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Ar Baltarusija turi 
teritorinių reikalavimų 

Ketvirtadienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius. Vasario 27 d. (Elta) 
— Reuterio agentūra išplatino 
pranešimą, kad Baltarusijos 
užsienio reikalų minis t ras 
Piotras Kravčenka susitikime 
su Europos bendrijos delegacijos 
nariais per oficialius pietus 
pareiškė, kad jo šalis turi 
teritorinių pretenzijų Lietuvai. 

Aukščiausiosios Tarybos 
atstovas spaudai Audrius 
Ažubalis pasakė žurnalistams, 
kad ta pati agentūra vasario 25 
dieną pranešė, jog Baltarusijos 
užsienio reikalų ministro pava
duotojas Vladimiras Senka 
pasakęs Reuterio agentūrai, 
kad Baltarusijos užsienio 
reikalų ministras per oficialius 
pietus nepadarė jokio oficialaus 
pareiškimo. V. Senka, remian
tis tuo pačiu šaltiniu, pasakęs, 
kad Baltarusijos pozicija teri
toriniu kalausimu išliko ta pati, 
kokią yra išreiškęs Baltarusijos 
Aukščiausiosios tarybos pirmi
ninkas Stanislavas Šuškevičius: 
jokių teritorinių pretenzijų 
Lietuvai... 

Mickūnuose nieko naujo 
Vasario 26 d. Krašto apsaugos 

ministerijoje prie apskritojo 
stalo susėdo ekspertų komisijos 
nariai, inspektuojantys karinį 
dalinį Nr. 36839, dislokuotą 
Mickūnuose. Aptarti inspekcijos 
rezultatai, belieka pasirašyti 
aktą. Tai planuojama padaryti 
šiandien. 

Kariškiai ketina jau šiandien 
išvesli techniką ir palikti 6 
sargybinius, bei atsakingą 
karininką. Jie ištuštėjusį dalinį 
nori laikyti savo rankose tol, 
kol gaus papildomų instrukcijų 
iš vadovybės. Kaip paaiškino 
Lietuvos Vyriausybės įgaliota
sis inspektorius J. Paužolis, tai 
prieštarauja pasirašytoms 
Lietuvos ir Rusijos deklaraci
joms dėl kariuomenės išvedimo. 
Toks išvedimas yra fiktyvus. 

Nauja sutart is 
Vasario 26 d. Lietuvos archy

vų generalinės direkcijos prie 
Lietuvos Respublikos vyriausy
bės generalinis direktorius B. 
Vonsavičius ir Vyriausios ar
chyvų valdybos prie Baltarusi
jos Respublikos Ministrų Tary
bos viršininkas A. Michalčenka 
pasirašė sutartį dėl dviejų 
kaimyninių valstybių archyvi-
ninkų bendradarbiavimo. Šalys 
teiks viena kitai archyvinių 
dokumentų kopijas, padės 
išaiškinti Lietuvos ir Baltaru
sijos istorijos neprofilinius do
kumentus esančius kitos šalies 
archyvuose. 

Ši sutartis — trečia, kurią 
Lietuvos archyvininkai pasirašė 
su savo kolegomis iš kitų 
valstybių. Anksčiau tokia sutar
tis buvo pasirašyta su Ukrainos 
ir Rusijos archyvų vadovais. 

Vokiečiai pamėgo Šilutę 
Vasario 26 dieną Šilutės ra

jono centrinės ligoninės medi
kus aplankė Vokietijos Kleve 
apskrities Raudonojo Kryžiaus 
draugijos atstovų delegacija, 
vadovaujama pono Franco 
Liuko. 

Šilutiškių bičiuliai į pamarį 
atgabeno keturis furgonus 
dovanų. Didžioji jų dalis — 
medicinos įstaigoms, katalikų ir 
evangelikų bažnyčioms. Šilutės 
pradinei mokyklai, Saugų vai
kų namams, neturtingoms šei
moms. Nemažai paketų adre

suota ir privatiems asmenims. 
Labdaros siuntos iš Vokietijos 

gana dažnai pasiekia Šilutės 
rajoną. Pastaraisiais metais 
nemaža dovanų gauta iš Em-
mericho, Borkeno ir Viedeno 
miestų ir apylinkių. O štai šio
mis dienomis pamaryje pabuvo
jo nauji bičiuliai iš Pietų Bavari
jos Noburgo miesto. 

