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Seime sukurta Nuosaikiųjų 
konservatorių frakcija 

Vilnius , kovo 23 d. (BNS) „pribrendęs reikalas", nes gru
pei žmonių svarbu išreikšti 
atskirą nuomonę ir rūpi, kad 
ji būtų išgirsta. „Pastaruosius 
kelerius mėnesius kai kurių fi
nansų žinovų, teisininkų ir 
kitų žmonių nuomonė būdavo 
sunkiai girdima", sakė A. 
Bartkus. Jo teigimu, konser
vatorių vadovybė negirdi kita
minčių nuomonės „ekonomi
niais klausimais, teisiniais 
klausimais, ypač dėl (Seimo 
rinkimų) įsipareigojimų ir pro
gramos vykdymo". 

Anot A. Bartkaus, frakcijoje 
susiburs „trylikta-penkiolika" 
asmenų, „daugiau nebus". 
Frakcijos seniūnas bus iš
rinktas artimiausiomis dieno
mis. Manoma, kad juo taps R. 
Pleikys. 

— Buvusio premjero Gedimi
no Vagnoriaus šalininkai 
Seime ketvirtadienį atskilo 
nuo „motininės" Tėvynės są
jungos frakcijos ir susibūrė į 
Nuosaikiųjų (konservatorių) 
frakciją. 

Ketvirtadienio popietę pa
skelbta dvylikos Seimo narių 
deklaracija dėl naujos frakci
jos kūrimo. Šį dokumentą pa
sirašė buvę ministrai Riman
tas Pleikys, Vytautas Pakal
niškis, Saulius Šaltenis, Kęs
tutis Skrebys, buvęs premje
ras Gediminas Vagnorius, Al
fonsas Bartkus, Elvyra Kune
vičienė, Birutė Visokavičienė, 
Nijolė Oželytė, Jadvyga Du-
naųskaitė, Alfonsas Vaišnoras, 
Juozas Listavičius, Jonas Mo
cartas. 

N. Oželytė ir K. Skrebys 
pašalinti iš konservatorių par
tijos už kritiką jos vadovų 
atžvilgiu, G. Vagnorius su
stabdė savo narystę pats. N. 
Oželytė, A. Vaišnoras ir J . Mo
cartas yra pasitraukę iš kon
servatorių frakcijos, kurioje 
iki šiol buvo 61 narys. 

Vienas ryškiausių G. Vag
noriaus bendraminčių A. Bart
kus žurnalistams sakė, jog 
naujos frakcijos kūrimas yra 

Vilniaus valdžia slysta i š 
liberalų rankų 

Vieno konservatorių vadovų, 
Seimo pirmininko pirmojo pa
vaduotojo Arvydo Vidžiūno 
nuomone, naujos frakcyos su
kūrimas „tik įteisina faktišką 
padėtį". Žurnalistams A. Vi
džiūnas sakė, kad naujosios 
frakcijos pavadinimas ne vi
siškai atitinka jos esmę. Jis 
teigė, kad konservatorių parti
jos skilimo neįvyks, o įma
nomas tik jos dalies atskili
mas. 

prezidentas Algirdas Brazauskas Savo monografiją „Kazys Grinius" 

Prezidento Kazio Griniaus 
pamokos šių dienų Lietuvai 

„Kliba" Andriaus Kubiliaus 
vyriausybės pamatai 

Viln ius , kovo 23 d. (BNS) 
— Naujosios Nuosaikiųjų kon
servatorių frakcijos susikūri
mas gali susilpninti Andriaus 
Kubiliaus vyriausybės pozici
j a s Seime, teigia Seimo pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis. 

„Jeigu kairioji pusė norės 
griauti vyriausybę, ir jeigu ši 
frakcija prisidės prie kairio
sios pusės, tai griovimui sąly
gos yra labai didelės. Tai pri
klauso nuo viso Seimo atsako
mybės ir brandos supratimo", 
žurnalistams ketvirtadienį po 
Seimo posėdžio sakė V. Lands
bergis. 

Dvylikai Seimo narių „vag-
norininkų" paskelbus apie 
Nuosaikiųjų frakcijos sudarys 
mą, Seimo konservatorių frak
cija sumažėjo nuo 61 iki 51 
parlamentaro. Kartu su 12 
krikščionių demokratų frakci
jos narių bei frakcijoms nepri
klausančiu Seimo pirmininku 
valdančioji grupuotė turi tik 
64 balsus iš 138 esamų parla
mentarų. Toks balsų išsidė-
liojimas gali būti vertinimas 
kaip buvusios daugumos virti
mas mažuma. Vertindamas 
naujos frakcijos susikūrimą, 
V. Landsbergis sakė, jog „gal
būt tai buvo neišvengiama, 
galbūt ir gerai, kad taip įvy
ko". Anot jo, viskas „bus tie
siog kaip iki šiol". 

„Bus galima pasitarti ir su
tart i , kokias idėjas (jie) palai
ko, kokias ne. Nebus tokio 
spėliojimo, kaip jie balsuos. 
Bus galima parlamentiškai 
aiškiau bendradarbiauti", sa
kė konservatorių vadas. 

įforminimą to, kas jau seniai 
buvo aišku". „Be abejo, teks 
derinti, kaip ir iki šiol derinta, 
su visomis frakcijomis visus 
sprendimus", sakė A. Kubi
lius. Jo teigimu, „planai steig
ti tokią frakciją buvo ruošiami 
jau labai seniai", o frakcijos 
paskelbimas „susijęs su savi
valdybių rinkimų rezultatais". 

Konservatoriai po šių savi
valdybių rinkimų iš 493 turė
tų įgaliojimų išsaugojo tik 
apie 200, be to, prarado di
džiąją dalį savo 25 turėtų me
rų postų. 

Nuotr.: Lietuvos Respublikos prezidento Kazio Griniaus i:.i:t:es 50-tųjų metimų minėjime Vilniaus rotušėje (iš 
kairės) Lietuvos ambasadorius Meksikoje dr Alfonsas Eidictas, Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus, buvęs 

pristato Gediminas Ilgūnas (dešinėje;. 
Vladimiro- Guievičiaus (Elta) nuotr 

gūnas buvo atvykęs į Ameriką 
padėti įvykdyti paskutinės 
prezidento KGriniaus valios 
— pervežti jo palaikus į nepri
klausomą Lietuvą. 

G. Ilgūnas sako, kad rašyti 
monografiją apie K. Grinių jį 
paskatinęs nepaprastas prezi
dento asmenybės žavesys, jo 
tolerancija. Net ir po 1926 me
tų perversmo, kai jėga buvo 
priverstas atsisakyti preziden
to pareigų, Kazys Grinius, pa
sak monografijos autoriaus, 
sugebėjo įveikti asmeninę 
nuoskaudą, neieškojo užtari
mo, nes svarbiausia jam buvo 
ne asmeniniai dalykai, o Lie
tuvos valstybingumo išsaugo
j imas . 

G.Ilgūnas įsitikinęs, kad 
Kazio Griniaus gyvenimas 
gali būti sektinu pavyzdžiu ir 
šiandieninei Lietuvai. 

Vilnius, kovo 23 d.(Elta) 
— Dešimties metų Gedimino 
Ilgūno triūsą vainikavo solidi 
monografija „Kazys Grinius", 
pasakojanti apie trečiąjį Lie
tuvos Respublikos prezidentą. 
Daugiau kaip 600 puslapių 
gausiai iliustruotą knygą, 
skirtą K. Griniaus mirties 50-
osioms metinėms, išleido 
„Pradų" leidykla. 

Prezidentas Kazys Grinius, 
kaip teigia žinomas moksli
ninkas, Lietuvos naujosios is
torijos tyrinėtojas, ambasado
rius dr. Alfonsas Eidintas, iš
skirtinė istorinė asmenybė, at
stovavusi parlamentinei de
mokratijai. Net ir ankstyvuoju 
savo biografijos tarpsniu, kaip 
tautinio išsivadavimo veikė
jas, Kazys Grinius pranoksta 
daugelį savo garsių amžinin
kų. Gilesnių studijų apie K 
Grinių ilgą laiką nebuvo nei 
išeivijoje, nei Lietuvoje. 

Tyrinėtojų dalią, pasak dr. 
A. Eidinto, ypač apsunkina 
tai, kad karo audrose yra din
gę visi Kazio Griniaus archy
vai. 

Lietuvoje K. Grinius pla
čiau buvo pristatytas 1991 m. 

moksleiviams parengtame A. 
Eidinto leidinėlyje apie Lietu
vos prezidentus. 1993 m. iš
leista A. Eidinto knyga „ K 
Grinius — ministras pirminin
kas ir prezidentas". Kazio Gri
niaus veikla aprašyta ir 1995 
m pasirodžiusioje autorių ko
lektyvo knygoje ..Lietuvos Re
spublikos prezidentai". 

Kad G. Ilgūnas, knygų apie 
įžymųjį geologą Joną Čerskį, 
rašytoją Vincą. Pietarį auto
rius, beje, pagarsėjęs krašto
tyrininkas, keliautojas, pasi
ryžęs eiti ir Kazio Griniaus gy
venimo pėdsakai , iii. A. Ei
dintui paaiškėjo dar 1994 me
tais, dirbant Vašingtone Lie
tuvos ambasadoriumi. G. II-

Vilnius, kovo 22 d. (BNS) 
— Vilniuje bręsta „plačioji 
koalicija", kurioje nebūtų Lie
tuvos liberalų sąjungos, tačiau 
liberalų vadovai teigia, kad 
kalbos apie tai tėra „teorija". 

Kaip trečiadienio vakarą 
pranešė Lietuvos centro są
jungos (CS) pirmininko pava
duotojas Vidmantas Staniulis, 
jis ir CS pirmininkas Romual
das Ozolas aptarė padėtį po 
savivaldybių tarybų rinkimų 
su Lietuvos liberalų sąjungos 
pirmininku Rolandu Paksu ir 
jo pavaduotoju Artūru Zuoku. 

Anot V. Staniulio, abi pusės 
išdėstė savo požiūrį į miestų ir 
rajonų tarybų formavimą bei 
merų ir vicemerų paskir
stymą. V. Staniulio teigimu, 
sostinės savivaldybes taryboje 
ryškėja galimybės sukurti ke
lių partijų „plačią koaliciją", 
kurioje nebūtų LLS atstovų. 
Liberalai Vilniaus mieste lai
mėjo 18 iš 51 savivaldybes ta
rybos įgaliojimo. Centristai 
Vilniuje gavo 4 vietas. Anot V. 
Staniulio, dėl koalicijos suda
rymo tartasi su Naująją są
junga (8 įgaliojimai). Socialde
mokratų partija (6), Lietuvos 
lenkų rinkimų akcija (5) bei 
LDDP (3). Kartu paėmus, koa

licija turėtų 26 tarybos n a r i u s 
— pakankamą daugumą spren
dimams priimti. 

Be to, pasak V. Staniul io , 
prie koalicijos „turi gal imybę 
prisijungti" ir 7 įgaliojimus 
turintys konservatoriai . 

V. Staniulio teigimu, Cent ro 
sąjunga nebus tokios koalici
jos rengėja, tačiau da lyvaus 
joje kitų partijų kviet imu, to
kiu atveju siūlydama į mero 
postą centristą Algį Čapliką. 

Tačiau LLS pirmininko pa
vaduotojas Ar tūras Zuokas 
sakė, jog kalbas apie „plačią 
koaliciją" j is „vertinąs kaip t e 
oriją". „Tikrai nemanau , k a d 
apie tokią koaliciją ga l ima 
kalbėti po pirmosios dienos 
pokalbių", sakė A. Zuokas. J o 
teigimu, po pašnekesio su cen
tristais „požiūriai išsiskyrė' ' , 
tačiau „tai yra diskusija 
ateičiai". 

„Centristų pozicija yra poli
tiškai įdomi, ir būdinga Cen
tro sąjungai", sakė A. Zuokas . 
Jo teigimu, LLS, savo ruožtu, 
susi t inka su visomis miesto 
taryboje balsus gavusiomis 
partijomis, ir mato kiekvieną 
jų savo būsima koalicijos ben
drininke. 

Į savivaldybių tarybas išrinkti 
27 parlamentarai 

„Nuosaikiosios" konservatorės 
gina atleistą banko vadovą 

Vilnius, kovo 23 d. (BNS) apmokėtas milijardines vals-
— Trys Seimo narės viešu 
laišku kreipėsi į premjerą An
drių Kubilių, gindamos atleis
tą Lietuvos taupomojo banko 
(LTB) valdybos pirmininką 
Romualdą Visokavičių. 

Ketvirtadienį nuo Konser
vatorių frakcijos atskilusios 
Nuosaikiųjų konservatorių 
frakcijos atstovės Elvyra Ku
nevičienė, Jadvyga Dunaus-
kaitė bei Nijolė Oželytė vieša
me laiške kritikuoja sprendi
mą pakeisti LTB vadovybę. 

Šiai naujai frakcijai pri
klauso ir Birutė Visokavičie
nė, R. Visokavičiaus žmona. 

Pasak laiško, Seimo pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis 
užsipuolė rinkėjus, jog jie pa
kreipė valstybės laivą į kairę, 
bet tą pačią dieną dviveidiškai 
pritarė dėl bankų ir finansų 
krizės pagarsėjusio buvusio 

Keliolika buvusio premjero LDDP administracijos finansų 
Gedimino Vagnoriaus idėjų 
šalininkų daugiau kaip pus
metį kategoriškai kritikuoja 
ministrų kabinetą tariamai 
nukrypus nuo konservatorių 
rinkimų programos bei neva 
liberalizavus šešėlinę ekono
miką ir kontrabandą. 

Vienas konservatorių vado
vų, ministras pirmininkas An
drius Kubilius Nuosaikiųjų 
frakcijos susikūrimą žurnalis
tams apibūdino kaip „formalų 

ministro Algimanto Križi-
nausko paskyrimui vadovauti 
LTB. 

Pasak viešo laiško, buvu
siam LDDP vyriausybės laiko
tarpiu finansų viceministrui, o 
nuo 1996 metų ir finansų mi
nistrui A. Križinauskui tenka 
didelė atsakomybė už tada 
Lietuvoje skandalingai išgrob
stytus didžiuosius bankus ir 
per juos iššvaistytas žmonių ir 
valstybės lėšas, taip pat už ne-

tybės skolas. „Sis LDDP fi
nansų pareigūnas prisidėjo 
prie ankstesnių metų Taupo
mojo banko nuostolingos veik
los, kai buvo išduodamos blo
gos paskolos, vadovams mo
kamos milžiniškos algos ir 
švaistomos lėšos, dėl ko buvo 
iškeltos net baudžiamosios by
los", teigia Seimo narės. 

Pasak jų, 1997 m. sudarius 
naują banko valdybą ir pas
kyrus jos vadovu Romualdą 
Visokavičių, LTB veiklos ro
dikliai iš esmės pagerėjo — šis 
bankas „apsivalė" nuo anks
čiau išduotų blogų paskolų, 
pradėjo dirbti pelningai ir įgi
jo žmonių bei investuotojų pa
sitikėjimą; tai patvirtino auto
ritetingas nepriklausomas fi
nansinis patikrinimas. Vienin
tele R. Visokavičiaus vadovau
tos valdybos kalte trys konser
vatorės su ironija vadina tai, 
jog ji nepasidavė galimiems 
skandalingai žiniasklaidoje 
nuskambėjusiems dienraščio 
„Respublika" grasinantiems 
reikalavimams neteisėtai skir
ti lėšų. 

Laiške teigiama, jog visuo
menės pasitikėjimo neturin
čios LTB valdybos paskyrimas 
gali paskatinti gyventojus at
siiminėti iš banko savo indė
lius, o tai sukeltų grėsmingas 
finansines pasekmes. 

Vi ln ius , kovo 22 d. (BNS) 
— Lietuvos miestų ir rajonų 
savivaldybių tcrybų nariais 
dirbs 27 įvairių frakcijų Seimo 
nariai. 

Savivaldybių rinkimuose Tė
vynės sąjungos Lietuvos kon
servatorių) partjos sąrašuose 
kandidatavo 11 Seimo konser
vatorių frakcijos narių. Iš jų 
išrinkti: Antaną- Matulas (Pa
svalio rajono apygarda), Min
daugas Briedi- (Radviliškio 
raj.), Elena Prrošienė (Kre
tingos raj.), 9. Jadvyga Du-
nauskaitė (Akn.anės raj.), Si
mas Petrikas (Vilniaus miesto 
apygarda), Saulius Kubiliūnas 
(Biržų raj.), K. stutis Jakelis 
(Kaišiadorių rajX 

Kandidatavo, tačiau neiš
rinkti: Rimvydą- Survila (Tra
kų raj.), Sigitas Čirba (Uk
mergės raj.), Si-itas Slavickas 
(Marijampolės pygarda), Ni
jolė Ambrazai tyte (Vilniaus 
raj.). 

Lietuvos kriK-čionių demo
kratų partijos - įrašuose kan
didatavo du par įmentarai Pe
t ras Gražulis, -rinktas Klai
pėdos rajono ap gardoje, ir Al
bertas Š imėne , neišrinktas 
Vilniaus miesto arybos nariu. 

LDDP sąrašu se kandidata
vo 8 Seimo LDF P frakcijos na
riai. Iš jų išr kti: Česlovas 
Juršėnas (Šven :onių raj.). Al
gimantas Sala akinas (Kelė-
dainių raj.), J; -tinas Karosas 
(Druskininkų miesto apygar
da), Petras Papovas (Zarasų 

Seimo narės '.eigia, jog ban
ko valdyba bu > pakeista dėl 
politinių motyvų ir atsižvel
giant į neskaicriu banko pri
vatizavimu sudomintų finan
sinių grupuočių siekius. 

