 
Owners" organizacija — Mar
ąuette Parko lietuvių namų 
savininkų organizacija, įsikū
rusi 1937 m., bet buvo užre
gistruota tik 1949 metais. Po 
registracijos dokumentu yra 
šios pavardės: John Jacka, 
Frank Bakutis, Domink Bre-
delis, Anton K. Valukas ir A. 
F. Wells. Tai ir buvo šios or
ganizacijos steigėjai. 

Organizacijos tikslas: suvie
nyti visus Marąuette Parko 
namų savininkus bendram 
darbui, kuris apima: švaru
mą, saugumą, tvarką ir apla
mai gyventojų gerovę. Orga
nizacija siekia, kad kiekvie
nas narys atliktų pilietinę pa
reigą balsuojant. Organizaci
ja, kiek galėdama, prisidės 
aukomis ir veikla prie visuoti
nio Amerikos lietuvių tauti
nio kultūrinio ir labdaros dar
bo. 

Tų tikslų vedama, organiza
cija gyvavo labai daug metų, 
tebegyvuoja ir dabar, tik veik
los sąlygos yra labai skirtin
gos. Prieš keletą metų prasi
dėjęs gyventojų keitimasis, 
todėl veiklai sąlygos pasidarė 
daug blogesnės, bet organiza
cija turėjo gerus vadovus, 

kaip antai, Juozas Skeivys, 
Juozas Bacevičius, Zigmas 
Mikužis. Jau, sakyčiau, 12, o 
gal ir daugiau metų pirminin
kauja Juozas Bagdžius. Dir
bant su juo, supratau, kad jis 
yra darbštus ir gerai patyręs 
šioje organizacijoje. Jis tą naš
tą gerai neša. Valdybos posė
džiai vyksta kiekvieno mėn. 
pirmą penktadienį, susirinki
mai kiekvieno mėn. trečią 
penktadienį. Todėl maloniai 
kviečiame visus lietuvius įsi
rašyti į šią organizaciją, tuo 
būdu — juo didesnė grupė, 
tuo geriau dirbama ir pa
sekmės geresnės, greitesnės. 

Šios organizacijos buvusios 
veiklos pasididžiavimui, esa
mos pasitenkinimui ir visų 
narių bei svečių vieningam 
pabendravimui rengiama va
karienė balandžio 17 d., šešta
dienį, parapijos salėje, 6820 S. 
Washtenaw Ave. Bus geras 
maistas, norintiems kojas pa
miklinti gros orkestras, dai
nos, laimėjimų mėgėjams — 
dovanų paskirstymas. Bilietus 
jau galima įsigyti šį penkta
dienį, sausio 15 d., susirinki
me parapijos salėje. Smulkiau 
apie vakarienę bus paskelbta 
JDrauge" ir per radiją. Valdy
ba maloniai prašo visų narių, 
taip pat ir svečių, gausiai da
lyvauti tame vieninteliame 
Namų savininkų organizaci
jos renginyje. 

Ant. Repšienė 

IŠ ARTI IR TOLI 

„VALANČIUKV" 
SĄJŪDYJE - 40,000 NARIŲ 

Prof. dr. Leonas Mačiūnas , 
neseniai lankęsis Amerikoje, 
dalyvavo LKRŠ narių metinia
me susirinkime. Daktaras pa
sakojo apie „Valančiukų" 
moksleivių blaivybės sąjūdį, 
kuriam dabar priklauso 
40,000 jaunuolių, bet kurie ne
turi lėšų prasmingai veiklai 
išvystyti. LKRŠ direktoriai 
„Valančiukams" per dr. L. 
Mačiūną paskyrė 10,000 dol. 
trims svarbiems darbams nu
veikti. Visų pirma, organizuoti 
kursus, kurie paruoštų moky
tojus „Lietuvos keliu" progra
mos veiklai. Šios programos 
tikslas - blaivaus, doro, dva
singo, kūrybingo, veiklaus 
tautiečio, krikščionio ugdy
mas. Antra, „Valančiukai" tu
rėtų įsigyti kompiuterį ir ko
pijavimo aparatą ir, trečia, 
pasidaryti tam tikrus pažymė
jimus, kuriuos galėtų įteikti 
nariams. Moksleivių blaivybės 
sąjūdis leidžia nemokamą 
laikraštėlį jaunimui „Valan-
čiuką" ir stengiasi skiepyti 
jaunimui dvasinių vertybių 
sampratą. 