Lietuviškos prekės Arabijos 
rinkoje 

Šiame Jungtinių Arabų Emy
ratų mieste nuo šiol nuolat 
veikia lietuviškos produkcijos 
paroda. 

Glaudūs ryšiai su JAE biznio 
atstovais užsimezgė sausio 
mėnesį. Tuomet sostinėje Abu 
Dabyje „Balticon" organizavo 
keturiasdešimties Lietuvos pra
monės įmonių produkcijos 
parodą. Šią parodą aplankė 
Jungtinių Arabų Emyratų, kitų 
Arabijos pusiasalio, Azijos, 
šiaurės Afrikos valstybių versli
ninkai. Vietos prekiautojų 
dėmesį patraukė šaldytuvai 
„Snaigė", „Grigiškių"' su
sivienijimo gaminami cigarečių 
filtrai, „Audėjo" baldinis 
gobelenas. 

Dabar lėktuvai į Dubajų su 
lietuviškomis prekėmis skrai
dys reguliariai. 

Nematytas Čiurlionis 
Nors nemaža M.K. Čiurlionio 

paveikslų dalis iš Kauno 
iškeliavo į tolimąją Japoniją, 
kur bus eksponuojami Tokijo 
meno muziejuje „Sezon", meiu, 
gerbėjai, apsilankę M.K. Čiur
lionio dailės galerijoje, 
nenusivilia. Jie turi retą progą 
pamatyti iki šiol fonduose 
saugotus didžiojo menininko kū
rinius. Naujai paruošta ekspo
zicija sudaro galimybę pažinti 
paslaptingą ir intymesnį 
Čiurlionį. 

Įvairios žinios 
Dailininkas iš JAV Hiro Ya 

magata vasario 16-osios proga 
atvežė dovaną Lietuvai — Lais
vės statulos paveikslą. Šis dai
lininkas išrinktas Vilniaus se
namiesčio gelbėjimo fondo ta
rybos garbės pirmininku, jis ke
tina nutapyti Laisvės statulą 
Vilniuje ant tam skirto pastato 
sienos. 

Dėl KGB archyvų grąžinimo 
Lietuvai į Maskvą buvo išvykę 
vicepremjeras Zigmas Vaišvila 
bei įgalioti Aukščiausiosios 
Tarybos deputatai. Rusijos at
stovai pritarė, kad nėra princi
pinių kliūčių grąžinti pagrindi
nius fondus, tačiau pareiškė, 
kad jiems reikia susiorientuoti 
tuose fonduose ir pasiruošti jų 
perdavimui. 

Lietuvos krašto apsauga pa
sipildė jaunais karininkais, 
kurie baigė mokslą specialiuose 
kursuose Kaune. Per keturis 
mėnesius jie išklausė Lietuvos 
istorijos, etikos, teisės, poli
tologijos, pedagogikos paskaitų 
ciklus. 

— F r a n c e p re s se žinių 
agentūra, įsteigta 1835 metais, 
savo žinias siunčia į 129 
valstybes. AFP susitarė su 
Lietuva, ir jau nuo vasario 12 
dienos „Lietuvos aidas" gauna 
visas Vakarų pasaulio žinias. 
Lietuva yra 130 valstybė, kuriai 
pastoviai siunčiama informaci
ja. 
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JAV viceprezidento Dan Quayle sutikimas Vilniaus aerouoste vasario 7 dieną jam atvykus į 
Lietuvą. Viceprezidentas, lydimas Lietuvos viceprezidento Broniaus Kuzmicko, praeina pro 
Lietuvos Respublikos garbės sargybą. 

Lietuva ruošiasi pasaulinei 
aplinkos apsaugos konferencijai 
New Yorkas. 1992 m. vasario 

26 d. (Lietuvos Misija Jungti
nėse Tautose). — Artėja pasau
linės reikšmės konferencija 
aplinkos apsaugos klausimais, 
kuri įvyks birželio mėnesį Rio 
de Janeiro, Brazilijoje. Į konfe
rencijos ruošos darbus aktyviai 
įsijungs ir Lietuva, praneša 
Lietuvos Misija Jungtinėse 
Tautose. Pasiruošti Jungtinių 
Tautų Aplinkos Apsaugos ir 
Vystymosi konferencijai 
(United Nations Conference on 
Environment and Development) 
kviečiamas pasitarimas kovo 
mėnesį New Yorke, Jungtinėse 
Tautose, kuriame dalyvaus 
atstovas iš Lietuvos Respublikos 
Aplinkos Apsaugos Depar
tamento Ekonomikos Valdybos 
vedėjas Rimvydas Andrikis. 