LTB valdyb.: buvo atleista 
trečiadienį LTB tarybos spren
dimu. 

raj.), Mykolas Pronckus (Plun
gės raj.), Virmantas Velikonis 
(Panevėžio miesto apygarda). 
Nuo LDDP kandidatavo, bet 
neišrinkti: Irena Šiaulienė 
(Klaipėdos miesto apygarda; 
ir Artūras Plokšto (Šalčininkų 
raj.). 

Lietuvos socialdemokratų 
partijos (LSDP) sąraše kan
didatavo ir išrinkti parlamen
tarai Vytenis Andriukaitis 
(Vilniaus miesto apygarda), 
Algirdas Sysas (Vilniaus mies
to apygarda). Algirdas Butke
vičius (Vilkaviškio raj.). Ne
išrinkti LSDP frakcijos nariai 
Roma Dovydėnienė (Šiaulių 
miesto apygarda) ir Nikolajus 
Medvedevas (Vilniaus raj.). 

Centro sąjungos sąrašuose 
kandidatavo ir išrinkti Seimo 
centristai Algis Čaplikas (Vil
niaus m.), Vytautas Čepas 
(Klaipėdos m.i. Gintaras Ši
leikis (Panevėžio m.). Kęstutis 
Trapikas (Švenčionių raj.) ir 
Kęstutis Vaitukaitis (Elektrė
nų apygarda). Neišrinkti cen
tristai Mindaugas Končius 
(Šiaulių m.) ir Jūratė Mateko-
nienė (Jonavos raj.). 

Vienintelė Naujajai sąjungai 
(socialliberalams) atstovau
jant i parlamentarė Vida Sta
siūnaitė išrinkta į Šiaulių 
miesto savivaldybės tarybą. 

Jungt inės frakcijos nariai 
Valstiečių partijos vadas Ra
mūnas Karbauskis ir šios par
tijos vienas vadovų Albinas 
Vaižmužis kandidatavo ir iš
rinkti atitinkamai Šiaulių ir 
Kupiškio rajonų apygardose. 

Nepriklausomos frakcijos 
nariai Janas Senkevičius ir 
Gabrielis Janas Mincevičius, 
kuriuos iškėlė Lietuvos lenkų 
rinkimų akcija, išrinkti atitin
kamai į Vilniaus miesto ir Vil
niaus rajono savivaldybių ta
rybas. 

Sulaikytas pakaunės savanoriu 
maišto vadas 

Mar i j ampolė , kovo 23 d. mųjų ginklų laikymu. J i s su-
(BNS) — Trečiadienio vakarą laikytas dviem paroms, vėl iau 
Kauno rajone sulaikytas nee- teismo bus prašoma jį su imt i . 

Trys bylos įtariamieji, kur ie 
buvo sulaikyti antradienį Kaz
lų Rūdoje, laikomi Mari jam
polės policijos komisar iato 
areštinėje. J . Maksvytis laiko
mas ne Marijampolės policijos 
areštinėje. Kalt inimai j i ems 
kol kas nepareikšti . 

Policija nenurodo, kurio poli
cijos komisariato arešt inėje 
laikomas J . Maksvytis. 

tatinis Krašto apsaugos sava
noriškų pajėgų savanoris Jo
nas Maksvytis. Jo sodyboje 
miške netoli Ežerėlio gyven
vietės rasta daug įvairių 
ginklų, įskaitant automatus ir 
karabinus bei sprogmenų. 

J. Maksvytis išgarsėjo per 
1993 metų pakaunės savano
rių maištą. J. Maksvytis, tuo
met dar etatinis savanoris, be 
vadovybes leidimo buvo iš
sivedęs į pakaunės miškus 
didelį būrį ginkluotų savano
rių. Stovyklą miškuose įsikūrę 
savanoriai taip reiškė nepasi
tenkinimą per 1992 metų rin
kimus į valdžią atėjusiais — 
komunistine LDDP ir neva 
stiprėjančia kriminaline „ma
fija". 

Po ilgų derybų savanoriai 
grįžo į dislokacijos vietas. Ne
paisant kelių teisėsaugos ir 
Seimo narių bandymų, maišto 
mechanizmas iki galo nebuvo 
atskleistas. 

Krata pas J. Maksvytį atlik
ta po to, kai išvakarėse Mari
jampolės rajone Kazlų Rūdoje 
buvo sulaikyti trys vyrai, au
tomobilyje vežė sprogmenų bei 
plėšimams naudojamų įran
kių. Vyrai buvo neblaivūs. 

Del šio įvykio Marijampolės 
policija iškėlė baudžiamąją 
bylą. Policija kol kas negali 
pasakyti, kiek tiksliai šaud
menų rasta J. Maksvyčio so
dyboje. J. Maksvytis įtariamas 
neteisėtu šaudmenų ir šauna-

Vienas Tėvynės liaudies par
tijos vadovų, parlamentaras 
Vidmantas Žiemelis kandida
tavo į Vilniaus miesto savival
dybes tarybą, tačiau neišrink
tas. 

Nepasisekė Seimo socialde
mokratui „dutūkstantinin-
kui" Jonui Valatkai, kuris 
neišrinktas į Vilniaus miesto 
savivaldybes tarybą, bei De
mokratų partijos pirmininkui 
Sauliui Pečeliūnui, kuris ne
sėkmingai siekė tapti Elek
trėnų savivaldybes tarybos 
nariu. 

* V i l n i a u s u n i v e r s i t e t o 
(VU) administracinėse ir mo
komosiose patalpose dėl lėšų 
trūkumo išjungtas ši ldymas. 
L'niversitetas už šildymą ir 
karštą vandenį miesto įmo
nėms įsiskolinęs 2.1 mln. litų. 
Šios skolos velkasi nuo pra
ėjusių metų lapkričio. Je i oro 
temperatūra nukristų iki 5 
laipsnių C šalčio, š i ldymas 
būtų t rumpam įjungtas. Un i 
versiteto ūkinėms išlaidoms 
visiškai neskiriama lėšų, visi 
iš valstybes biudžeto perveda
mi pinigai skiriami darbo 
užmokesčiui ir stipendijoms. 
VU bendrabučiuose kol k a s 
šildymas nėra išjungtas, nes 
už tai sumoka patys bendra
bučių gyventojai. 

* K e t v i r t a d i e n į S e i m a s 
s u d a r ė laikinąją tyrimo komi
siją, kuri t irs padėtį sužlug
dytoje „Inkaro" gamykloje. J i 
taip pat aiškinsis galimybes 
patenkinti darbininkų reika
lavimus skubiai pradėt i išmo
kėti uždelstus a t lyginimus. 
Sudaryti komisiją pasiūlė Sei
mo pirmininkas Vy tau ta s 
Landsbergis, i š re ikšdamas vil
tį, kad problemas pavyks grei
tai išspręsti. Jo teigimu, nega
lima leisti kokių nors t rag i škų 
pasekmių, nes badaujantys 
žmonės yra nusiteikę g a n a 
drastiškai. <EIU> 

KALENDORIUS " 
Kovo 24 d.: Liucija. Gabrielius, 

Hilda, Daumantas, Niką. 
Kovo 25 d.: Apsireiškimas Švc. 

Mergelei Marijai; Haroldas, Vaiš
vilas. Kante. 
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GERIAUSI SPORTININKAI RENGIASI 
OLIMPIADAI 

Geriausiųjų šalies sporti
ninkų, esančių olimpinės 
rinktinės pirmajame sąraše, 
pasirengimas šių metų Sidnė
jaus olimpiadai vyksta pagal 

tys dalyvaudami treniruočių 
planavime, išmoksta jį pla
nuoti, todėl neretai treneriui 
lieka nebent „psichologo" 
vaidmuo, kuriam ne visi yra 

numatytus planus, sudarant pasirengę. Dėl to pasitaiko, 
jiems galimybes išvykti į visas kad auklėtiniams persiduoda 
reikalingas treniruočių sto- trenerio įtampa, ne atvirkš-
vyklas ir varžybas užsienyje, čiai, sakė A. Rasalnas. 
Apie tai kovo 16, ketvirta- J is pabrėžė, kad šią prob-
dienį, Lietuvos tautinio olim- lemą teks spręsti ir rengian-
pinio komiteto (LTOK) Vykdo- tis Atėnų olimpinėms žai-
mojo komiteto posėdyje infor- dynėms, nes pasaulio sporto 
mavo olimpinės misijos vado- mokslo pažanga dalį ankstes-
vas Algirdas Raslanas. nių trenerio funkcijų jau per-

Jis sakė, kad baidarininkai kėlė mokslininkams. 
treniruojasi Izraelyje, irkluo
tojai — Portugalijoje, buriuo
tojai — Prancūzijoje, vieni 
lengvaatlečiai stovyklavo 
PAR, kiti išvyksta į JAV arba 
Ispaniją, penkiakovininkai, 

(Elta) 

PRIEŠ 53 METUS 
VOKIETIJOJE 

Tvarkydamas savo kuklią 
k u r i e s d a T n ^ v į J a ^ spon^ę biblioteką tarp vie-

, , , . , T , . nos knygos lapų, radau 1947 
votį kelialapių, dalvvavo sto- .. . , ' ,_ , . 
vykiose ir varžybose JAV bei » * * V ^ J V J d". A u / S ' 
Meksikoje. Tik plaukikai šiuo * u r g e ^ ^ u s i ų stalo teniso žai-
metu dirba Alytuje, tačiau ne- d y ™ ų . ^ e s k i m e * į **% 

, ,. e f . . , .., vokišką barbarizmą „turnyro rimą kelia federacijos taktika .-,* , nn 7 J ., , . . .. . i i žodi!) pasekmes. Teko vado-įšskirstyti sportininkus i kelias grupes, todėl visi olimpi
niai kandidatai negali rengtis 
kartu. 

Kiti sportininkai, 
nantys šimtaprocentinio fi 
nansavimo arba dar neužsi
tikrinę teisės varžytis olim
piadoje, taip pat intensyviai 
rengiasi, surasdami lėšų iš ki
tų šaltinių. 

A. Raslanas pateikė Lietu
vos olimpinio sporto centro 
(LOSC) patvir t intus -pasiren
gimo planus, kuriuose išdės
tyti treniruočių ir var: 
grafikai. 

vauti toms žaidynėms, tad šis, 
vieno lapo brangus istorinis 
sportinis dokumentas pateko 
su keliom knygom į kelionės negau-. . _ lagaminą, keliaudamas iš se-
nutės Europos į Klevo lapo 
kraštą ir vėl atsiradęs Euro
poje. 

Kodėl noriu persikelti į prieš 
53 metus įvykusias žaidynes? 
Patikrinęs „Išeivijos lietuvių 
sportas 1944-84" leidinį, nera
dau jokios žinutės apie šias 
žaidynes, tad gal „kada nors" 

?*I0 bus proga jas įtraukti į spor
tinį leidinį, parodant klestė-

. . . . , _ ,. T/~>e/- JUSJ stalo tenisą stovykliniame 
Iki kovo 15 dienos LOSC J . -»- . * 

. . . , . . gyvenime 
sportininkų pasirengimui ga- ° v , . vo iš Sporto departamento 
375,000 litų, kurie paskirstyti 
16 sportininkų arba jų gru
pių. A. Raslanas pažymėjo, 
kad realus poreikis sudarė 1,1 
mln. litų, todėl j au šią savaitę 
gali susidaryti krizinė padė
tis, jei nebus gauti pinigai 
pagal numatytus poreikio gra
fikus, pateiktus Finansų mi
nisterijai. A. Raslanas atkrei
pė dėmesį, kad jau beveik me
tai nemokama už paslaugas 
kai kurioms sporto bazėms, 
kurios grasina neįsileisti 
sportininkų. 

VK posėdyje buvo aptartos 
iškylančios sportininkų ir tre
nerių santykių problemos, 
visų pirma — diskininko Vir
gilijaus Aleknos išsiskyrimas 
su treneriu Rimantu Kaliba-
tu. 

LTOK prezidentas Artūras 
Poviliūnas, klausdamas, ar 
tai jau netapo tendencija, ne
rimavo, kad tai gali sumažinti 
atliekamo darbo kontrolę, nes 
kiekvienas žmogus linkęs save 
patausoti. J ie pateikė praeity
je perspektyvių plaukikų Rai
mundo ir Lauros Petrutytės 
pavyzdžius. 

Olimpinės misijos vadovas 
tikino, kad kontrolės sporti
ninkai neišvengs bet kokiu 
atveju, nes jie testuojami 
prieš ir po stovykų. Be to, jie 
aptaria reabilitacijos priemo
nių naudojimą su medikais, o 
masažuotojai nuolat būna su 
jais. 

A. Raslano nuomone, nesu
tarimus nemažai nulemia tai, 
kad geriausi sportininkai 
„praauga" savo trenerius, ku
rie „verda savo sultyse" ir ne
gali praturtinti treniruočių 
proceso niekuo nauju. Vyresni račių lenktynes „Trofeo Citta 
sportininkai, ilgus metus pa- di Rosignano" Italijoje. 

Kokiu tikslu surengtos žai
dynės? Prie dalyvių sąrašo ir 
taisyklių, pridėta bendra žai
dynių apžvalga. Joje rašoma: 
„Ne visai tikslu, kad žaidynės, 
kurios turės išaiškinti geriau
sią stalo tenisininką, vykdo
mos sezono pradžioje, tuo me
tu, kada žaidėjai nėra tinka
mai 'įkaitę', arba tikriau sa
kant, po vasaros pertraukos 
be formos. Tačiau, iš kitos pu
sės, nors tik sezono pradžia, 
tačiau prieš akis stovi eilė 
įvairių rungtynių prieš pajė
gias ir stiprias vokiečių ko
mandas. 

Si priežastis ir paskatino 
rengėjus paskubinti žaidynių 
pravedimą, kad būtų lengviau 
sudaryti stiprią komandą 
rungtynėms (spalio mėn. 19 d. 
18 vai.) prieš Vokietijos meis
terį MTV Miunchen. 

Iki šiol, įvyko dvejos pana
šios žaidynės. Pirmą laimėjo 
V. Gerulaitis (Augsburg) ir 
antrą Garunkštis (Miunche
nas). Abejos žaidynės įvyko 
Oberleningene. 

Žaidynių pasekmės: 1) Ga
runkštis — 10 tšk.; 2) Meilus 
— 9 tšk; 3) Zdanavičius 7 
tšk.; 4) Andriulis III — 6 tšk.; 
5) Vailokaitis 6 tšk.; 6) Geru
laitis 5 tšk.; 7) Vieta pasidali
no Adomavičius, Paškauskas. 
Žilinskas, Januškis, surinkę 
po 3 tšk. ir paskutinę — dvy
liktą — A. Tėvelis, liko be 
taško". 

K.B. 

E. PUČINSKAITĖS 
PERGALĖ ITALIJOJE 

24-erių metų Lietuvos dvi
ratininkė Edita Pučinskaite 
laimėjo 10-ąsias moterų dvi-

Arvydas Sabonis, po Detroite la imėtų r u n g t y n i ų jusitikęs su vietos l i e tuv ia i s , te ik ia autografą Šiaulių vyskupi
jos vyskupui Eugenijui Bartul iui . 

SĖKMINGA ARVYDO SABONIO SAVAITĖ 
Praėjusi savaitė krepšinio 

milžinui Arvydui Saboniui vėl 
buvo sėkminga. Antradienį sa
vo aikštėje portlandiečiai — 
Sabonio dideliu įnašu įveikė šį 
sezoną gerai žaidžiančius Sac-
ramento „Kings" 96-91. 

Arvydas čia buvo vienas iš 
geriausių komandoje: jis per 
30 minučių pelnė 20 taškų ir 
atkovojo net 16 kamuolių. Jis 
pataikė 8 iš 11 dvitaškių ir 
įmetė visas keturias baudas. 

„Kings" centro puolėju žai
dęs serbas Vlade Divac per 32 
minutes surinko tik 12 taškų 
ir sugebėjo atkovoti tik tris 
kamuolius. Geriau sekėsi ki
tam „Kings" komandoje žai
džiančiam serbui Stojkovičiui. 

Po šių rungtynių Portlando 
komandos treneris Mike Dun-
leavy apie Arvydą taip kal
bėjo: 

„Sabas žaidžia puikiai. Sezo
no pradžioje spaudoje pasirodė 
pasiūlymų, kad Sabonį reikia 
išsiųsti ten, iš kur jis atvykęs. 
Mes nekreipėme į šias kalbas 
dėmesio, nes žinojome, kad jei 

Sabo reikės, jis visada pada
rys ta i , io mes iš jo t ikimės. 
Sunk ia i s nūmentais —jis ta r 
si inkarą kuris išlaiko ko
mandą". 

Ketvirtadienį namuose pra
laimėjęs rungtynes prieš Min
nesota p/r t landas išvykoje 
šeštadieni sunkiai — 97—96 
įveikė See:tle komandą. O Ar
vydo sąskaitoje: 16 taškų ir 11 
atkovotų S:amuolių. Taip pa t 
pu ikus tai-ciumas: iš dešimties 
met imų ->- septyni pataikymai 
ir dvi baitcos iš dviejų mestų. 

Po šių irungtynių Por t landas 
yra antroj : komanda iš visų 29 
NBA penketukų, kuri j a u už
s i t ikr ino >vietą a tkrentamose 
varžybose Nors dar yra likę 
18 sus i t ikmų iki pirmenybių 
pabaigos; ' portlandiečiai y ra 
įsi tvir t inę antroje vietoje su 
50 pergaių ir 16 pralaimė
j imų. Pitmoje vietoje yra Los 
Angeles Lakers", kurių pasie
k imas geresnis — 55-12. Tre
čioje vietoje eina Indiana 46-

E .S . 