LKMS- 90METŲ 
1998 m. Lietuvių katalikių 

moterų sąjunga šventė savo 
organizacijos 90 metų jubi-

Amerikoje sakoma, kad nei sniegai, nei audros nesustabdo pašto eigos, o tą patį galima pasakyti ir apie 
„Draugo* skaitytojus: vos tik į rankas patenka naujas dienraštis, nepaisant, ar karšta, ar salta, ar pagos 
siaučia, skuba pasiskaityti vėliausias naujienas. Nuotr Egles Paulikienės 

lieju. Dabartinė sąjungos pir
mininkė - Gražina Paliokienė. 
Iškilmėse dalyvavo daug gar
bingų svečių, tarp jų ir Lietu
vos prezidentas Valdas Adam
kus su žmona Alma. 

ESTIJOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS 

SUKAKTIS 
Lietuvių bendruomenė Esti

joje mini dešimties metų su
kaktį. Ta proga gruodžio 6 d. 
Talino senamiestyje, vadina
muose Juodagalvių namuose, 
vyko jubiliejinis vakaras. 

Šventėje, kaip pranešė Re
gioninių problemų ir tautinių 
mažumų departamentas prie 
Lietuvos Respublikos vyriau
sybės, dalyvavo Lietuvos am
basadorius Estijoje Rimantas 
Tonkūnas. Koncertinę progra
mą atliko M. K. Čiurlionio sty
ginis kvartetas iš Vilniaus ir 
žinoma pianistė, Talino muzi
kos akademijos profesorė 
Aleksandra Juozapėnaitė-Ees-
maa. (Elta) 

LKRŠ DIREKTORIAI 
DIRBA LIETUVOJE 

Vysk. Paulius A. Baltakis, 
OFM, LKRŠ pirmininkas, spa
lio 5-12 d. dalyvavo Pasaulio 
imigrantų sielovados seime 
Romoje. Direktorė Ilona Lau
rienė į Lietuvą išvyksta ilges
niam laikui, nes jos vyras 
siunčiamas ten darbo reika
lais. Būdama LKRŠ įgaliotine, 
I. Laučienė Lietuvoje galės ar
timiau susipažinti su šelpia
mais žmonėmis ir organizaci
jomis. Sesuo Igne taip pat iš
vyko į Lietuvą, kur darbuosis 
parapijų programos „Atgai
vink* veikloje, ir, jei turės lai
ko, padės tvarkyti LKRŠ rei
kalus. Buvęs direktorius tėv. 
A. Saulaitis, SJ, neseniai iš
rinktas lietuvių ir latvių pro

vincijolu, dabar visą laiką gy
vena Lietuvoje. 

ATVYKSTA 
SAUDARGAS, 

DAMBRAVA, PATACKAS 

Dalyvauti Los Angeles Lie
tuvių Fronto bičiulių organi
zuojamoje politinių studijų 
programoje iš Lietuvos at
vyksta Lietuvos užsienio rei
kalų ministras ir Krikščionių 
Demokratų partijos pirminin
kas Algirdas Saudargas ir Sei
mo narys Algirdas Patackas, 
iš Venezuelos — ambasado
rius Vytautas Dambrava, iš 
Indianos — dr. Kazys Ambra
zaitis ir iš San Francisco — 
inž. Vytautas Šliūpas. 

A Saudargas skaitys pas
kaitą „Lietuvos užsienio politi
kos prioritetai ir alternaty
vos", V. Dambrava — „Idea
lizmas ir oportunizmas Lietu
voje ir išeivijoje", A Patackas 
— „Lietuvos vidaus politikos 
prioritetai ir alternatyvos". 
Žodį „Saukiu aš tautą" tars 
poetas Bernardas Brazdžionis. 
Svarstybose bus paliestos ke
lios temos: švietimas, politinės 
partijos, komunistų partijos 
nusikaltimai ir atsakomybė, 
genocidas, Laikinoji Lietuvos 
vyriausybė, Lietuvos įstaty
mai. 

Studijos tęsis dvi dienas, 
sausio 30-31 d., ir vyks Šv. 
Kazimiero parapijos salėje. 

AtsiąšU puninėti ' 
„Technikos žodis", kurį 

leidžia Amerikos lietuvių inži
nierių ir architektų sąjunga 
(redaktorius V. Jautokas), iš
leido savo 3-4 numerį. Pa-
sklaidę jį, rasite žinių apie 
prof. K. Šliūpą, dailininką A. 
Varną, kitus žymius Lietuvos 
ir išeivijos architektus, naują 

knygą apie arhitektą V. 
Landsbergį-Žemkalnį, apie 
Markse (Rusijoje) atstatytą 
vokiečių bažnyčią. Žurnalas 
mini mirusius išeivijos inži
nierius, architektus ir „Tech
nikos žodžio" skaitytojus. Ra
šoma apie sąjungos surengtus 
susitikimus su L. Mockūnu, 
ekskursiją po Čikagos centrą, 
apsilankymą Commonwealth 
Edison branduolinėje jėgainė
je. 