Prieš 4 metus, Jungtinių 
Tautų Generalinė Asamblėja 
priėmė rezoliuciją sukviesti 
1992 m. vasarą pasaulinio mas
to konferenciją aptarti ben
droms akcijoms išsaugoti 
jautrią žemės aplinką nuo 
kenksmingo industrinio vys
tymosi ir pavojingų medžiagų 
teršimo. Atsižvelgiant į 
didėjantį pavojų žemės ozono 
sluoksnio likimui ir vadinamo 
žemės „š i l tnamio efekto" 
galimas pasekmes, iš konferen
cijos tikimasi didelio impulso 
naujiems tarptautiniams susita-

Pagerbtos aukos 
Vilnius. Vasario 21. (Elta) -

Vakar Lietuvos Respublikos 
nepaprastasis ir įgaliotasis am
basadorius JAV ir atstovas prie 
Šventojo Sosto Stasys Lozoraitis 
su žmona ir Lietuvos parlamen
to deputatas, Žydų bendruo
menės garbės pirmininkas 
Emanuelis Zingeris Panerių 
memoriale padėjo gėlių — pa
gerbė atminimą dešimties 
tūkstančių Vilniaus ir kitų 
Lietuvos miestų žydų, kurie 
antrojo pasaulinio karo metais 
čia buvo nužudyti ir palaidoti. 

Po to S. Lozoraitis susitiko su 
Lietuvos žydų inteligentais, ap
lankė valstybinį žydų muziejų ir 
judaikos kabinetą, apžiūrėjo 
buvusį senąjį Vilniaus getą. 

rimams, kurie reglamentuotų 
nesaikingą prekybinį vysty
mąsi. Konferencijoje laukiama 
delegacijų iš beveik visų Jung
tinių Tautų narių. 

Kovo mėnesį delegacijų 
ekspertai suvažiuos į New 
Yorką užbaigti ruošos darbus 
pačiai konferencijai. Nuo 1990 
m. jau įvyko trys pasiruošimo 
pasitarimai Genevoje, Kenijoje 
ir New Yorke. Paskutiniame 
pasitarime ekspertai turės 
peržiūrėti 700 puslapių, 
darbotvarkę ir daugelį 
rezoliucijų projektų, kuriuos 
suderins iki birželio mėnesio. 
Europos Bendrijos ir pačios kon
ferencijos rengėjų paramos 
dėka, šiame sudėtingame darbe 
pirmą kartą dalyvaus ir Lie
tuvos aplinkos apsaugos eks
pertai. 

Po pasitarimo New Yorke, 
kur i s tęsis visą mėnesį, 
Lietuvos ekspertas grįš į Vilnių 
ruoštis pačiai konferencijai, 
kurioje dalyvaus oficiali 
Lietuvos delegacija. Delegacijos 
sudėtis bus nustatyta ekspertui 
grįžus iš New Yorko pasitarimų. 

Šventojo Sosto apaštalinį nuncijų 
arkivyskupą Justo Mullor Garcia 
lydi Lietuvos Respublikos Užsienio 
re ika lų ministras Alg irdas 
Saudargas, kai nuncijus įteikė savo 
kredencialus Lietuvos prez. Vytautui 
Landsbergiui. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Paryžiuje vakar mirė prof. 
Algirdas Julius Greimas, gimęs 
1917 m. kovo 9 d. Buvo baigęs 
Rygiškių Jono gimnaziją Mari
jampolėje, 1939 m. baigė Gre
noblio universitete humanitari
nių mokslų fakultetą licenciato 
laipsniu. 1949 m. Sorbonos uni-
versite gavo daktaro laipsnį. 
Nuo 1950 m. buvo docentas 
Aleksandrijos universi tete, 
Egipte, ir dėstė prancūzų kalbos 
istoriją. Rašė literatūrines stu
dijas, kritikos straipsnius ir 
apybraižas kultūriniais bei poli
tiniais klausimais. 

— Lietuvos Respublikos prez. 
Vytautas Landsbergis vasario 
26 d. priėmė Prancūzijos Lie
tuvių Bendruomenės pirminin
ką Ričardą Bačkį, atvykusį iš 
Paryžiaus. 