A P I E FUTBOLĄ 
V O K I E T I J O J E 

Lietuvos futbolo rinktinės 
vart ininkas Gintaras Staučė 
žaidžia Vokietijos aukščiau
sios futbolo lygos Duisburgo 
vienuolikėje. Rungtynėse 
prieš Stuttgartą, teisėjas Gin
tarui parodė raudoną kortelę, 
kadangi lietuvis, besiveržiantį 
prie vartų stuttgartietį su
laikė už kojų. Be vienuolikos 
metrų baudos, G. Staučė tu
rėjo apleisti aikštę ir raudoną 

APIE „LITUANICOS" FUTBOLO KLUBO 
NARIŲ SUSIRINKIMĄ 

Kovo 19 d. įvykęs „Lituani-
cos" futbolo klubo narių ir rė
mėjų susirinkimas buvo ne
gausus, bet darbingas. Buvo 
susirinkta. Pasaulio lietuvių 
centre, Lemonte; išklausyti 
klubo veiklos pranešimai, iš
rinkta klubo valdyba bei revi
zijos komisija, aptar ta toli
mesnė veikla, kalbėta apie 
klubo 50-mečio sukakties mi
nėjimą. 

Buvo pateikti visų trijų klu
bo Futbolo komandų vadovų 
raportai. Pagal juos, užsireko
menduota vidutiniškai, nes 
objektyvios priežastys neleido 
pasiekti geresnių rezultatų. 
Vienas iš komandų vadovų, 
Gediminas Bielskus, pareiškė, 
kad dabar Čikagoje ir apy
linkėse futbolo lygis kyla ir 
reikia daug pastangų, kad iš
silaikyti esamose pozicijose. 
Jis pareiškė, kad iš Lenkijos 
visą laiką atvyksta nauji žai
dėjai, tai jų komandose ne
trūksta gerų žaidėjų. Taip pat 
ir čekų „Spartoje" beveik visi 
žaidėjai yra neseniai atvykę iš 
Čekijos. To nebūtų galima pa
sakyti apie „Lituanicą", kuri 
dabar susilaukia mažai žaidė
jų iš tėvynės. Tik praėjusią 
žiemą pasirodė du futbolinin
kai iš Lietuvos. J. komandą 
tenka kviesti ir kitataučius, 
bet geresnių sugriebti nesise
ka. Tačiau nenusimenam. Šį 
pavasarį j aikštę rengiamasi 
išleisti atnaujintą vienuolikę. 

Buvo pareikšta, kad daugu
ma klubų savo žaidėjams mo
ka pinigus, o mūsiškiai futbo
lininkai daugiausia gauna tik 
išlaidų atlyginimą, tai čia irgi 
sunku su kitais konkuruoti. 
Jeigu būtų stambių rėmėjų, 
kokius turi kiti klubai, būtų 
žymiai lengviau. 

Naujų kandidatų į valdybą 
nepasiūlius, buvo nu ta r t a pa
likti tuos pačius narius . Tik 
revizijos komisijon, vietoje pa
sitraukusio Vytauto Grauži
nio, išrinktas Bronius Žukaus
kas. Tai dabar šioje komisijoje 
bus Bronius Žukauskas ir Jo
nas Pleirys. Beje, J . Pleirys 
susirinkime atlik® revizijos 
komisijo- pranešimą. 

Klubo valdyboje dar metus 
darbuosis: Albertas Glavins-
kas, Gediminas Bielskus, Bro
nius Mikėnas, Leonas J u r a i -
tis, Edvardas Šulaitis, Jonas 
Rudaitis ir Virgilijus Marčins-
kas. Beje, šis paskutinysis yra 
iš naujai į šį kraštą atvyku
siųjų, anksčiau futbolą žaidęs 
klubo prmoje vienuolikėje, o 
dabar atstovauja veteranų ko
mandai . 

Gavės raudoną kortele Gintaras 
Staučė apleidžia aikštę. 

Visi klubo valdybos nariai 
dirbs ir 50 metų sukakties 
minėjimo — pokylio rengimo 
komitete. O čia talkinti bus 
kviečiami ir kiti asmenys. Bus 
sudarytas ir minėjimo garbės 
komitetas, į kurį žadama pa
kviesti žymiuosius lietuvių ir 
amerikiečių veikėjus. Šiuo rei
kalu rūpinsis Edvardas Šulai
tis. Atrodo, kad darbo bus 
daug ir įvairaus Tik reikia 
tikėtis, kad darbuotojų nepri
trūks. 
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kortelę „atpirkti" dviejų rung
tynių bauda. 

Gaila, bet Duisburgo vienuo-
likei greičiausiai teks apleisti 
aukščiausią Vokietijos lygą. 
Ar Gintaras sutiks žaisti ant
roje lygoje — sunku pasakyti, 
kadangi žaidžiant žemesnėje 
pakopoje mažinamas ir atly
ginimas. 

Vokietijos aukščiausioje ly
goje pirmauja Miuncheno 
Bayern klubas, prieš Leverku-
sen ir Hamburgą. Neblogai 
laikosi naujokai Ulm ir Miun
cheno priemiesčio klubas Un-
teraching. Uodegėlės pabai
goje — Frankfurt, Duisburg, 
Bielefeld. Gerų ir pirmaujan
čių klubų rungtynes stebi tarp 
65,000 ir 55,000 žiūrovų. 

Ledo ritulio pirmenybėse 
pirmoje vietoje žygiuoja Kiol-
nas, prieš Miuncheną, Krefel-
dą, Kaselį ir Mannheimą. Klu
bų sudėtyse daugiausia už
sieniečiai — čekai, kanadie
čiai, rusai, švedai, suomiai ir 
kt. Geras rungtynes stebi iki 
10,000 žiūrovų. 

Bavarijos futbolo lygoje pir
mauja Regensburgas. Augs
burgo lietuviams pažįstama 
vienuolikė yra dešimtoje vie-
t 0J e- , K.B. 

ČIKAGOS „FIRE" 
FUTBOLO 
KOMANDA 

Šalia daugelio mėgėjų ar pu
siau profesionalių futbolo vie
netų Čikagoje gyvuoja ir pro
fesionalų futbolo komanda. 
„Firen. Ši vienuolikė, tuoj po 
įsisteigimo prieš dvejus me
tus, buvo laimėjusi net JAV 
čempionų titulą, o praėjusį se
zoną irgi sukovojo gana gerai. 

Čikagos „Fire'" priklauso pa
grindinei JAV profesionalų 
futbolo lygai, vadinamai MSL. 
Pavasario sezonas šioje lygoje 

EUGENEC. DECKER, DOS, P.C. 
4647 W. 103 SL, Oak. Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northwestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 
Susitarimui (kabėti angliškai) 

Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hfctory Hte, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedžie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR L PEmEms 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd.iHickory Hffls, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&NAS, MD.,&C. 
Specialybė - Vidaus figų gydytojas 

Kabame M M M 
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6 
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Je i r . v / i j o s komisijai t i k r i n a n t „Lituanicos" futbolo klubo iždo knygas iždinininko vpid;is Svu-cia plačia 
Sypsrn.!, ta i rodo, kad a t a k a i t o m y t * Kerai vedama. IS k.— revizoriai Vytautas Graužinis. Jonas Pleirys 
iždirm.k ,s I>eonas .Jurait is ir 

prasidėjo kovo 18 d. ir „Fire" 
išvykoje pralaimėjo prieš Dal
ias komandą. 

Pas čikagiečius šiemet pra
dėjo žaisti garsusis Bulgarijos 
rinktinės žaidėjas Hristo 
Stoitchkov, kuris anksčiau yra 
buvęs vienu iš geriausių Euro
pos žaidėjų, labai gerai užsire
komendavęs pef 1994 metais 
vykusias Pasaulio futbolo pir
menybes. Jis per pirmąjį šio 
sezono susitikimą Dalias pel
nė du įvarčius, tačiau čika-
giečiai vis tiek turėjo nusileis
ti 4-2. 

Dabar Čikagos didžioji spau
da daug rašo apie šį bulgarą 
futbolininką, o taip pat teikia 
žinių ir apie Čikagoje gyve
nančius bulgarus, kurių čia ' 
esą tik arti 10 tūkstančių. Be 
to, rašoma ir apie pačią Bulga
riją, kuri šiame krašte, kaip 
matome, yra mažiau žinoma 
negu Lietuva. 

Amerikiečiai per šį žymų 
bulgarą — futbolo žaidėją 
atras ir pačią Bulgariją, pana
šiai, kaip per Arvydą Sabonį, 
Žydrūną Ilgauską ar Šarūną 
Marčiulionį jie daug sužinojo 
ir apie lietuvius ir Lietuvą. 
Taigi, kaip atrodo, sporto bei 
sportininkų pagalba mažai ži
nomos valstybes šiame krašte 
pagarsėja ir susilaukia dau
giau draugų 
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VISKĄ l VIENĄ KRŪVĄ 
BRONIUS NAINYS 

Pranas Jurkus ir Danutė Ei-
dukienė — ne garsenybes. 
Neapdovanoti nei ordinais, nei 
medaliais. Jie tik paprasti, 
nuoširdus, darbštus žmonės, 
sunkų akmeni ritina į lietu
viškų vertybių kalną ir nori 
ten jį palikti taip, kad ir ne 
per daug išprusęs istorikas 
nepraeitų pro šąli, jo nepas
tebėjęs. Tas ,akmuo" — Vokie
tijoje, Hamburge, prieš 54 
metus (steigtas, pusketvirtų 
metų, nors ir labai vargingai, 
bet sėkmingai, veikęs, gal ir 
mažai kam bežinomas, Pabal
tijo universitetas. Jo buvę stu
dentai Jurkus ir Eidukienė 
(tada dar Jankauskaitė), su
būrę Čikagos apylinkėse gyve
nančius likučius ir pavadinę 
juos dešimtuku, kasmet su
kviečia pabendrauti, pasida
linti įspūdžiais apie anuos ge
rus laikus ir taip palaikyti gy
vą vieną, gal net pati reikš
mingiausią, to (domaus laiko
tarpio istorini palikimą. Pas
kiausias dešimtuko susibūri
mas įvyko kovo 14-tą d. Čika
goje, lietuvių ^Seklyčioje". 
Kaip Prano Jurkaus ir jo žmo
nos svečiai, buvome pakviesti 
ir aš su žmona. 

Dešimtukas pasirodė gero
kai ūgtelėjęs, skanius pietus 
valgėm ir (spūdžiais dalino
mės net 33 žilo plauko atsto
vai — buvę studentai, buvęs 
profesorius Petras Gruodis su 
žmona, dešimtuko viešnios bei 
svečiai: Dešimtukas turi aiškų 
tikslą. Jį aptarė pats Jurkus: 
„Istorijai ir ateinančiom kar
tom šį monumentalų įvykį pa
likti, Pabaltijo universiteto 
(PU) vardą ir jo nuopelnus lie-' 
tuvių tautai išryškinti buvo' 
nuspręsta visą apie jį turimą 
rašytinę medžiagą, dokumen
taciją, nuotraukas, laikraščių 

- iškarpas, minėjimų aprašy
mus, subuvimus ir visa kita, 
kas tik susiję su PU, sudėti į 
„vieną krūvą", padauginti į 
keturis egzempliorius ir ati
duoti ją saugoti. Tris į Lietu
vą, vieną palikti čia, išeivijo
je". Žodžiai iš jau sudaryto rin
kinio įvado, apie kurį, kaip jau 
baigtą daugiau kaip tūkstan
čio lapų darbą, per po pietų 
įvykusią trumpą programą 
Pranas Jurkus ir kalbėjo. Rin
kinyje — visa šios įdomios, 
išskirtinos, vienintelės, anks
čiau niekada nebuvusios ir 
galbūt niekada nebepasikarto
siančios, bendros trijų Pabalti
jo tautų mokslo įstaigos užsie
nyje istorija — to didžiulio, 
dešimtuko į kalną užristo „ak
mens" vertingiausia viršūnė. 

Ypatingai sunkiomis sąlygo
mis Pabaltijo universitetas gi
mė, vystėsi, dirbo ir mirė, ta
čiau, visų trijų Baltijos tautų 
kultūroje paliko ryškias, įspū
dingas pėdas. Latviai, ku

riems turbūt priklauso ir pra
dininkų pažymėjimas, ir gal
būt didžiausi nuopelnai, daug 
apie jį rašė ir išleido išsamų, 
puošnų, didoką apžvalginį lei
dinį „Baltijas Universitate". 
Lietuviai, bent iki šiol, buvo 
kuklesni, nes, be dabar suda
ryto, gaila, neišspausdinto ir 
keturiais egzemplioriais į sau
gyklas atiduodamo, rinkinio, 
turėjo tenkintis tik kuklia, 
1976 m. Čikagoje išleista, 
prof. dr. Jono Puzino 52 psl. 
apybraiža, penkiasdešimtme
čio minėjimo proga, dešimtuko 
išleistu, taip pat kukliu leidi
nuku „Baltic University 1946-
1949" ir proginiais rašiniais 
spaudoje. 

Iš prof. dr. Jono Puzino apy
braižoje pateiktų duomenų 
matyti, kad anuo laiku, kai 
apie 63,000 raudonojo okupan
to iš Lietuvos išvytų lietuvių 
„plūduriavo" Vokietijoje bei 
jos aplinkinėse kaimynėse, 
tarp jų — 200 Lietuvos uni
versitetų profesorių, asisten
tų, dėstytojų, apie 2,000 stu
dentų, apie 3,260 vidurinių 
mokyklų ir apie 500 specialių 
mokyklų auklėtinių, neturė
dami, ku- pasidėti, jaunimo 
auklėjimo bei mokymo reika
las iškilo visu aštrumu. Pa
bėgėlių globos organizacijai 
surinkus juos į stovyklomis 
vadinamus telkinius ir apgy
vendinus apgriautose Vokieti
jos kareivinėse, tarp kitų gy
venimo būtinybių, nors ir to
mis apgriautomis sąlygomis, 
buvo kuriamos ir įvairios pra
dinio bei vidurinio mokslo 
įstaigos. Jau 1945 - 1946 m. 
Vokietijoje, visose trijose oku
pacinėse zonose, veikė apie 
220 įvairių lietuviškų mokyk
lų — gimnazijų, progimnazijų, 
pradžios mokyklų bei vaikų 
darželių — jose dirbo daugiau 
kaip tūkstantis mokytojų bei 
auklėtojų ir mokėsi daugiau 
kaip 9,000 lietuviško jaunimo. 
Toks jaunimo mokymo suor
ganizavimas buvo tikra Dievo 
palaima, ir tos sistemos kū
rėjams bei joje dirbusiems pri
klauso patys didžiausi ordinai 
už lietuvybės išlaikymo darbą 
svetimame krašte, nes visas 
mokymas vyko lietuvių kalba. 
Tačiau tuojau pat iškilo nauja 
bėda — vidurines mokyklas 
baigusiems aukštesnio mokslo 
siekti galimybių nebuvo. JAV 
ir britų okupacinės pajėgos 
Vokietijos aukštąsias mokyk
las varžė, užsieniečių studen
tų jose galėjo būti ne daugiau 
kaip 10 nuoš., todėl Šią bėdą 
tvarkyti reikėjo patiems lietu
viams. Ir vėl reikia pasakyti, 
kad buvę Lietuvos aukštųjų 
mokyklų pareigūnai savos 
tautos atžvilgiu egzaminą iš
laikė pasigėrėtinai. O dar gra
žiau tas jų pusketvirtų metų 
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Danu'ė Bindokienė 

Kiek toli Vilnių? nuo 
Taipei? 

Pabaltijo universiteto 54 jubiliejaus paminėjime š m. kovo 14 d. „Seklyčioje" — buvę studentai su svečiais I eil. 
i8 kaires: Jurgis Bendikas, Bronius ir Bronė Nainiai, Jadvyga Gruodienė, doc. Petras Gruodis, Danutė Eidu
kienė, Pranas Jurkus, Jonas Levickas; II eil. ir toliau: Marytė Salikliene, Dana Bendikienė, Albina Ramanaus
kienė, Leonas Maskaliunas, Vytautas Čepėnas, Elegijus Kaminskas, Vytautas Šuopys. Aldona Kaminskienė, Si
gitas Miknaitis, Janina Miknaitienė, Liudas Ramanauskas, Aldona Šmulkštienė, Onutė Budėjiene, Regina Kaz
lauskienė, Eugenija Baršketienė, Vacys Saliklis, Karolina Kubilienė, Vytas Kazlauskas, Aldona Čepenienė, 
Olimpija Baukienė, Edmundas Eidukas, Marytė Karalienė, Irena Levickienė, Stasys Budėjus, Mindaugas Bau-
kus. Dar dalyvavo Gražina Budrytė. Nuotr. Prano Jurkaus 

pieštas aukštojo mokslo pa
veikslas atrodo, prisiminus, 
kad jį kartu bendrai kūrė, dai
lino, gražino, savo tautų jau
nimą viliojo ir pasauliui rodė 
visų trijų Baltijos tautų pats 
iškiliausias elitas, Šviesiausi 
žmonės — mokslininkai. Ar 
galėtų taip padaryti, sakykim, 
politikai? Ir šiuo laiku, kai 
labiausiai vienybės bei bend
radarbiavimo reikėtų? Vargu! 

O mokslo žmonės taip pa
darė. Iš savo kraštų okupanto 
išguiti, visų trijų tautų moks
lininkai sugebėjo užmegzti 
glaudžius ryšius, susižinoti, 
susitikti, bendrauti, posė
džiauti, derinti nuomones ir 
bendromis pastangomis 1946 
m. gegužės 25 d. Hamburge 
iškilmingai atidaryti, niekada 
istorijoje negirdėtą, Lietuvos, 
Latvijos, Estijos jaunimo auk
lėjimo bei mokymo akademinę 
šventovę užsienyje — Pabalti
jo universitetą. Kas tie pirmū
nai buvo? Norėčiau juos visus 
čia suminėti, bet turimomis 
sąlygomis visų jų vardų su
rankioti negaliu, todėl atleis
kit, minėti jų net nepradėsiu. 
Priminsiu tik, kad jų pasiry
žimas buvo tikrai nuostabus. 
Juk, logiškai galvojant, tai tu
rėjo atrodyti niekas daugiau, 
kaip tik utopija. Griuvėsiuose 
pusbadžiu gyvendami, be pi
nigų, apdriskę, nei literatūros, 
nei bibliotekų, nei laboratorijų 
neturėdami, visgi įsteigė uni
versitetą, įrodydami, kad pa
saulyje turbūt nėra to, ko 
žmogus negalėtų padaryti, jei
gu tik nori. Kada nors jis ir iš 
akmens medų išsunks. 