Ką spausdina filatelistų 
draugijos „Lietuva" žurna
las? 1998 m. jo pirmas nume
ris aprašo šios draugijos 1998 
m. sausio 31 d. Čikagoje įvy
kusį narių susirinkimą, išvar
dina priimtus nutarimus (vis
kas spausdinama anglų ir lie
tuvių kalbomis). Žurnalas taip 
pat spausdina straipsnius 
apie Lietuvos paštą 1923-1924 
m., 1929 m. ir dabar Lietuvoje 
išleistus pašto ženklus. Ženk
lai aprašomi - kada buvo iš
leisti, kas piešinio autorius, 
koks tiražas, kur buvo spaus
dinami. Greta ženklų spausdi
namos mažos jų nuotraukėlės. 
Skaitytojai galės perskaityti ir 
įspūdžius iš Pasaulinės filate
lijos parodos, ir pasidomėti, 
kokie nauji Filatelijos draugi
jos proginiai vokai. 

„Trimitas" - vienintelis 
Lietuvos šauliams tėvynėje 
ir išeivijoje skirtas žurnalas. 
Jį leidžia šaulių sąjunga, reda
guoja Marija Lužytė. Dvylik
tame „Trimito" numeryje -
šaulių šventės, minėjimai iš 
visos Lietuvos, pasakojimai 
apie garbius Šaulių sąjungos 
atstovus, minimi išeivijos vei
kėjai B. Savickas ir J. Šiau-
čiulis, spausdinamas net pa
sakojimas apie prezidento V. 
Adamkaus viešnagės susitiki
mą su Čikagos lietuviais. 

„Tremtinių namai* Meškeriotojų 22, Vilniuje Cia gyvena tremtiniai, gr\if is Sibiro, kurie neturi artimųjų ir ki
tos gyvenamos vietos. Namų įkūrėjas ir pirmininkas yra Vytautas Cinauskas, kuns sį sekmadienį, sausio 17d, 
12 vai.. Pasaulio lietuvių centro didžiojoje salėje kalbės apie 1991 m sausio 13-osios įvykius Susitikimą su V 
Cinausku ruošia JAV LB Kultūros taryba Visi raginami dalyvauti 

• Kviečiame visus Jono 
Dainausko studentus, ben
dradarbius ir draugus į jo 
95 metų Gimtadienio šventę 
sausio 22 d., penktadienį, 7:30 
v.v. Jaunimo Centro kavinėje. 
Rengia Akademinis Skautų 
Sąjūdis. Dėl rezervacijų skam
binkite 773-229-9618 arba 
708-361-8831 iki sausio 15 d. 
(sk.) 

• A.a. dr. Vytauto Dargio 
atminimui artimieji ir drau
gai paaukojo $450 Lithu-
anian Mercy Lift. Nuošir
džiai dėkojame aukotojams: 
Cynthia Bergmann ir Anthony 
Stankevičiui, Vandai ir Vac
lovui Mažeikams, dr. Kaziui 
Ambrozaičiui, Eugenijai ir 
Danguolei Bartkams, Gedi
minui ir Birutei Biskiams, 
Kostui, Donatai ir Mary Bur
ba ms, Viliui ir Liucijai Hoff-
manams, dr. K. Jablonskiui, 
Janinai Vienužienei, ir Carol 
Vanker. (sk.) 

• Amerikos Lietuvių ra
dijas, vad. Anatolijus Siutas -
kiekvieną sekmadienį 7 v J. per 
WCEV 14.50 AM. TeL 773-847-
4903, adresas: 4459 S.Fran-
cisco, Chicago, IL 60632. (ak.) 

• Akcijų, bonų bei kitų 
vertybių pirkime ir par
davime jums nuoširdžiai pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkulis, tel. 
312-879*7750 arba jo sūnus 
Andrius Kurkulis, tel. 312-
879-7751, dirbą su First Al-
bany Corp. Čikagoje. Iš JAV 
ir Kanados skambinkite veltui: 
tel. 1-888-879-7730. (sk.) 

• Marija Naru iy tė , 
Highland Park, IL, atsiuntė 
$1000 padėti Lietuvos gatvės 
vaikams. Tų vaikų vardu dėko
jame! „Lietuvos Našlaičių 
globos" komitetas , 2711 
West 71st St., Chicago IL 
60629. (sk) 