— Rusų-amerikiečių Kongre
sas, kurio centrinė įstaiga yra 
Washingtone, išleido pareiški
mą, jog kreipiasi į Rusijos Fede
racijos vyriausybę, kad būtų 
išvesti buvusios sovietinės ka
riuomenės daliniai iš Baltijos 
valstybių. 

— Irakas atsisakė bendra
darbiauti su Jungtinių Tautų 
inspektoriais, kuriems Sau
gumo taryba pavedė patikrinti 
atominių ginklų galimus įrengi
mus bei arsenalą, pranešė tos 
komisijos vadas Rolf Ekeus. 

— Valstybės departamento 
sekretorius James Baker III, 
liudydamas Kongreso komisijos 
apklausinėjime, gynė Busho 
administracijos nu ta r imą 
panaikinti sankcijas Kinijai, 
nes ji .,padariusi žymią 
pažangą" nebeduodama moder
nių raketų Vidurio Rytų vals
tybėms. Praėjusiais metais 
Beijingas siuntė raketas Sirijai 
ir Pakistanui. Senato komisija 
tokią pat sesiją turės vėliau. 

— Patrick Buchanan „geras 
politinis pasirodymas" reiškia, 
jog prez.Bushas turės sunkiai 
kovoti visus mėnesius iki pat 
nominacijos dienos, sutinka 
daugelis politinių komenta
torių. 

— Suomijoje dirba maždaug 
6,000 Baltijos respublikų žmo
nių, kurie gauna tą patį atly
ginimą ir socialinę apdraudą 
kaip ir suomiai. 

Naujos valstybės 
Tarptautiniame 

Pinigų Fonde 
Tarybos sesija balandžio 27 dieną 

W ashingtonas. Vasario 27. 
— Rusija ir kitos buvusios kai 
kurios sovietinės sąjungos 
respublikos pareiškė norą 
įsijungti į Tarptautinį pinigų 
fondą, kai šį pavasarį čia bus to 
fondo tarybos posėdžiai, praneša 
užsienio valstybių diplomatai, 
diskutuoją Rusijos priėmimo 
klausimus. 

Oficialūs pareigūnai sako, jog 
Septynių grupės valstybių 
atstovai ir Tarptautinio pinigų 
fondo 156 nar ia i dar vis 
sprendžia kokio didumo turėtų 
būti t a pagalba toms respubli
koms teikiama. Šie oficialūs 
asmenys sako, jog Rusija, 
Armėnija, Baltarusija, Ukraina, 
Kazachstanas ir Moldova, o taip 
pat ir Lietuva, Latvija ir Estija 
bus priimtos į šią tarptautinę 
pinigų skolinimo organizaciją. 
Tačiau yra galima, kad su jų 
pnėmimu bus uždelsta, kadangi 
vis negaunama žinių apie tų 
respublikų ekonominius duome
nis. Amerikiečių pareigūnas 
pasakė žurnalistams, jog galima 
laukti, kad kai kurios tų 
valstybių bus priimtos net tame 
posėdyje. 

Fondo kapitalas 180 bilijonų 
Rusija ir kitos valstybės 

galėtų gauti 4.5% kapitalo, kurį 

turi Tarptautinis Pinigų fondas, 
o tai būtų truputį daugiau negu 
120 bilijonų dolerių. Vien Rusija 
norinti gauti 2.5% to kapitalo. 
Amerikos prašymu. Rusijai bu
vo leista stebėti tarybos veiklą. 
Respublikos nekantriai lau
kiančios to sprendimo. Taip pat 
pranešta, jog Fondo taryba nori 
baigti paruošiamąjį darbą iki 
balandžio 15 dienos, kad galėtų 
tikrai priimti kai kurias iš tų 
respublikų. Specialūs raštai bus 
išsiuntinėti visiems Tarptau
tinio Fondo nariams, kurie 
turės balsuoti už priėmimą dar 
prieš balandžio 25 dienos 
pagrindinę sesiją. 

Visoms toms respublikoms 
trūksta tikrųjų pinigų. Todėl 
manoma, kad bus galima gauti 
atitinkamo dydžio paskolą. 
Pinigų fondo kapitalas sieks 180 
bilijonų dolerių. Amerika šiuo 
metu dar vis delsia padidinti 
Piniginio fondo kapitalą 12 
bilijonų dolerių suma, kuri yra 
jai skirta. 