Pabaltijo universitete pas
kaitos buvo pradėtos gerokai 
prieš jo oficialų atidarymą — 
1946 m. kovo 14 d., todėl toji 
diena dabar žymima kaip tik
roji šios mokslo įstaigos pra

džia. Iki to laiko jau_buvo už
siregistravę net 2,700 studen
tų: latvių — 1,568, lietuvių — 
749 ir estų — 383. Deja, britai 
neleido iš kitų zonų 516 stu
dentų į jų zoną atvykti. Patal
pos ir mokslui, ir gyvenimui 
buvo vienaaukščiai, aplūžę, 
mediniai barakai, karo laiku 
statyti darbininkams gyventi. 
Studentai gyveno po 9 ar 10 
viename kambaryje. Gavo po 
geležinę lovą su nutrintu čiu
žiniu, vieną bendrą stalą, po 
kėdę, spintelę drabužiams, o 
valgiui tarėjo po lėkštę, šaukš
tą, puoduką, šaukštuką, peilį, 
šakutę. Lenktinis peilis buvo 
prabanga. Kas neturėjo lėkš
tės, viralą kabino iš skardinės 
dėžutės. Studentai nebuvo pri
pažinti dirbančiais, ir juos iš
laikančios pabėgėlių organiza
cijos, sutrumpintai vadinamos 
UNRRA, dienos davinys buvo 
tik 1,500 kalorijų žmogui. To
kias pačias gyvenimo sąlygas 
turėjo ir profesoriai, gyvenda
mi po 2-4 viename kambaryje. 
Taigi — gyvenk ir norėk. Ta
čiau darbas vyko — rimtas ir 
įtemptas. Profesoriai sugebėjo 
ir paskaitas paruošti, ir kartu 
su studentais literatūros su
rasti, Hamburgo mokslinėmis 
bibliotekomis ir šiek tiek labo
ratorijomis naudotis. Veikė 8 
fakultetai su 24 padaliniais. 
Didžiausias imatrikuliuotų 
skaičius buvo 2,005, tarp jų — 
545 lietimai. Per pusketvirtų 
mokslo metų buvo išeiti devy
ni semestrai. Per iškilmingą 
atidarymą, 1946 m. gegužės 
25 d., universitete buvo 997 
studentą:: 496 latviai, 355 lie
tuviai ir 146 estai. Antram se
mestrui i ̂ imatrikuliavo 1,294 
studentą: 641 latvis, 455 lie
tuviai ir 198 estai. Per užda
rymą, 19^9 m. rugsėjo 30 d., 
buvo likę 30 mokslo personalo 

ir 350 studentų. Pagrindinė, 
bet ne • vienintele, uždarymo 
priežastis — emigracija. Daug 
pastangų mokymo personalas 
ir studentai skyrė universite
tui išlaikyti. Galimybių ieško
ta perkelti kur nors kitur, net 
į Kanadą ar JAV. tačiau fos | 
pastangos liko bevaisės; Va
karų pasaulis į tai nekreipė 
dėmesio. 0 kažin kas būtu bu
vę šiandien, koks būtų išsi- j 
vystęs bendradarbiavimas į 
tarp trijų Baltijos šalių, jeigu 
ši aukštojo mokslo įstaiga bū
tų buvusi išlaikyta? 

Pabaltijo universitetą baigė 
ir mokslo laipsnius gavo 76 
studentai, iš kurių 16 lietuvių. 
Jame studijavę lietuviai išsi
skirstė po JAV. Kanadą. Ang
liją, Didžiąją Britaniją ir dar 
kelis kitus kraštus. Visi gavo 
PU išeitų kursų pripažinimą 
ir tęsė studijas kituose univer
sitetuose. Daug jų tapo moks
lininkais, profesionalais, kul
tūrininkais, lietuvybės išlai
kymo darbo puoselėtojais, va
dovais. Jie liko svarbi lietuvių 
tautos istorijos dalis, tik. gai 
la, labai mažai kam žinoma. 
Užsienyje pamiršta — net ir 
jos istoriją mėginančių rašyti 
— o Lietuvoje gal visiškai ne
girdėta, net ir akademiniame 
pasaulyje. Tad čia ir sušvinta 
Prano Jurkaus, Danutės Ei-
dukienės ir jų vadovaujame;. 
dabar net dvigubai padidėju
sio, dešimtuko vertė ir pastan
gos šią buvusią mokslo įstaigą 
įrašyti į lietuvių išeivijos isto
riją, kurioje ji verta vienos 
garbingiausių vietų. Tad jiems 
labai labai dėkui. 

* Milijoniniu skolų sle
giamą degaliniu bendrovę 
„Ventus nafta" įsigyti nori tik 
vienas pirkėjas, kuris viešai 
neskelbiamas IOUJ 

Kas nors sakytų: o kur yra 
tas ..Taipei" ir ką jis gali ben
dra turėti su mūsų Vilniumi? 
Iš pirmo žvilgsnio — nieko, 
išskyrus, kad abu yra nedide
lių valstybių — Taivano ir Lie
tuvos — sostinės; (Taivanas 
turi apie 22 milijonus gyven
tojų, tad bent tuo yra didesnis 
už Lietuvą), kad abiejų vidaus 
ir užsienio politiką su alkano 
vilko dėmesiu stebi galingos, 
pavojingos kaimynės, praei
tyje pasižymėjusios agreso
riaus vaidmeniu ir sutarčių 
nesilaikymu. 

Lietuvių tautos atveju, tai, 
be abejo, Rusija, net dešimt 
metų praslinkus po nepriklau
somybės atkūrimo,, tebeban-
danti diktuoti, kurioms tarp
tautinėms organizacijoms Lie
tuva turėtų priklausyti, 
kaip tvarkyti savo naftos pra
monę, vidaus gyvenimą... 

Kiekvieną Taivano politikos 
posūkį stropiai seka komunis
tinė Kinija, ne kartą grasinusi 
net jėgą panaudoti, jeigu ši ne
priklausoma sala drįstų prie
šintis įjungimui į bendrą teri
toriją (kaip nelabai seniai 
įvyko su Kong Hongu). Galbūt 
aštrus krislas Beidžingo akyje 
yra ir Jungtinių Amerikos 
Valstijų palankumas Taiva-
nui, net pasižadant teikti pa
galbą, kiniečiams grasinimų 
žodžius pakeitus į karo laivus 
ir branduolines raketas. 

Ypač didelis Kinijos vyriau
sybes spaudimas Taivanui 
buvo daromas, besiartinant 
prezidento rinkimų datai. Ka
dangi rinkimai turėjo būti de
mokratiniai ir juose Taivano 
gyventojai dar kartą buvo pa
siryžę pabrėžti savo norą nesi-
jungti prie Kinijos, Beidžingas 
dėjo pastangas gražiuoju ir 
grasinimais tuos rinkimus su
stabdyti. Deja, kaip dabar ma
tome po praėjusį šeštadieni 
įvykusių balsavimų, pastan
gos buvo bergždžios: taiva
niečiai vis tik išsirinko prezi
dentą — Chen Shui-bian. 
prižadėjusį Taivane išnaikinti 
nusikalstamumą ir ypač ko
rupcija politiniuose sluok
sniuose. Prieš rinkimus jis yra 
buvęs Taipei meru. 

Kokia Beidžingo reakcija \ 
rinkimus? Kol kas labai atsar
gi ir net rami. Chen Shui-Bian 
pirmasis pasiuntė ..taikos ba
landį" Kinijos prezidentui Ji-
ang Zemin h" premjerui Zhu 
Rongji. Nors Kinija į tas Tai-

i vano pastangas per daug 
džiugiai nereagavo, taivanie
čiai patenkinti, kad Beidžin
gas „taikos balandžio nenušo
vė ir neiškepė". Vakarai, kar

tu su Vašingtonu, t'kisi. kad 
ilgainiui šios dvi labai arti
mos, ir kartu labai tolimos, 
kaimynes atras bendrą kalbą, 
kuri abiem pusėm bus priimti
na, galbūt ir naudinga. 

Lietuvos gyventojai kone 
tuo pačiu laiku taip pat ejo 
balsuoti, tik palyginti „antra
eiliuose" rinkimuose, nes buvo 
renkamos savivaldybes. Ta
čiau šiuo atveju rinkimų re
zultatai neteikia daug 
džiaugsmo, nes juose pirme
nybė vėl atiduota kairiesiems. 
Tai jau antrasis stiprus Lietu
vos kryptelėjimas į kairę — 
pirmasis buvo 1992 m., 
išrinkus LDDP Seimą, o pas
kui ir prezidentą. Žinoma, 
valdžios ir pralaimėjusių par
tijų žmonoms šiuo metu reikia 
ne dūsavime ir palyginimų 
ieškojimo, o labai aštraus 
žvilgsnio į priežastis, kurios 
paskatino Lietuvos piliečius 
balsuoti už kairiuosius. Iki 
Seimo rinkimų dar visa vasa
ra, tad mūsų tautos seimunai. 
partijų vadai ir tie. kurk: su
geba formuoti gyventoju nuo
monę, turėtų atsisakyti atos
togų Palangoje. - pasivažinė
jimų po tolimas šalis, o' kon
centruotis i tai. ka svarbu at
likti, kad ir Seime visos vietos 
(arba jų dauguma; netektų 
nepageidaujamiem.-. Kažkas 
turi įtikinti Lietuvos gyvento
jus, kad ..vilkas, prisidengęs 
avies, ožkos, ar net širmoneiio 
kailiais", vis tik yra tas pats 
žvėris. O ..naujosios partijos" 
yra tik tos pačios LDDP atska
los, pasivadinusios kitais var
dais, bei tebeskambinančios 
senosios retorikos,' pažadų ir 
propagandos varpais. Pats 
laikas mūsų tautiečiams su
prasti, kad niekas nepamojuos 
magiška burtų lazdele ir nepa
keis jų drumzlinos kasdie
nybes medaus ;r pieno upė
mis. Kad gyvenimas pasuktų 
pozityvesne vaga. reikia visų 
bendrų pastangų: ir vyriau
sybės, ir Seimo, ir pačių gy
ventojų. 

Nėra jokios abejones, kad 
šiuo metu '.ypač žiema ir anks
tyvą pavasarį i gyvenimas Lie
tuvoje sunkus, be šviesesnių 
properšų. Tačiau ;:monėms 
juk daug' nereikia: tik su
gražinti pasitikėjimą savo val
džia, suprasti, kad rūpestis 
išreiškiamas konkrečiais dar
bais, o ne žodžiais ir tuščiais 
pažadais. Lietuvis, išgyvenęs 
pusšimtį metų po svetimųjų 
padu. škentęs ne vieną nepri
teklių, pakentėtų ir dabar, jei
gu tikrai matytų, kad yra gali
mybių tuos vargus užbaigti. 

KETVERI BAIMĖS IR 
PASIAUKOJIMO METAI 

BIRUTĖ STRAUPYTĖ-JEREMINIENE 
Nr.2 

~ ^ Jaunasis vyras — Dovydas Kaplanas gy
dytojas iš Varnių, jo sesuo Mania ir draugė Taubė — 
studentės. Blatas ir Blatienė — gydytojai ii Telšių ir 
senyvo amžiaus Blatienės mama Todosienė. 

Vėliau mes juos „perkrikštijome" savaip: Dovydas, 
Manė, Vanda (Taubė), Mira (Blatienė), baba (Todosie
nė) ir Blatas. 

Taip pas mus atsirado „paklydėliai", kuriuos pirmą 
kartą pamačiau naktį, kai tėvelis juos parvežė, kai 
lauke siautė pūga.. 

„Paklydėliai" 

Šalta žiemos naktis. Sniego sūkuriuose paskendo 
visa sodyba, visas kaimas.. 

Pabudau, kai sieninis laikrodis išmušė tris kartus. 
Durys ii vaikų kambario į šeimyninę buvo truputį pra
viros. Pro siaurą plyšį mačiau ant stalo degančią di
džiąją žibalinę lempą su žaliu Jklioiu". Ji skleidė švel
nią šviesą, kuri apšvietė šeimyninę ir ten esančius 
žmones. 

Ii kur šeimyninėje svetimi žmonės, kai pats vidur
naktis, kai lauke taip šalta ir siaučia pūga? Girdėjau 

kuždėjimą, tarpais kiek garsesnį, bet žodžių nesupra
tau: jie kalbėjo kažkaip kitaip „nemūsiškai". 

Pasidarė labai įdomu, išlipau iš lovos ir, nuėjusi prie 
durų, jas atidariau. 

Šeimyninėje ant suolo ir taburečių sėdėjo šeši žmo
nės: du vyrai ir keturios moterys. Ai jų anksčiau nie
kad nebuvau mačiusi, ir apsirengę jie buvo kitaip nei 
mūsų kaimo žmonės. Kas jie? 

Kai jie mane pamatė — stojo mirtina tyla. 
Iš virtuvės sklido malonus kepamos kiaušinienė- su 

rūkytais lašiniais kvapas. Įėjo mama, — nešė virdulį 
su arbata ir lėkštę kiaušinienės, o tėvelis duonos ke
palą ir duonriekį peilį. 

Tėvelis, pamatęs mane ir išsigandusius svečius, šyp
telėjo ir nepiktai pabarė: 

— Eik miegoti, ko dabar stypsai tarpduryje, kaip 
žvakė. 

Nepatenkinta nuėjau į lovą, tėvelis priėjęs uždarė 
vaikų kambario duris. Užsitempiau ant galvos apjo
tą, bet vis tiek girdėjau šurmulį šeimyninėje. 

Girgžtelėjo durys, įėjo mama ir pasakė, kad jau lai
kas keltis, pusryčiai ant stalo. 

— O kur svečiai? — pirmiausiai paklausiau. 
— Jie išvažiavo, — pasakė mama ir ėmė rengti bro

liuką. 
— O iš kur jie buvo? Kodėl taip greit išvažiavo'' — 

primygtinai kvočiau. 
— Per pūgą paklydo žmonės, sušalo, pamatė sodybą, 

tai ir užsuko pasišildyti, pavalgyti, — aiškina mama. 
— O kodėl jie tyliai ir taip keistai kalbėjo? — neat

stojau. 
— Turbūt nenorėjo visų namų prikelti. \'a. greičiau 

renkis, laikas pusryčiauti, tik nepasakok šeimynai, 
kad šiąnakt buvo užsukę pakeleiviai, jei negirdėjo, tai 
ir nereikia jiems to sakyti. 

— Aišku, kad nesakysiu, anoks čia reikalas plepėti. 
net ir babūnėlei nesakysiu. 

„Vaiduokliai" 
Praėjus kelioms dienoms nuo naktiniu svečių apsi

lankymo namuose ėmė dėtis keisti dalykai. Už miega
mojo sienos, alkieriuje, kur paklotos svečiams lovos. 
kur šeimyna nevaikšto, girdisi tylūs žingsniai, ato
dūsiai, šnibždesiai. Girdėjau po grindimis — lyg kas 
žvyrą kastų. Dažnai, prabudusi naktį, už lango girdė
davau žingsnius — sušalusio sniego girgždėjimą. 
Žingsniai artėdavo prie namo ir vel nutoldavo darži
nės pusėn. Mūsų šuo Meškis ramiausiai miegodavo 
būdoje, tikriausiai šunvs nemato ir negirdi vaiduok-
hų... 

Iki pat pavasario namai naktimis prisipildydavo 
keisčiausių garsų, varstomų durų girgždėjimo. 

Šeimyna miegojo klėtyje, babūnėle su mažaisiais ki
tame trobos gale —jie nieko negirdėdavo, jiems gerai. 

Kartą nebeiškentusi pasiskundžiau babunelei. kad 
bijau naktimis miego, kad namuose vaidenasi. Ba
būnėle paglostė galvą, liūdnai šyptelėjo ir tarė: 

— Nebijok nieko mažele, eidama gulti persižegnok ir 
paprašyk savo angelėlį, kad keravotų. Dievulis geras, 
neleis, kad kas mūsų mergelę skriaustų. 

Babūnėlės žodžiai mane drąsino ir ramino. Pripra

tau prie „vaiduoklių'. patyliukais kartodavau: 
— Šlepsekit. dusaukit, girgždėki!, kapstvkitės po 

grindimis, a^jūsų visai nebijau, mane saugo mano an
gelėlis, jis už jus stipresnis ir mane apgins .. 

Žymiai vėliau sužinojau apie tikrąjį „vaiduoklį". 
Naktimis, kai visa šeimyna suguldavo, tėvelis po al
kieriaus grindimis kasė bunkerį. Žvyrą pildavo į mai
šus, ir statydavo gonkose, vėliau nešdavo į daržinę, 
išpylęs išlygindavo, užklodavo šiaudais ir pakratais. 

Tėvelis tą žiemą atrodė labai pavargęs: naktimis ka
sęs bunkerį, dieną turėdavo dirbti ūkio darbui Dažnai 
mačiau jį liūdną, neramų. 

Kartą užklausiau, kam tas bunkeris roik.a'-iuv.-. ko
dėl kasa vienas, nuo visu pasislėpęs, naktimis Galėtų 
padėti vaikis ir mergė. 

Atsakymas buvo trumpas ir aišku . kad čia bus sle
piami grudai, mėsa, drabužiai nuo vokiečiu. Namiš
kiai neturi žinoti, kad kam neprasitartų. 

— Supratau, niekam nesakysiu. - pasakiau. Savo 
žodį tesėjau. 

Didžioji paslaptis 

Praėjo ilga šalta ir nerami žiema Nanrooe tvyrojo 
Įtampa, kurios anksčiau nebūdavo. Tėvelis, mama ir 
babunele dažnai, kur nuošaliau susėdę, patyliukais 
kažką kalbėdavo, bet. vos tik pnsiartinda\au. tuoj nu
tildavo, imdavo kalbėti apie gyvulius kratos1 "|ą Su
pratau — kažkas slepiama, jie nenori, kad aš gir 
dėčiau. (Bus daugiau • 
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LIETUVIU TELKINIAI 
W O R C E S T E R , M A 

ŠVENTĖME LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

ŠVENTE 

Lietuvių organizacijų tary
bos ruoštas Lietuvos Neprik
lausomybės atkūrimo 82 metų 
sukakties minėjimas įvyko va
sario 13 dieną. 

10 vai. ryto Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje šv. Mi
šias už Lietuvą aukojo ir pa
mokslą pasakė parapijos asis
tentas kun. Jonas Petrauskas, 
MIC. 

Eisenai į bažnyčią vadovavo 
dr. Vinco Kudirkos šaulių 
kuopa. Organizacijos dalyva
vo su vėliavomis, o jų nariai 
uniformuoti. Moterys pasi
puošusios tautiniais drabu
žiais. Šaulės, Izabelė Parulie-
nė ir Vanda Ramonienė, žu
vusių atminimui prie alto
riaus padėjo vainiką. Mišių 
skaitinius skaitė Bernadeta 
Miliauskaitė-Harris ir Zigmas 
Dabrila. Aukojimo dovanas 
nešė Angelė Garsienė ir Aldo
na Jakniūnaitė. Giedojo para
pijos choras, vadovaujamas 
vargonininkės Onos Valins
kienės. Po Mišių sugiedoti 
JAV, Lietuvos himnai ir „Lie
tuva brangi". 

Parapijos salėje vyko toli
mesnė šventės dalis. Organi
zacijų tarybos pirm. Petras 
Molis pasveikino visus susi
rinkusius ir pareiškė, kad 
švenčiame 749 metus nuo Lie
tuvos valstybės įkūrimo, 82 — 
nuo Nepriklausomybės atkū
rimo ir 10 metų atsiskyrimo 
nuo Rusijos. Lietuva laisva. 
Ją mylime ir padėkime nuga
lėti ekonominius sunkumus. 

Programai vadovavo orga
nizacijų tarybos vicepirm. Ro
mas Jakubauskas. Invokaciją 
sukalbėjo parapijos adm. kun. 
Antanas Nockūnas, MIC. Su
sikaupimo minute pagerbti 
žuvusieji už Lietuvos laisvę. 
Miesto burmistras Raymond 
Mariano teleido proklamaciją, 
kad Vasario 16-oji yra Lietu
vos Nepriklausomybės diena 
VVorcesteryje ir nuo vasario 
13 dienos prie miesto rotušės 
visą savaitę plevėsuos Lietuvos 
tautinė vėliava. 

Massachusetts valstijos gu
bernatoriaus Argeo Paul Cel-
lucci. atsiųstą proklamaciją 
perskaitė organizacijų tarybos 
sekretorė Danutė Marcinke
vičiūtė. Proklamacija skelbė, 
kad Vasario 16-oji skelbiama 
Lietuvos Nepriklausomybės 
diena Massachusetts valsti
joje. 

Onytės Harris padeklamavo 
eilėraštį ..Graži šalis" — Vik
toro Simaičio. Rožytė Harris 
— ..Visi mes Lietuvon". — 
Bernardo Brazdžionio. Petro
nėlė Antakauskienė. vyresnės 
kartos moteris — eilėraštį 
„Sibiro tremtinė". Visoms de-
klamuotojoms daug ir entu
ziastingai plojome, nes labai 
gražiai deklamavo. 

Pagrindinis kalbėtojas dr. 
Vytautas Užgiris kalbėjo apie 
Lietuvos valstybingumo ir ne
priklausomybes istoriją bei 
dabartines politines pastan
gas tarptautinėje arenoje įt
virtinti Lietuvos laisves už
tikrinimą. Baigdamas džiau
gėsi, kad už devynerių metų 
švęsime Lietuvos vaisty b-.r.gu-
mo pirmąjį tūkstantine:;. 

Atidžiai išklausė įdomią 
paskaitą dalyviai dr. V. Už
giriui reiškė padėką ilgu ir 
nuoširdžiu plojimu. 

Meninę programą atliko 
parapijos choras, vadovauja
mas vargonininkes Onos Va
linskienės. Choras padainavo 
keletą jaudinančių patriotinių 
dainų. 

Aukas rinko organizacijų ta
rybos ižd. Algis Glogas ir val
dybos narys Arvydas Klimas. 

Aukos skirtos pagal auko
tojų pageidavimus: ..Dovana 
Lietuvai", Lietuvių Bendruo
menei, Tautos fondui ir AL-
Tui. Surinkta beveik 3,000 
dol. Programos vedėjas padė
kojo visiems. Šventę baigėme 
giesme „Marija, Marija...". 

Vaišinomės kavute ir įvai
riais užkandėliais, paruoštais 
Lietuvos Vyčių 116-tos kuo
pos. Šventę rengė VVorcester 
Lietuvių organizacijų taryba. 
Didžiausią renginio darbų da
lį atliko tarybos valdyba: pir
mininkas Petras Molis, vice
pirmininkas Romas Jakubaus
kas, sekretorė Danutė Mar
cinkevičiūtė, iždininkas Algis 
Glogas, tarybos narys Arvy
das Klimas. 

Malonu buvo matyti šven
tėje gausiai atsilankiusius 
neseniai iš Lietuvos atvyku
sius mūsų brolius ir seses lie
tuvius. 

J.M. 
Redakcijos prierašas: kadan

gi ištisai spausdiname dr. 
Vyt. Užgirio VVorcesterio Va
sario 16 minėjime skaitytą 
paskaitą, teko trumpinti ko
respondentės Janinos Mi
liauskienės straipsnį, kuria
me buvo išsamiai aprašytos 
paskaitininko mintys. Janinai 
Miliauskienei už aprašymą ir 
dr. Vytautui Užgiriui už at
siųstą paskaitą dėkojame. 

TODĖL, KAD TU TĖVYNĖ! 
VYTAUTAS UŽGIRIS 

Šį šimtmetį švenčiame pas- džiai užvylę, naudojasi 
kutinį ir jau 82-ąjį kartą Ne- Tuomet poetui 
priklausomybės akto jubiliejų. 
Ilgus metus kruopščiai puo
selėjome ir saugojome savo 
valstybingumo istoriją, kultū
rą, kalbą ir tradicijas, kad už
tikrintumėme tautos kartų 
tęstinumą. Į savo tradicijas 
turime įtraukti ir švęsti antrą 
kartą atkurtos, dvidešimtame 
amžiuje, Lietuvos valstybines 
nepriklausomybės datą. 

Šimtmečio pradžioje pati 
šviesiausia data buvo Vasario 
16-toji. Prelatas Jonas Mačiu
lis-Maironis savo straipsnyje, 
skirtam Vasario — 16-ajai. 
taip rašė: „Vasario 16-tąją die
ną aš pavadinčiau siena tarp 
dviejų pasaulių: anoje pusėje 
— Lietuva išsvajota, pasišven
timo meilėje pradėta. Čia — ji 
reali skausmuose gimusi. 
Anos — Lietuvos mylėtojai 
nieko iš jos netroško, jai viską 
aukojo, tos — mėgėjų šalinin
kų daugiau, bet jie jau sau rei 

S K E L B I M A I 

\Vorcester, MA, gražiai praėjusiu Lietuvos Nepriklaui.mybes sukakties minėjimu džiaugiasi ALRK Moterų 
sąjungos valdybos narės, Iš k.: penktos kuopos pirm. A!:ona Jakniūnaitė, deklamatorė Petronėlė Antakauskie
nė. kuopos sekretorė Janina Miliauskiene ir vicepirm. A'gelė Garsienė. Nuotr. Bernadetos Harris 

Tuomet poetui tai buvo 
skaudus klausimas, atrodė, 
kad žūsta paprastoje dienos 
šviesoje tautos idealai, tėvynę 
apsupo karingi kaimynai, at
plėšė Vilnių, liejosi kraujas. 
Metai bėgo. pasaulis pergyve
no neapsakomą sumaištį ir 
mūsų Lietuva žiauriai nuken
tėjo, taip, kaip ir mes. 

Ir štai šimtmečio gale mes 
pridedam dar vieną datą, tai 
1990 metų kovo 11-tąją, kada 
naujai išrinkta Tarybų Lietu
vos socialistinės respublikos 
Aukščiausioji taryba, dreban
čiomis širdimis, rizikuodami 
savo gyvybėmis, paskelbė at-
statą nepriklausomą Lietuvos 
valstybę, didžiausiam Sovietų 
Sąjungos pirmojo partijos sek
retoriaus Gorbačiovo ir JAV 
prezidento George Bush sumi
šimui. 

Tos dvi datos: 1918 m. vasa
rio 16-ji ir 1990 m. kovo 11-ji 
yra glaudžiai susijusios, nes 

kalauja užmokesčio ir šiltos jei nebūtų buvę 16-tosios, ne-
vietelės, kai kurie, jos simpati- būtų nei kovo 11-tosios. „Bus 
kais apsimetę, Lietuvą skau- Lietuva, bet nebus lietuvių", 

su pasididžiavimu šnekėjo so
vietiniai rusai. O visgi ištvėrė
me! Taip, kaip mūsų protė
viai, atsikėlę ir apsigyvenę 
prie Baltijos jūros prieš 4000 
metų, įstrigo ir ištvėrė tarp 
karingų kaimynų, tarp Rytų ir 
Vakarų civilizacijų. Užtruko 
dar 3000 metų, kol ta protėvių 
apgyventa vietovė Europoje 
buvo pradėta vadinti Lietuva. 

Už 9 metų švęsime „Lietu
vos" tūkstantmečio šventę. Ir 
kas gali pasakyti, kad mes 
esame maži ir silpni, nes mes 
esame stiprūs ir dideli dvasia, 
nepalaužiamai priaugę prie 
Baltijos pakrančių. Šiandien 
ne vienas pasigenda vienybės 
ir idealizmo naujai atstatytoje 
nepriklausomoje Lietuvoje. 
Bet juk tai verkšlenimas tų 
visų, kurie persiėmė rusų tau
tos savęs menkinimo bruožą. 
Argi neturime nudžiugti, jog 
Vilnius su Klaipėda vėl XX 
amžiaus Lietuvos ribose ir-
niekas atvirai nesikėsina į jos 
laisvę. Dar daugiau — jei 
1926, vos aštuoneriems me
tams prabėgus nuo pirmosios 
nepriklausomybės paskelbi
mo, demokratinė santvarka iš
nyko politinių partijų įtam
poje, tai šiandien po rinkimų 
vyksta ramiai ir tvarkingai. 
Piliečių teisės ir apsisprendi
mai gerbiami, suverenitetas 
neatimamas iš tautos. Pereita 
pagaliau iš statuso visuome
nės'} sutartinę visuomenę. Ga
lime pasidžiaugti šių dienų 
pasiekimais ūkinėje srityje. 
Lietuvoje pereitais metais jau 
per 70 proc. valstybės turto 
buvo privatizuota — grąžinta 
piliečių nuosavybėn. Tą įvykį 
tarytum vainikuoja pereitais 
metais pasirašyta sutartis su 
JAV .Willimas International" 
bendrove, privatizuojant „Ma
žeikių naftą", didžiausią Lie
tuvos įmonę. Įtvirtintas lais
vos rinkos ekonominis mode
lis, įgalinantis Lietuvos pilie
čius veiksmingiausiai siekti 
turtingesnio ir laimingesnio 
rytojaus. Tas procesas įgauna 
vis didesnį greitį, nes, Lietu
vai norint įstoti į Europos 
Sąjungą ir Šiaurės Atlanto su
tarties organizaciją (NATO), 
valstybės politika ir įstatymai 
yra derinami prie tų organiza
cijų reikalavimų. 

Vien tik kultūros srityje mes 
galime pasigėrėti septyniais 
veikiančiais universitetais, 
ruošiančiais naują kartą jau 
Vakarų civilizacijos įtakoje, 
garantuojančiais ateitį naujai 
trečiojo tūkstantmečio Lietu
vai, šimtmečio pradžioje vals
tybė iš nieko steigė pirmąjį ir 
vienintelį universitetą Kaune. 
Ar galima įsivaizduoti, kokią 
didelę žalą padarė Rusijos ca
ras Nikalojus I. uždarydamas 
ano meto Lietuvos universi
tetą Vilniuje 1832 metais? Tai 
buvo imperijų užgožtos Vidu
rio Europos tautų tragedijos 
pasekmė. Dabar vėl galime 
pasidžiaugti, lankydami 12 
įvairaus profilio muziejų Vil
niuje, devynis Kaune ir daug 
mažesnių įvairiuose Lietuvos 

miestuose. Vilniaus, Trakų, 
Kauno, Biržų atstatytos pilys 
yra tartum tylus tos galingos 
nepalaužiamos lietuvių dva
sios liudininkai. Anatolijus 
Lievenas, Lor.don „Times" 
žurnalistas, bandęs suprasti 
Baltijos revoliucijos fenomeną 
1988 m., negalėjo perprasti 
lietuvių, vien tik nurodyda
mas, kad niekas nesugebėjo jų 
įveikti. Tą pastabą galėtume 
geriausiai konkretizuoti, pri
dėdami, kad lietuviai, maiti
nami epinės tautos istorijos, 
visuomet siekė išsilaisvini
mo — ar tai po baudžiavos pa
naikinimo 19-tame amžiuje, 
caristinės Rusijos apimtyje, ar 
Gorbačiovui atieidus politi
nius varžtus 1988 metais. Pro
cesas palaipsniui greitėjo, per
einant į spaudos ir informa
tikos amžių. '• 

Šiandien Lietuvos gyvento
jai džiaugiasi Šešiais teatrais, 
Operos ir baleto teatru, Nacio
naline filharmonija, vien tik 
Vilniuje; Muzikiniu, dramos ir 
lėlių teatrais Kaune ir kitais 
— mažesniuose miestuose. 
Kūrybines jėga* jiems teikia 
trys muzikos mokyklos ir kon
servatorijos. Ir kaip nesi
džiaugti, kai pereitą vasarą, 
jau trečią kart$ Vilniuje, įvy
ko Tarptautinis' muzikos fes
tivalis, dalyvaujant Simfonia 
Varšova, Kanados baroko ir 
kitiems orkestrams, diriguo
jant pasaulinio masto kompozi
toriui Krzysztofui Panderevs-

kiui. Lietuvių kompozitorių 
muzika skambėjo Nordkirche-
ne, prie Miunsterio, 1999 m. 
Europos Muzikos festivalyje, 
Vokietijoje. Ten buvo grota 
Onos Narbutaitės ir Vytauto 
Barkausko kūriniai. Dalyvavo 
Šv. Kristoforo kamerinis or
kestras iš Vilniaus. 

Politinėje srityje malonu pa
stebėti, kad Lietuva pradeda 
pasitarimus dėl priėmimo į 
Europos Sąjungą. Tai vienas 
Lietuvos saugumo garantų, 
nes sąjungos nariai įsipareigo
jo bendrai gynybai. Kitas 
žingsnis saugumo politikoje 
būtų įstojimas į NATO. Dėl to 
dabar Lietuvoje ir čia Ameri
koje yra aktyviai dirbama. Jei 
1998 m. Lietuva patraukė Eu
ropos dėmesį, sukviesdama 
Vilniuje pokomunistinių Vidu
rio Europos valstybių konfe
renciją, tai šiais metais pana
šiai svarbus renginys bus 
Tarptautinė konferencija ko
munizmo nusikaltimų įvertini
mui Vilniuje. Tai tarytum 
analogija Niurnbergo proce
sui, pasmerkiant nacizmą po 
II pasaulinio karo. Ir taip tas 
pasiekimų sąrašas ilgėja — 
mūsų džiaugsmui ir pasitenki
nimui. 

Baigiant galime su pasidi
džiavimu tarti poeto Justino 
Marcinkevičiaus žodžiais: 

„Kiek rovė — neišrovė, 
Kiek skynė — nenuskynė, 
Todėl, kad tu — šventovė, 
Todėl, kad tu tėvynė". 

LOS ANGELES SUSIKŪRĖ 
„NAUJASIS DAILIŲJŲ 

MENŲ KLUBAS" 
kienė, Algirdas Gustaitis, Ele
na ir Antanas Rūkštelės, Juo
zas Tininis, Bernardas Braz
džionis. Pagal nerašytas klubo 
taisykles, į Dailiųjų menų klu
bą galėjo įs.~ti žymūs įvairių 
sričių menininkai, pateikę sa
vo kūrybinį Credo. Metams 
bėgant, į DMK įsijungė daugu
ma Los Angeles kultūrininkų, 
kaip: Pranas Lembertas, Vin
cė Jonuškaitė-Leskaitienė, 
Alodija Dičiūtė-Treciokienė, 
Vincas ir Ema Dovydaičiai, 
Jonas Mulokas, Rimas Mulo-
kas, Juozas Bertulis, Bronys 
Raila, dr. Marija Gimbutienė, 
prof. Mykolas Biržiška ir kiti. 
Klubo susirinkimuose būdavo 
skaitomos paskaitos, disku
tuojama, pristatoma naujau
sia narių kūryba. DMK met
raštininkas Algirdas Gustaitis 
daugiau kaip keturis dešimt
mečius rinko medžiagą apie 
klubo veiklą. Iš viso sudaryta 
6 dideli tomai labai savitos 
medžiagos (iškarpų, credo, pa
skaitų tekstų, nuotraukų, iš 
kitų JAV vietovių bei Lietuvos 
atvykusių menininkų pasisa
kymų, ir kt.) apie DMK veiklą. 

Gaila, bet, mirštant Los An
geles lietuviams meninin
kams, klubo veikla mažėjo ir 
silpnėjo. Imta galvoti apie klu
bo ateitį. Dalis narių nu
sprendė kubą uždaryti. Tačiau 

ELEKTROS 
(VEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Kun. Stanislova* Anužis. 

Vasario 5 d. vakare Los An
geles, Šv. Kazimiero parapijos 
salėje, įvyko pirmasis „Naujo
jo dailiųjų menų klubo" susi
rinkimas. Jį organizavo kun. 
Stanislovas Anužis, kaip šio 
susirinkimo pirmininkas. Fil
mavo Paulius Jasiukonis, Vy
tautas Šeštokas susirinkimo 
eigą įrašinėjo į garso juostą, 
žadėjo siųsti transliacijoms 
per Lietuvos radiją. 

Skaitytojams norėčiau pri
minti, kad tai jau antrasis 
toks klubas. Panašus gailių
jų menų klubas" Los Angeles 
gyvuoja nuo 1956 m. iki šių 
dienų. Tarp to meto DMK stei
gėjų buvo Bronius Budriūnas, 
Elena Tumienė, Danutė Mit-

AimbMofeaj6.NAMU SVEIKATB&T 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapoto r Off. Mgr. Aukse 
S. Karte kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
3208 1/2 WMt95th Street 

Tei. (706) 424-8664 
(773)581-8654 

773.»5*72 
7«-9M-»43p8r. 

PriKeeeaoLaiaEHMi 

GEDIMINAS 
PRANSKEVIČIUS 

užpildo pajamų mokesčių 
formas. (Accounting Tax 
Services). Pageidaujant, 

atvyksta į namus. 

•M plovėjai! 
Reikia 200 asmenų. Galima uždirbo viii 
$1000 i savaitę. Darbas pirmd -Jeltd 
Sekmd. dirbo neprivaloma. Parims nebūtina 
Reikia: mokėti Siek riek angliškai, turėti savo 
auto. Dirbama grupėmis po 2-3 asm. Tik 
gyvenamuose namuoar. ne dangoraitiuose 
Atvykite šiandien ii pradekite darbą kovo 1 
d TeL «V3#>724-*7t», 1*8* Universtty 
Laac, Unit t, LWt Ogdea iki Yackley; 
rafiuot i pietos iki Ohio; tada J rytus iki 
Actrfe»n;ltatr«a iki Utsfrerrity L«ae. 

Wlndow Watbers Needed! 
40,000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
have valid drivcr's licen.se and trans-
pottation. Mušt be fluent tn Eaglish. 
LA.lvkAlahonWliidowVVasbliig. 
TeL 866-826-6155. 

BaoTsnier 
Full time needed in our La Grange 
horoe for our 9 month old daughter. 
Mušt be compassionate. non-smoker 
and flejuble. CaU 312-928-1324 week-
days, 708-588-0888 evenings and 
weekends. Please respond in Eaglish. 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

OfTC(773) M - BatJ 
m«m(7*ij4»-ne» 

• ant 

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

New VI 
12932 S. LaGraar 
Pato Parfc,IL«OaM 
Bos.: 708-341-0800 
Veto Mat: 773*4-7820 
Pager: 708-892-2573 
Fa»: 708-341-9(18 

DANUTĖ MA YER 
Dirba naujoje įstaigoje. Jei norite par

duoti ar pirkti namus'mieste ar 
priemiesčiuose, kreipkitės į DANUTĘ 

MA YER. Ji profesionaliai, 
sąžiningai ir asmeniškai patarnaus. 

Nuosavybių įkainavimas veltui. 

Galiu prižiūrėti 
lietuvių vaikus. 

Skambinti 
tel. 630-739-0144. 

Reikalinga moteris prižiūrėti 
(didikį ir atlikti lengvą narnų ruošą 
3-5 dienas savaitėje Midway oro 
uosto apylinkėje. $100-150 į sav. 
Reikia kalbėti angliškai arba truputį 
vokiškai. TeL 773-434-2734). 

Reikalingas darbuotojas 
pakavimo cechai 

TeL 773-434-7819. Raminu 
Dell, 3417 W. 64 H., 

Chicago 29. 

ir po veiklos nutraukimo Al
girdas Gustaitis nenurimo ir 
pakvietė visus pabandyti pra
tęsti klubo veiklą. 

Pirmininkaujantis kun. Sta
nislovas Anužis apgailestavo, 
kad kai kurie senojo „Dailiųjų 
menų klubo" nariai nepritarė 
klubo atgaivinimo idėjai. Ypač 
dideli klubo uždarymo entu
ziastai buvo B. Brazdžionis ir 
Alė Rūta. Tačiau auga naujos 
kūrybines jėgos, kurias reikė
tų Los Angeles burti, todėl bu
vo nuspręsta, pasivadinti 
„Naujuoju dailiųjų menų klu
bu" ir tęsti ilgametes tradici
jas. Nutarta laikytis ankstes
nio klubo principų: klube nėra 
jokių rašytų narių įstatų, nėra 
jokio nario mokesčio. Į klubą 
prašymai nėra pateikiami, bet 
būsimas narys pakviečiamas 
visų klubo narių sutikimu. 
{stojantysis į klubą, rašo kū
rybinį credo, į kurį atsako vie
nas iš klubo narių. Vėliau visa 
tai yra pristatoma klubo susi
rinkime, įklijuojama į metraš
tį. Kaskart yra renkamas nau
jas pirmininkas, kuris atsa
kingas už būsimo susirinkimo 
organizavimą, sukviečia na
rius draugiškam • pabendravi
mui. Klube stengiamasi vengti 
partinių temų ir veikti bendru 
sutarimu, išklausant ir ger
biant kiekvieno nuomonę. 

Naujojo klubo susirinkime 
buvo pagerbta, neseniai į Ana
pilį iškeliavusi, rašytoja Pet
ronėlė Orintaitė-Janutienė, 
kuriai Lietuvių rašytojų drau
gija Čikagoje skyrė 2,000 dole
rių premiją už geriausią 1998 
metų knygą — „Būk žmogus, 
Žabuli!" Pravesti rašytojos pa
gerbimą pirmininkaujantis 
pasiūlė Algirdui Gustaičiui. 
Priimdamas Lietuvių rašytojų 
draugijos premiją, rašytojos 
vyras Kazys Januta išsakė 
daug gražių ir jausmingų žo
džių apie savo žmoną, pristatė 
suruoštą parodėlę, pasakojo, 
kaip rašytoja stengėsi kurti 
iki paskutinės minutės, neuž
miršo daugelio jos pažįstamų 
ir draugų, įamžino juos savo 
straipsniuose bei kūriniuose. 
Rašytoja dar prieš mirtį su
žinojo, kad jai yra paskirta 

SL Athanasias parapijas •aokykloje 
vartotų daiktu, iipardavistas. 
Šeštd. kovo 25 d 8 v.r. - 3 v.p.p. 
2510 Ashland A ve., Evanston, IL. (Arti 
Northwestern stadium. 4 bl. į vakarus 
nuo Central St. traukinėlio.) Daug gerų 
dalykų vaikams ir namams. 

premija ir paprašė šiuos pini
gus paaukoti gimtojo Kudir
kos Naumiesčio gimnazijai. 
Algirdas Gustaitis pastebėjo, 
jog nepaisant, kad Petronėlė 
Orintaitė visada laikeisi kuk
liai, nepriklausė jokiai politi
nei grupuotei, tačiau savita 
kūryba įrodė kitiems savo ta
lentą. 

Po rašytojos Petronėlės 
Orintaitės pagerbimo vyko 
svarstybos dėl DLM klubo 
šešių tomų metraščio išleidi
mo. Kaip teigė metraščio su
darytojas Algirdas Gustaitis, 
šiame didelės vertės metraš
tyje yra surinkta daug niekur 
kitur neužtinkamos medžia
gos apie daugelio Los Angeles 
ir kitų kraštų lietuvių meni
ninkų veiklą. Labai svarbu 
metraščius išspausdinti, ta
čiau tai sunkiai įvykdoma, rei
kia organizuoti metraščių lei
dimo komitetą, kuris ieškotų 
finansų, kreiptųsi į fondus. 
Buvo nuspręsta suredaguoti 
kreipimąsi į įvairius išeivijos 
fondus, kreiptis į buvusius 
DMK narius bei jų giminai
čius su prašymu prisidėti prie 
metraščio išleidimo. 

Po to vyko naujųjų narių 
credo skaitymai: savo credo 
pristatė dr. Živilė Gimbutaitė 
ir kun. Stanislovas Anužis, 
buvo skaitomi Alės Rūtos ir 
Algirdo Gustaičio atsakymai. 
Dr. Živilė Gimbutaitė savame 
credo moksliškai nagrinėjo 
literatūros raidą, kun. Stanis
lovas Anužis mąstė apie savo, 
kaip kunigo, patirtį ir galimą 
pagalbą klubui. Kitų klubo 
narių credo svarstymai buvo 
atidėti kitam kartui. 

Baigiantis posėdžiui, dr. Ži
vilė Gimbutaitė buvo išrinkta 
naujo susirinkimo pirmininke, 
Kęstutis šalavėjus — met
raštininku. Nariai dėkojo kun. 
Stanislovui Anužiui už puikiai 
suorganizuotą vakarą. Kitą 
klubo posėdį numatyta rengti 
balandžio mėnesį. 

Kęstutis Šalavėjus 

• 

i 
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KAD BALTIJOS VALSTYBĖS 

TAPTŲ NATO NARĖMIS 
ANTANAS (TONY) MAŽEIKA 

Kalifornijos lietuviams res
publikonams pavedus, dėjau . 
pastangas iš kandidatų į JAV 
prezidentus, sen. John Mc-
Cain ir gub. George W. Bush, 
išgauti pažadą, kad, išrinkus 
prezidentu, remtų Baltijos 
valstybių įstojimą į NATO. 
Parašiau motyvuotus laiškus 
kandidatams, asmeniškai su
sisiekiau su rinkimų štabų 
vadovais, ieškojau talkos pas 
jų patarėjus. 

Nors sen. John McCain kovo 
3 d. ir padarė pareiškimą, var
dais nepaminėdamas Lietu
vos, Latvijos ir Estijos, kad ta
pęs prezidentu, jis „NATO iš-

nos" rezoliucija ir prezidento 
Reagan proklamacija. Tuos 
laimėjimus visuomenė parėmė 
didelėmis pinigų sumomis ir 
šimtais tūkstančių laiškų j 
Vašingtoną. 

Lietuvių politinės vadovybės 
beveik visai nebeliko 1990 m., 
kai prez. Bush delsė pripažinti 
Lietuvos nepriklausomybę. 
Vieni metė dideles sumas, kad 
įsiteiktų K. Prunskienei, kiti 
sapnavo apie Lietuvos prezi
dento, ministrų ar ambasado
rių kėdes, dar kiti, politiniai 
neišmanėliai, Šokosi mokyti 
Landsbergio. Galima priekaiš
tauti prez. Bush, kad pataika-

plėtimą padarytų svarbiausiu vo Gorbačiovui ir Lietuvos ne-
užsienio politikos tikslu", bet priklausomybės pripažinimą 
stipraus įsipareigojimo nepa
darė. Gub. Bush visai neatsa
kė. 

Atsimušame į kietą realybę: 
Amerikos valdžia palankius 
sprendimus užsienio politikos 
klausimais daro tada, kai pa
junta savo piliečių tokiam 
sprendimui pritarimą. Žino
damas Amerikos lietuvių isto
riją ir turėdamas asmenišką 
40 metų patirtį Baltijos vals
tybių laisvinimo darbe, darau 
tokį teigimą: kol baltų kilmės 
amerikiečiai Baltijos valstybių 
įstojimą į NATO nepadarys 
savo veiklos pagrindiniu tiks
lu ir kol Lietuvos vyriausybė 
šio klausimo rimtai neaptars 
su politinio darbo Amerikoje 
ekspertais, vargu galima tikė
tis, kad JAV įsipareigotų į sa
vo gyvybinių interesų zoną 
įvesti Baltijos valstybes. 

Prisiminkime, kaip buvo 
praeityje. Vasario 16-osios ak
tu atkurtą Lietuvos nepriklau-
somybę Amerika de facto pri
pažino tik 1922 m., Amerikos 
lietuviams paspaudus su mili
jono parašų peticija. Tais lai
kais surinkti milijoną parašų 
buvo milžiniškas darbas. 1940 
m. bolševikams užėmus Balti
jos ; valstybes, visų Amerikos 
lietuvių, išskyrus komunistus, 
tikslas buvo, kad Amerika pa
smerktų okupaciją. Visuose 
telkiniuose vyko demonstraci
jos, visame krašte buvo renka
mos aukos. Tikslas buvo pa
siektas, kai 1940 m. liepos 23 
d. Summer Welles vyriausy
bės vardu pareiškė, kad Ame
rika nepripažįsta Sovietų Są
jungos įvykdytos Baltijos vals
tybių okupacijos. Šiuo princi
pu Amerikos lietuviai, taip 
pat latviai ir estai, rėmėsi per 
visą okupacijos laikotarpį, 
vykdydami laisvinimo darbus. 

Kai išeivijos laisvinimo 
veiksniai negarbingais keliais 
pateko į tuščių garbėtroškų 
rankas ir visai nusilpo, pat
riotinę išeiviją suvienijo priva
ti iniciatyva ir pasiekė du la
bai svarbius politinius laimėji
mus: 1965-1966 m. JAV Kong
resas priėmė rezoliuciją, reko
menduojančią Amerikos vy
riausybei Jungtinėse Tautose 
ir kituose tarptautiniuose fo
rumuose kelti Sovietų Sąjun
gai bylą dėl Baltijos valstybių 
okupacijos, o 1981 m. Kongre
se laimėta „Baltų laisvės die-

atidėliojo, bet jokiu būdu ne
galima pateisinti tų, kurie bu
vo pasišovę būti vadais. Dele
gacijos, kurios neparėmė dis
ciplinuota visos išeivijos valia, 
pastangos Vašingtone nebuvo 
sėkmingos. Tuo metu bent 
pusmečiui būtų reikėję profe
sinės viešųjų santykių firmos 
talkos ir kelių tūkstančių laiš
kų į Kongresą bei prezidentū
rą, tuomet rezultatai būtų 
buvę kiti. 

Man neseniai teko kalbėtis 
su vienu amerikiečiu, buvusiu 
JAV atominės komisijos na
riu, kuris praėjusio dešimtme
čio viduryje su delegacija lan
kėsi Baltijos valstybėse. Jo 
įspūdžiai neraminantys. Jam 
nebuvo aišku, kas tose vals
tybėse yra vyriausias valdžios 
autoritetas ir kas atsakingas 
už energetikos ūkį: jam buvo 
pateikta faktų apie baisią ko
rupciją ir sovietinio palikimo 
mafijų grupių įsigalėjimą. 
Teismų sistema korumpuota, 
vyriausybės nepastovios, dide
lis nedarbas. Matęs tose tau
tose norą patekti į NATO, tik 
pastangos turėtų būti labiau 
motyvuotos noru patiems pa
siruošti gintis, o ne patekti po 
Amerikos apsaugos skėčiu. 

Mano nuomone, visos bal
tiškos grupės Amerikoje tu
rėtų susitelkti vieninteliam 
tikslui — padėti Lietuvai, Lat
vijai ir Estijai tapti NATO 
narėmis. Baltijos valstybių vy
riausybės turėtų pripažinti, 
kad išeivijos rolė tame procese 
labai svarbi. Iki šiol jos to 
nėra supratusios. Vienas už
sienio reikalų ministras net 
yra išsireiškęs, kad baltų kil
mės Amerikos piliečiai į užsie
nio reikalų politiką neturėtų 
kištis. Tai didžiausia klaida. 
Mes puikiai žinome, kaip 
Amerikos piliečiai padeda Iz
raeliui. Jų politikai nuolat čia 
tariasi su savo rėmėjais. Iš 
antros pusės, kultūros linkme 
pasinešusios baltų organizaci
jos, įklimpusios į saviveiklą ir 
koncertų organizavimų mara
toną, visai pamiršusios praei
tyje turėtą kovos dėl laisvės 
dvasią. Gal ir nepamiršo, nes 
daugelio organizacijų dabarti
niai vadai išeivijos rezistenci
niuose sąjūdžiuose nėra daly
vavę ir neturi ne tik patirties, 
bet ir supratimo. 

Amerikos lenkai, vengrai ir 

DRAUGAS, 2000 m. kovo 24 d., penktadienis 

Jaunimo centro taryba. Iš kaires: Aleksas Lauraitis, Stasy; Žilevičius, Viktoras Jautokas, Algirdas Čepėnas, 
Milda Šatienė, pirm. Vaclovas Momkus, Antanas Paužuolis, Jonas Gradinskas, Juozas Masilionis, Jonas Tamu-
laitis. 

LAIŠKAI IR NUOMONĖS 
KĘSTUČIUI JECIUI 

(IR LIETUVIU FONDUI) 
Jūs esate vienas iš 30, kuris 

atsakėte į mano laišką. Sutin
ku su Jumis, kad reikia eiti į 
dialogą. Ignoravimas neveda 
prie gero, bet kaip eiti į dia
logą, jeigu iš kitos pusės mirti
na tyla. Dar daugiau, Lietuvių 
fondas išsiuntė visiems Lietu
vių fondo, nariams jau net du 
laiškus, kuriuose irgi teikiama 
klaidinanti informacija. Pa
tarkite, kaip galima paaiškinti 
tiems visiems nariams, kaip 
aš galiu pasiekti visus Lietu
vių fondo narius ir vesti dia
logą? Ar Lietuvių fondas -iš
siųs visiems Lietuvių fondo 
nariams mano laiškus? 

Toks mano įvadas. O dabar 
prie reikalo. Gal Jums nežino
ma, bet dar prieš dr. "Antanui 
Razmai pradedant skelbti Lie
tuvių fondo idėją, JAV Lietu
vių Bendruomenė ruošėsi 
steigti savo Geležinį fondą. 
Kada dr. Antanas Razma su
rinko pirmus 20,000 dol., o 
tada tai buvo didelis pinigas, 
abi pusės pradėjo tartis. Gal 
Jums nežinoma, bet Bačiunas 
už 5,000 dol. nusipirko net 
PLB pirmininko pareigas, o 
Stasys Barzdukas, buvo tik 
vykdomasis vicepirmininkas 
ir vežė Bendruomenės vežimą. 
Taigi pinigas buvo galingas 
tada, galingas ir šiandien. Po 
abipusio susitarimo buvo 
įsteigtas Lietuvių fondas. Tai
gi Lietuvių fondas yra kūdikis 
dr. Antano Razmos organiza
torių grupės ir JAV Lietuvių 
Bendruomenės. Gal dabar 
Jums bus aiškiau, kode Lietu
vių fondo įstatuose yra mini
ma ir JAV LB. Gal tai yra uni
kumas, bet taip yra. Pagaliau 
Lietuvių fondas pradžioje ne
turėjo jokio darbuotojų tinklo 
už Čikagos ribų. Daug darbų, 
raginimų ir aukų rinkimo bu
vo atliekama per JAV LB apy
linkes. Ar dabar, Lietuvių fon-

čekai atliko didelį vaidmenį tų 
tautų kelyje į NATO. Jų vy
riausybės naudojosi savo išei
vių patirtimi ir entuziazmu. 
Tai akcijai į išeiviją atėjo ir fi
nansinė parama. Baltijos vals
tybių vyriausybes savo išei
vius turėtų ne tik pakviesti, 
bet ir akciją kartu rimtai pa-
planuoti. 

KanadoB-Amerikos lietuviai piligrimai prie Konstantino vartų Romoje s m. kovo 2 d. 

dui stipriau atsistojus ant ko
jų, galima Lietuvių Bendruo
menę nustumti į šalį? Mano 
sąžinė to neleidžia ir aš, kol 
gyvas, man prieinamomis 
priemonėmis kovosiu už jas 
abi. 

Taip, aš dabar esu ligonis ir 
tris dienas į savaitę turiu va
žiuoti ant „Dialysis"' valyti sa
vo kraują, nes mano inkstai 
yra netvarkoje. Mano galva 
dar ant pečių, tik niekur nega
liu važinėti. Taigi Mielas Je-
čiau, tvarkyti Lietuvių fondo 
aš nepasiryžęs, linkėjau ir lin
kiu jam tik gero, tačiau tvirti
nu, kad, kai nebus Lietuvių 
Bendruomenės, nereikės nei 
Lietuvių fondo. Mylėkime ir 
gerbkime tiek Lietuvių Bend
ruomenę, tiek;Lietuvių fondą. 
Lietuvybės išlaikymas svar
besnis už pinigą, bet be pinigo 
sunkiau išlaikyti lietuvybę. 

Noriu pataisyti Jūsų tvirti
nimą, kad „Rinkiminių taisyk
lių nėra ir JAV LB įstatuose". 
Jei turite JA\,LB įstatų ir tai
syklių knygute, 46-tame pus
lapyje rasite tas taisykles. Aš 
asmeniškai tuos įstatus ir tai
sykles paruošįau ir, JAV LB 
tarybai patvirtinus, išspausdi
nau 3,000 egzempliorių. 

Šiandien man „Draugą" la
bai sunku suprasti. Jis deda 
pasisakymus apie Lietuvių 
fondą, kurie jį giria, deda ir 
Jūsų straipsnius apie Lietuvių 
fondą, bet maao šiek tiek kri
tiškų, nespausdina ir net į už
klausimus per „e-mail" neat
sako. Ar čia yra koks suokal
bis, ar įsakymas „iš viršaus" 
redaktorei Danutei Bindokie-
nei? 

Dabar atsakymas į Jūsų 
klausimą, ką reiškia „atitols-
tamumas". Tam klausimui pa
aiškinti reikėtų gal 10 pusla
pių, nes tai ilga istorija, bet 
kadangi Jūs esate labai stro
pus, tai nut kitę į Lietuvių 
fondo būstine ir paskaitykite 
mano laišku-, rašytus Lietu
vių fondo ta-ybai. Kad leng
viau būtų ju >s surasti, nuro
dau laiškų rašymo datas: 
1985.09.27, 1986.01.07., 
1986.02. 10, 1986.02.27 ir 
1987.03.08. Perskaitęs tuos 
laiškus, Jūs matysite, ką reiš
kia mano vartoti žodžiai „ati
tolimas". 

Dar vieną netaktą padarė 
Lietuvių feodo laiške 2000.03. 
10, kurį norą Jums asmeniš
kai priminti Ten vienoje vie
toje sakoma: Dėl mums nesu
prantamų pr ezasčių JAV LB 
taryba, kuru s nemažas skai
čius net nėr; LF nariai, pasi
sakė prieš Lietuvių fondo na
rių suvažis-imo nubalsuotą 
įstatų paki mą". Ko siekia
ma tokiu pacrįstu, o gal ir ne
pagrįstu tvirtinimu? Juk dalis 
JAV LB ta r ros narių nebal
savo, ar su> iikė. Dalis balsa
vo prieš. Ga U tarpe yra ir ne 
Lietuvių fori o nariai? Ko bu
vo siekiami šiuo tvirtinimu, 
ar norint pažeminti JAV LB 
tarybą? Ar būtų malonus 
Jums pasak mas, kad dauge
lis Lietuviu fondo tarybos ir 

valdybos narių nesumoka kas
met JAV Lietuvių Bendruo
menės solidarumo įnašo arba 
neaukoja kasmet jai Vasario 
16 ir Kovo 11 minėjimuose. 
Tokie prieš vienas kitą puoli-

saičio „Kovo 11-toji ir žmonijos 
išsigelbėjimas". Abu straips
niai kalba apie dabartinį ir so
vietinės okupacijos meto Lie
tuvos gyvenimą. Dr. J. Jasai
tis atvirai žvelgia į dabartines 
vis didėjančias negeroves Lie
tuvos valstybiniame, ekono
miniame ir finansiniame sek
toriuje. Jo straipsnis labiau 
taikomas Lietuvos žmonėms. 

B. Nainio straipsnis skelbia 
amerikiečių posakį: „Count 
your Blessings". Skaičiuoki
me, kas buvo per dešimtmetį 
pasiekta! Dažnai skaitome 
publicistinius Broniaus Nainio 
straipsnius. Džiaugiamės jo 
aktyviu dalyvavimu „Draugo" 
puslapiuose, „išsilaisvinus" iš 
sunkių „Pasaulio lietuvio" vyr. 
redaktoriaus pareigų, dabar 
„Drauge" labai įdomiai vedan
čiu šeštadienių skiltį „Mes ir 
pasaulis". Atrodo, kad dabar 
naujai išsiskleidė Broniaus 
Nainio publicistiniai ir žurna-

mai ir yra dalis atitolimo Lie- ,. . , . r, ~- . T • . • \ bstiniai sugebėjimai „Draugo tuvių fondo nuo Lietuvių\ r,„o]Qri;„„co 
Bendruomenės, o juos abu aš 
labai myliu. Aš visą laiką lai
kiau dr. Antaną Razmą, Gedi
miną Baluką, Povilą Kilių, 
Stasį Barą, Ferdinandą Kau
ną, dr. Joną Valaitį ir kitus 
savo draugais. 

Vytautas Kutkus 
Dearborn Heights, MI 

SVARSTYKLĖS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

DEŠIMTMEČIUI 
PASVERTI 

Lietuvoje ir išeivijoje iškil
mingai paminėjome Kovo 11-
tąją, švęsdami Lietuvos vals
tybės nepriklausomybės atsta
tymo dešimtmetį. Ta proga 
mūsų spaudoje pasirodė eilė 
straipsnių, nuomonių apie da
bartinius Lietuvos gyvenimo 
aspektus, apie valstybės nuei
tą 10-ties metų kelią, prisi
menant koks jis buvo šio de
šimtmečio pradžioje. 

Svarstyklės labai įvairios. 
Vieni ant jų deda praradimus, 
kiti — laimėjimus. Vieni deda 
milijardines valstybės skolas, 
o kiti — milijoną automobilių 
Lietuvos keliuose. Vieni sveria 
augantį bedarbių skaičių 
mieste ir kaime, o kiti į svars
tyklių lėkštę deda viso pasau
lio prekėmis nukrautas „Maxi-
ma", „Pas Juozapą" ir kitas 
stambių prekybų lentynas, 
apie kurias, prieš dešimtmetį, 
Lietuvos gyventojai tik pasva
joti galėjo. 

Lietuvoje retai sveriama da
bartinė tikėjimo, minties, žo
džio ir spaudos laisvė, palygi
nus, kokia ji buvo prieš šven
čiamą sukaktuvinį dešimtme
tį. Tada per vargus, gavus so
vietinę 5 dienų vizą, nuvykus į 
Vilnių, negalėjome gimtų na
mų aplankyti, nei iš Sibiro su
grįžusių tėvų ir seserų pa
klausti, kaip jie gyvi išliko. 

Švenčiant nepriklausomybes 
atgavimo dešimtmetį, geriau 
nedėti ant svarstyklių dabarti
nio tautinio susiklausymo, są
žiningumo savoms pareigoms, 
patriotiškumo ir Lietuvos 
valstybės ateities vizijos. Prieš 
dešimtmetį, Sąjūdžiui vado
vaujant, jie svėrė daug dau
giau, negu šiandien. 

Svarstyklėmis, dešimtmečio 
sukakties proga, galima pava
dinti „Draugo" 2000.03.17 lai
doje spausdintus du labai sva
rius straipsnius. Trečiame 
puslapyje Broniaus Nainio 
„Kada lietuviai bus laimingi?" 
ir penktajame puslapyje „Dir
vos" redaktoriaus dr. Jono Ja-

puslapiuose. 
Straipsnyje „Kada lietuviai 

bus laimingi" B. Nainys vaiz
džiai „sveria" sovietinio ir da
bartinio Lietuvos gyvenimo 
vaizdus, jo paties matytus bei 
patirtus, Vilniuje besilankant, 
dabar ir .prieš dešimtmetį. „Ta 
pati žemė, tos pačios gatvės, 
tie patys pastatai, tie patys ir 
žmonių vardai, bet pasaulis — 
visiškai kitas", — rašo straips
nio autorius. 

Matot, ką reiškia malonus 
jaunos Rasos laiškas! Būtų ge
ra, kad mes daugiau Rasos 
stiliaus laiškų, ne skundų, su
lauktume iš žmonių Lietuvoje. 

Bronius Juodel is 
Willowbrook, IL 

KUR MŪSŲ VEIKSNIAI 
IR KONSULAS? 

Kovo 12-tos „Chicago Tribū
ne" išspausdino įdomų 
straipsnį apie Lietuvą — 
„Small nation played large 
role in breakup of the Soviet 
Union", tačiau autorius neap
siėjo be teigimo, kad lietuviai 
padėjo vokiečiams naikinti žy
dus. 

Kiekvienas blaiviai galvo
jantis to meto Lietuvos pilietis 
žino, kad tai netiesa. Nuosta
bu, kad nė vienas iš mūsų 
veiksnių nerado reikalo į tai 
reaguoti. Teisingas atsiliepi
mas, ginantis brolių tautą, 
atėjo tik iš latvių garbės kon
sulo Norbert Klaucens. Ačiū 
jam. 

Danguolė Griganavičienė 
Darien, IL 

NE DRABUŽIUOSE 
IŠMINTIS 

Atsakymas laiškų skyriuje 
Algirdui Skudzinskui „Kad ne
reikėtų keisti valdžios". Jis 
sielojasi dėl premjero ilgų kel
nių. Štai senas romėnų posa
kis: „In vestimentis non est 
sapientia mentis", tai reiškia 
rūbuose neieškok išminties. 

Tragedija glūdi ne kelnių il
gume, bet ten, kas turi trum
pą protą. 

Vytas Beleckas 
Milwaukee, WI 

• Auksinė taisyklė — ne 
aukso grandinėlė pasipuoši
mui. 

A. t A. 
Mokyt. ZENONAS PAŠKUS 

Gyveno Oak Lawn, IL. Mirė 2000 m. kovo 20 d. 6:45 
vai. ryto, sulaukęs 77 metų. 

Gimė Šiauliuose. Amerikoje išgyveno 51 metus. 
Nuliūdę liko: sesuo Janina Paškus, broliai — Henrikas 

Paškevičius Kanadoje, Vladas Paškevičius Lietuvoje; taip 
pat kiti giminės. 

Aa. Zenonas baigė mokytojų seminariją Šiauliuose, 
žaidė to miesto krepšinio rinktinėje „Gubernija"; 
Čikagoje priklausė Lietuvių Operai; mėgo žvejojimo, 
meškeriojimo sportą. 

Aa. Zenono laidotuvės privačios. Šv. Mišios už jo sielą 
bus aukojamos kovo 25 d., šeštadienį, Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo bažnyčioje 11 vai. ryto. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šv. Mišiose. 

Nuliūdę: sesuo, broliai ir ki t i giminės. 
Laidotuvių direkt. Donai M. Petkus. Tel. 800-994-7600. 

Brangiam Vyrui 

A. t A. 
IRA MARKS 

mirus, jo žmonai dailininkei JANINAI ir sūnums su 
šeimomis, nuoširdžią užuojautą reiškiame ir kartu giliai 
liūdime. 

Lietuvių dailininkių draugija 

A . t A . 
ADOLFUI ARMALIUI 

mirus, mūsų mielą GENUTĘ ir kitus šeimos narius 
užjaučiame ir kartu liūdime. 

Amalija Jegutienė 

Onutė Juodvimenė 

uVtJS'R 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 
Mutual Federal Savings and Loan 

Assoclatlon of Chicago 
2212 West Cennak Road, Chicago, IL 60608 

(773) 847-7747 
CammnG.Oksas,President 

Fatmurajani Čikagos ir Apylinkių lietuviams Daugiau Kaip 91 Metus 



DRAUGAS, 2000 m. kovo 24 d., penktadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE. 

Amerikos Lietuvių tary
ba perkėlė savo raštinę į nau
jas patalpas. Naujas adresas 
yra 6500 S. Pulaski Road, Chi-
cago, Illinois 60629-5136. Dar
bo valandos: antradienį, tre
čiadienį ir ketvirtadienį nuo 
10 vai. ryto iki 2 v. p.p.; telefo
nas 773-735-6677; faksas773-
735-3946; E-pašto adresas: 
ALTCenter@aol.com. 

Naujų vargonų irentini
mas ir pristatymas Pal. Jur
gio Matulaičio misijoje įvyks 
kovo 26 d. po 11 vai. šv. Mišių. 

Blynų pusryčiai Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos sa
lėje vyks kovo 26 d. po 8, 9, ir 
10:30 val.r. šv. Mišių. 

Mėta Gabalienė, Cicero LB 
bendruomenės narė, jau išpla
tino metinės „Margučio IT va
karienės viso stalo bilietus! I 
šventę atvykite ir jūs! „Mar
gučio IT meninei programai 
Juozo Erlicko komediją stato 
„Žaltvykslės" teatras ir jo va
dovė Audrė Budrytė, šventėje 
taip pat dalyvaus Jūratės 
Lukminienės vadovaujamas 
folklorinis ansamblis „Govųa". 
Metinė vakarienė vyks balan
džio 9 d. 4 val.p.p., o bilietus į 
ją galite įsigyti „Seklyčioje". 

Rašytoja Nijolė Jankutė-
Užubalienė beveik vienerius 
metus „Margučio H" radijo lai
dų klausytojams skaitė savo 
įdomių kelionių įspūdžius. Da
bar visus tuos kelionių apra
šymus knygoje „Atvirukai" iš
leido Vydūno fondas. Tų „At
virukų" sutiktuvės įvyks 2000 
m. kovo 31 d., penktadienį 7 
vai. v. Jaunimo centro kavi
nėje. 

Audriaus V. Plioplio meno 
darbų paroda „Neuroteologrja: 
Nuo Kristaus iki Cajal'o" bus 
atidaryta balandžio 7 d. 6 vai. 
vakaro, dalyvaujant autoriui. 
Paroda veiks iki gegužės 7 d. 
Šią parodą menininkas skiria 
2000-osioms Kristaus gimimo 
metinėms ir 100-osioms me
tinėms nuo to laiko, kai buvo 
išleisti neuroanatomo Santia-
go Ramon y Cajal'o straipsniai 
apie žmogaus smegenų žievės 
neuronų struktūrą. Paroda 
veiks Balzeko lietuvių kultū
ros muziejuje (6500 S. Pulaski 
Rd.) 

Virginijos Jankevičiūtės-
Ragauskienės batikos paro
dos atidarymas Čiurlionio ga
lerijoje, Jaunimo centre, vyks 
balandžio 7 d., penktadienį, 
7:30 val.v. Atvykite! . 

salėse. Atlikėjas turi didelę 
operos patirtį, kurdamas Vaid
menį, jautriai išgyvena .'dra
mą. 1992 m. Vladimiras Prud
nikovas tapo Lietuvos muzi
kos akademijos dainavime ka
tedros vedėju, o po metų jam 
buvo suteiktas profesoriaus 
vardas. 

Solistė, mezzosopranas 
Judita Leitaitė yra dviejų 
tarptautinių konkursų laurea
tė. Dalyvauja tarptautiniuose 
mimkos festivaliuose ir yra 
publikos labai mėgstama. 
Nors jai artimesnė kamerinė 
muzika, bet ji vis dažniau at
lieka operų ir operečių arijas, 
duetus. Dainininkės repertua
ras yra pavydėtinai įvairus. 
Solistė Judita Leitaitė į savo 
repertuarą įtraukia dvasingą, 
melodingą muziką, svarbiau
sia — nėra kažko šalto, dirbti
nai sukoncentruoto. Jos akso
minis tembras tiesiog užburia 
klausytojus. Per metus ji išei
na į sceną daugiau nei tris 
šimtus kartų, radijo įrašų ar
chyvuose įrašyta netoli šimto 
pavadinimų kūrinių. 

NUOTYKINGAS TREČIADIENIS „SEKLYČIOJE" 
J kovo 15 d. trečiadienio vy- bet ir šiemet žiūrėjome, neat-

Kovo 23 d. „Draugo" redakcijoje lankėsi Šiaulių vysku 
lietuviškose Čikagos parapijose. Nuotraukoje iš kairės: 
Danutė Bindokienė ir Juozas Polikaitis. 

is Eugenijus Bartulis, vadovausiantis rekolekcijoms 
skupas Eugenijus Bartulis, „Draugo" vyr. redaktorė 

Nuotr. J o n o Kuprio 

Solistas, bosas Vladimi
ras Prudnikovas savo muzi
ko-; karjerą pradėjo 1959 m. 
Hermano Perelštcino vado
vaujamame berniukų ir jau
nuolių chore ^Ąžuoliukas". Vė
liau įstojo į muzikos akade
mija ir baigė prof. Zenono 
Paulausko dainavimo klasę. 
Nuo 1979 m. kuria vaidmenis 
Operos ir baleto teatre ir kar
tu dėsto dainavimą Lietuvos 
muzikos akademijoje. Yra lai
mėjęs premijų tiek Lietuvoje, 
tiek užsienyje. Vladimiras 
Prudnikovas yra plačiai žino
mas už Lietuvos ribų. Jo bal
sas skambėjo daugelio žymių 
pasaulio teatrų ir koncertų 

Pianistė • akompaniatorė 
Nijole Ralytė baigė M. K. 
Čiurlionio meno mokyklą, vė
liau Lietuvos konservatoryą 
(Muzikos akademiją) fortepijo
no specialybę. Jau nuo antro 
kurso pradėjo dirbti koncert
meistere operos studijoje, o po 
baigimo — dainavimo kated
roje. Su daugeliu jaunų atli
kėjų dalyvavo tarptautiniuose 
konkursuose, kur dažnai, kaip 
koncertmeisterė buvo apdova
nota diplomais. Paruošė dau
gybę vokalinės muzikos reper
tuarų, įrašų televizįjoje, radi
juje, plokštelėse. Koncertavo 
daugelyje pasaulio šalių — 
JAV, Anglįjoje, Vokietijoje, Ja
ponijoje, Graikijoje, stažavosi 
Vokietijoje. Šiuo metu dėsto 
koncertmeisterio discipliną 
pianistams Lietuvos muzikos 
akademijoje. 

Svečiai solistai Judita 
Leitaitė ir Vladimiras 
Prudnikovas giedos Palai
mintojo Jurgio Matulaičio 
misijos bažnyčioje šį sekma
dienį, kovo 26 d., 11 val.r. šv. 
Mišių metu. Po šv. Mišių bus 
šventinami nauji vargonai. So
listų koncertas, akompanuo
jant Nijolei Ralytei, vyks 3 
val.p.p. Jaunimo centro di
džiojoje salėje. Bilietus galite 
įsigyti „Seklyčioje" arba kon
certo dieną prie įėjimo. 

Jau įvyko 6 šių menininkų 
koncertai. Dabar muzikantai 
laukiami Čikagoje kovo 26 d., 
Vašingtone — kovo 29 ir 31 d., 
Hartforde — balandžio 1 d. ir 
New Yorke — balandžio 2 d. 
Rengia — JAV LB Kultūros 
taryba. 

Šiaulių vyskupas Euge
nijus Bartulis ne tik vado
vaus rekolekcijoms Čikagoje, 
jis taip pat atvyks ir į „Laiškų 
lietuviams" auksinio jubilie
jaus ir rašinių premijų paskel
bimo šventę, kuri vyks balan
džio 2 d., sekmadienį, Jauni
mo centre. 3 val.p.p. bus auko
jamos šv. Mišios tėvų jėzuitų 
koplyčioje, 4 val.p.p. rengiama 
oficialioji dalis didžiojoje Jau
nimo centro salėje, 5 val.p.p. 

-numatoma meninė programa, 
kurią atliks Ričardo Šoko va
dovaujamas moterų ansamb
lis, 5:30 val.p.p. ruošiama va
karienė. Bilietus užsisakykite, 
skambindami tėvams jėzui
tams tel. 773-737-8400. 

Seselių pranciškiečių rė
mėjų vakarienė vyks kovo 
26 d., sekmadienį, 3:30 val.p. 
p. Šaulių salėje (2417 W. 43rd 
Str.) Meninę programą atliks 
Kostas Ramanauskas ir Liuci
ja Kvietkauskienė. 

Atiiuitj paminėti 
„Skautu aidą" leidžia Lie

tuvių skautų sąjungos tarybos 
pirmija. Žurnalo redaktorė -
v.s. Alė Namikienė. Norėdami 
užsisakyti „Skautų aidą", ra
šykite žurnalo administratorei 
v.s. Albinai Ramanauskienei: 
4613 W. 106th Place, Oak 
Lawn, IL 60453-5246; tel. 708-
423-4095. 

„Artuma" - tai katalikiš
kas žurnalas šeimai, išeinan
tis Lietuvoje, Kaune. Žurnalo 
steigėjas - Lietuvos Caritas, 
redakcinę kolegiją sudaro: 
kun. Robertas Grigas, gydyto
ja Nijolė Liobikienė, kun. Ri
čardas Repšys. Pasirodė 2000 
metų vasario „Artumos" nu
meris, kuriame rašoma apie 
Susitaikinimo sakramentą, 
šykštumą, apie Pažaislio vie
nuolyno Gražiosios Meilės Mo
tinos paveikslą, sapnus ir kt. 
, Artumos" redakcijos adresas: 
M. Daukšos g. 21, 3000 Kau

n a s , Lietuva 

Gavėnios -usikaupimo 
dienoms kovo -4. 25, 26 d. 
Švč. Mergelės Marijos parapi
joje vadovaus kaulių vysku
pas Eugenijus Bartulis. Kovo 
24 d., penktadieų, šv. Mišios 
vyks 9 val.r. ir E val.p.p. Išpa
žinčių klausoma pusvalandį 
prieš šv. Mišias. Sekmadienį -
pamaldos įprasta tvarka, o po 
10:30 val.r. Mii.ų rengiamas 
susitikimas su yskupu prie 
kavos ir blynų parapijos salė
je. 

Šiaulių vyskupas Eugeni
jus Bartulis ves rekolekcijas 
kovo 26-28 d. Ci.oro Šv. Anta
no parapijoje. Sekmadienį 
vyks: 4 val.p.; išpažintys, 
4:30 val.p.p. bus skaitomi 
Mišparai, konfe encija, palai
minimas Švč. Sakrementu. 
Pirmadienį: 6 al.v. išpažin
tys, 6:30 val.v. giedami grau
dūs verksmai, konferencija, 
Mišios. Antradienį: 6 val.p.p. 
išpažintys, 6:30 val.p.p. kry
žiaus kelias, konferencija. Mi
šios. Visi apyhnkių lietuviai 
kviečiami. 

Gavėnia — tai atgailos, 
pažvelgimo į savo gyvenimo 
kelią, dvasinio atsinaujinimo 
laikotarpis. Labai gerai, kad 
tame laikotarpyje rengiamas 
religinis koncertas. Balandžio 
2 d. Pasaulio lietuvių centre 
rengiamas religinis koncertas 
„Septyni Kr^taus Žodžiai". 
Programoje — jungtinis cho
ras, solistai, vargonai, orkest
ras. Lietuvos Vyčiai taip pat 
švenčia 40 metų jubiliejų. 
Tuoj po šv. Mišių Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio misijoje 
apie 12 vai. centro didžiojoje 
salėje — pietūs, o 1:30 vai. 
p.p. PLC Lietuvių Fondo sa
lėje — koncertas. Rengėjai pa
geidauja biii'tus įsigyti iš 
anksto. Juos galima gauti 
prieš šv. Mišias misijos vesti
biulyje arba paskambinus tel. 
630-257-8346. 

Šv. Kazimiero seserų rė
mėjų draugija rengia „Gamės 
Bingo Party" (Žaidimų popie
tę) balandžio 9 d. 2 vai. p.p. 
Maria aukštesniosios mokyk
los patalpose (67 gatve ir Cali-
fornia Ave.). Įėjimas iš kiemo 
pusės nuo 12 valandos. Bus 
galima nusipirkti užkandžių 
— kugelio, dešrelių, pyrago ir 
kavos. Bus parduodami ska
nūs, įvairūs namie kepti pyra
gai. Seselės ir rėmėjos kviečia 
atsilankyti, linksmai praleisti 
laiką draugų tarpe ir tuo pa
remti Šv. Kazimiero seserų 
vienuolyno reikalus. Pasižy-
mėkit dieną ir laiką. Lauksi
me visų. 

Nijolė Jasėnaitė-Pupienė, 
Lietuvių tautinių šokių insti
tuto pirmininkė ir veteranų 
tautinių šokių grupės „Lėtū-
nas" vadovė, pakviesta Lietu
vos Liaudies kultūros centro, 
vyksta Lietuvon kad dalyvau
tų konferencijoje „Tautinės 
choreografijos raida amžių 
sandūroje". Konferencija įvyks 
kovo 31 d. Vilniuje, Vidaus 
reikalų ministerijos Kultūros 
ir sporto rūmuose. N. Pupienė 
pateiks pranešimą „Lietuvių 
tautiniai šokiai Šiaurės Ame
rikoje nuo 1925 iki 2000 me
tų". 

resniųjų lietuvių popietę „Sek
lyčioje" susirinko daug daly
vių, norinčių pasiklausyti dr. 
Nijolės Stankevičiūtės paskai
tos apie šlapimo takų ligas. 
Deja, paskaitos neišgirdom, 
nes dr. N. Stankevičiūtę va
žiuojant į JSeklyčiką" ištiko 
susisiekimo nelaimė. Visi gai
lėjomės mielos daktarės dėl tų 
nemalonumų, bet džiaugėmės, 
kad ji pati nebuvo sužeista. 
Paskaitą tikimės išgirsti arti
moje ateityje. 

Kad užpildytų paskaitai 
skirtą laiką, renginių vadovė 
E. Sirutienė parodė įdomią, 
1999 m. filmuotą vaizdajuostę 
apie Vilniuje per Atvelykį iš 
visos Lietuvos globos namų 
suvežtų vaikų susitikimą su 
prezidentu Valdu Adamkumi 
ir Alma Adamkiene. Preziden
tas savo kalboje (sveikinda
mas vaikus) pareiškė, kad jau
nimas yra visų mūsų pagrin
dinis rūpestis ir Lietuvos atei
tis. Jis paprašė jaunimėlio, 
kad grįžę namo, papasakotų 
bičiuliams apie savo buvimą ir 
padraugavimą Vilniuje. Pa
kvietė kartu pasidžiaugti ir 
pasilinksminti. Tą vaizdajuos
tę daugelis matėme pernai, 

sižiūrėdami, nes tie vaikai 
mandagūs, drąsūs ir preziden
tūroje jautėsi ryg namie. Tie
siog „už širdies griebė" žiūrint, 
kaip' jie, visiškai nesivaržy
dami, kartu su prezidentu ir 
jo žmona Alma šoko, dainavo 
ir margučius ridinėjo. Mar
gučių buvo begalės ir labai vi
si gražūs. J šventę atvyko net 
ir pati Velykė ir kiekvieną da
lyvį apdovanojo. 

Vaikams labai patiko ketur
kojis „svečias" — didžiulis San 
Bernardo veislės šuo, kuris 
buvo nuostabiai draugiškas, 
nes leidosi glostomas ir net 
bučiuojamas (tai darė ne vien-
tik vaikai). Ir į tą visą šurmulį 
bežiūrint man prisiminė tas 
pasakiškas J. Aisčio eilėraščio 
posmas: 

„Mergyčių spalvingi rūbeliai 
ir džiaugsmingai išdrikę 

plaukai— 
Taip dainuodami ėjo ratelį 
viso kaimo subėgę vaikai". 
Ir kaip įspūdinga matant, 

kai ratelius eina vaikai iš vi
sos Lietuvos! 

Ši vaizdajuostė paliko labai 
šviesų ir malonų įspūdį. 

Emilija J. Valantinienė 

TURĖSIME D U IŠEIVIJOS INSTITUTUS? 
Š.m. kovo 17 d. straipsnyje 

„Pasaulio lietuviams — Išeivi
jos institutas Kaune" rašoma: 
„Kuriamo instituto tikslas — 
tirti išeivijos kultūrinę, politi
nę ir visuomeninę veiklą, 
kaupti ir tvarkyti išeivijos or
ganizacijų ir atskirų asmenų 
archyvus". Bet nepamirškime, 
kad šiapus Atlanto yra nema
žas skaičius mokslininkų ir 
kultūrininkų, kurie jau atlie
ka tą darbą. Deja, PLB vado
vybė nepažįsta vienos institu
cijos, kur sukaupta archyvinė 
medžiaga bei administratoriai 
tarnauja tiems tyrinėtojams. 
0 ta institucija, kuri remia 
išeivijos studijas, yra Litua
nistikos tyrimo ir studijų cen
tras (LTSC), veikia jis kur ir 
turėtų veikti toks išeivijos ins
titutas, t.y. pačioje lietuvių 
išeivijos sostinėje. 

LTSC veikia Čikagos Jauni
mo centre. LTSC turi per 
130,000 knygų trijose atskiro
se bibliotekose, daugiau kaip 
1,200 periodikos pavadinimų 
ir archyvinių rinkinių iš dau
gelio lietuvių visuomenės vei
kėjų. LTSC jungia Pasaulio 
lietuvių archyvą, Pedagoginį 
lituanistikos institutą, Žilevi-
čiaus-Kreivėno muzikologijos 
archyvą, istoriko Jono Dai-
nausko istorijos biblioteką, 
Budrio lietuvių medicinos mu
ziejų. LTSC bendrauja su Lie
tuvos universitetais, Lietuvos 
Kultūros ministerija ir Mažvy
do nacionaline biblioteka. Ki
tataučiai mokslininkai iš visų 
pasaulio šalių ir Lietuvos at

važiuoja į LTSC atlikti sta
žuotes ir rašyti knygas, dokto
rato disertacijas bei kitas stu
dijas. 

Keista, kad PLB vadovybė 
nepripažįsta LTSC globojamo 
Pasaulio lietuvių archyvo 
(PLA), kuris buvo ir įsteigtas 
saugoti JAV LB organų ir apy
linkių bei kitų išeivijos orga
nizacijų ir pavienių asmenų 
archyvus. Čia ir yra žmonių, 
kurie rūpinasi „lietuvių dias
poros tyrinėjimais", kaip nu
matoma straipsnyje. 

LTSC yra ne tik archyvas ir 
biblioteka, kur guli mirusi, pa
senusi lietuvybė, bet gyva in
stitucija, kur rinkiniai nuolat 
kataloguojami ir tvarkomi, 
kur mokslininkai vykdo tyri
mus ir kur lietuviai kultūri
ninkai renkasi. Remkime Vy
tauto Didžiojo universitetą bei 
kitas Lietuvos mokslo institu
cijas, bet negalvokime, kad lie
tuviška mokslinė veikla vyks
ta tiktai Lietuvoje. Išeivijos 
tyrimai ypač geriausiai atlie
kami išeivijoje. Noriu prašyti 
ir kitų lietuvių, kurie yra su
kaupę tautos turtus, — ne
pamirškite LTSC ir mūsų 
mokslo reikalų šiapus Atlan
to! Ne būtinai viskas turi būti 
perduota Lietuvai — yra lietu
vių ir čia, kurie vartoja tą 
medžiagą. LTSC adresas: 
5620 S. Claremont, Chicago, 
IL 60636; tel. 773-434-4545, 
fax 773-434-9363. 

Dr. Robertas Vitas 
LTSC vicepirmininkas 

Muzikas Fausta* (kairėje) ir Teresė Strolios su I.n • vos Vyčių organizacijos 'Aid to Lithuania" komisijos stei
gėju ir ilgamečiu jos pirmininku PrieS 40 meta !N.; g motų Lietuvos Vyčių centro valdybos pirmininkas, R 
Boris pakvietė Fausta Strolia \ „Dainavo^" stovvk < ykusia Manchester. MI, mokyti organizacijos jaunučius 
lietuviukų dainų ir šokių. Tais pačiais metais p- -trolia rekomendavo kaip vadove Lietuvos Vyčių chorui 
Čikagoje, kuriam Sis tebevadovauja ir šiandien B.il.v .ižio 2 d. Lietuvos Vyčių choras kartu su F'al J Matulai
čio misijos choru atliks T Dubois religine kar.t.u.i - ,tyni Kn.-t.-ui:- žod/.'ai' N'uotr J o n o "famulaičlo 

• Dėdė Donatas staiga 
atvyksta iš Detroito... Ką da
ryti?! Kreipkitės į Racine Ba-
kery, kai jums reikia paruošto 
lietuviško maisto. Maistas tin
kamas šeimai bei svečiams. Ir 
Jums... Racine Bakery 6 De-
licatessen, tel. 773-581-8500. 

• Talman Delicatessen, 
2624 W. 69 St., Gavėnios 
metu čia rasite tinkamo mais
to: virtinukai su varške ir gry
bais, blyneliai su varške, penk
tadieniais bulviniai ir obuo
liniai blynai, cepelinai su varš
ke, žuvis, įvairios silkės. Taip 
pat penktadieniais verdame 
spurgas. Laikas pagalvoti apie 
Velykų stalą! Talman Deli turės 
babkų, napoleonų, įvairių tortų, 
sausainių ir daug kitų patie
kalų. Iki malonaus pasimaty
mo! Skambinti: 773-434-9766. 

• Amerikos l ietuvių ra
dijas, vad. Anatolijus Siutas -
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. 
per WCEV 14.50 AM. Tel. 
773-847-4908, adresas: 4459 
S.Francisco, Chicago, TL 60632. 

• Akcijų, bonu bei kitų 
vertybių pirkime ir par
davime jum* 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. 1-888-879-7780. (ak) 
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