Šią savaitę Tarptautinio Pini
gų Fondo delegacija sugrįžo iš 
Maskvos, kuri vedė pasitarimus 
su Rusijos ekonomijos atstovais 
ir sudarė reformų programą, 
pagal kurią būtų duodama Rusi
jos Federacijai reikalinga pa
rama. 

Ar komunizmas tikrai žuvo? 
Gal tik stalinistinis modelis? 

Turinas. - Čia leidžiamame 
laikraštyje „La Stampa" pasi
rodė Michailo Gorbačiovo 
pasisakymai dabartinių laikų 
temomis. 

Pavyzdžiui, jis klausia, ar 
komunizmas yra miręs, o gal 
dar gyvas ir gali įvykti jo 
renesansas. Ir atsako, kad 
stalinistinio modelio režimas 
nuo pat pradžios buvo neapgal
votas, kuris ignoravo demokra
tiją, žmogiškąsias teises ir 
žmonių poreikius, yra miręs ir 
palaidotas. Ta sistema vyk
džiusi riaušes visuomenėje ir 
iškraipiusi socializmo idėjas. Jis 
dėkoja Dievui, kad stalinistinis 
modelis yra miręs. 

Socializmui reikėtų naujos 
formos 

Bet jis mano, kad tai neliečia 
paties socializmo. Socializmo 
idėja esanti gyva pati iš savęs. 
Reikėtų tik naujos formos 
praktikoje. Ir šitame kontekste 
demokratiški ir humanitariniai 
principai turėtų rasti garbingą 
vietą. Šis tų dalykų ieškojimas 
paliečiąs ne tik jo kraštą, bet ir 
visą pasaulį, įskaitant ir kapi
talistinius kraštus. Jis sako kad, 
tai liečia ir politines partijas. 
Gorbačiovas sako, jog „tiesa yra 
tame, kad šiandien mes visi — 
Rytai ir Vakarai — einame į civi
lizacijos naują tipą, nežiūrint, ar 
mes tai pripažįstame, ar ne". 
Todėl jis manąs, jog senieji jų 
stereotipai prarado savo vertę ir 
turėtų būti radikaliai patikrin
ti. 

Jis sako, jog nebegalima nu
statyti kapitalizmą ir socializmą 
prieš vienas kitą, kaip tai 
būdavo religinių karų amžiuje. 
Tai reiškia, jog visuomenė ir ci
vilizacija, kuri dabar yra 
kuriama, turėtų būti suprasta 

pilname jų komplekse ir su 
visais jų prieštaravimais. Ir tai 
tikrai esąs intelektualinės ir 
politinės laisvės bei pluralizmo 
reikalas. Bet taip pat ir ekono
minės laisvės kelias. Todėl jam, 
esą, ekonominė laisvė ateina per 
sugyvenimą bet kokių formų 
nuosavybių — valstybinės, ko-
operatyvinės ir privačios nuo
savybės. 

Neišnaudota proga 
Jis sako, jog daug galimybių 

nebuvo išnaudota Rytų ir 
Vakarų santykiuose tuoj 
po laimėto karo prieš nacizmą ir 
fašizmą. Ir būta daug priežas
čių, dėl ko įvyko ši istorinė 
klaida. Vienoje pusėje buvo bi
jota demokratizacijos savo 
krašte ir dialogo su sąjungi
ninkais, o kitoje pusėje — bijota 
Sovietų įtakos sklidimo. Ir to 
viso rezultatas buvo šaltasis 
karas. Jis mano, kad Europa ir 
pasaulis prarado labai gerą 
progą tarp 1945 ir 1947 metų. 
J is primena ir prezidentą 
Bushą. kuris sako, jog Amerika 
laimėjusi šaltąjį karą. Jis 
manąs, jog tais ilgais metais 
visi pralaimėjo, tačiau šiuo 
metu, kai pasaulis atsisakė 
susirėmimo ir priešiškumo, visi 
laimėjo. 

KALENDORIUS 

Vasario 28 d.: Romanas, 
Alma, Antonija. Meilutis. Vil-
gardas. Žygimantė. 

Vasario 29 d.: Osvaldas, 
Voverė, Žiemulis. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:29. leidžiasi 5:38. 
Temperatūra dieną 47 L, 

naktį 34 1. 



DRAUGAS, penktadienis, 1992 m. vasario mėn. 28 d. 

/PORTO APŽVALGA 

70 METŲ LIETUVOS 
KREPŠINIUI 

Artėja gražus Lietuvos krep
šinio jubiliejus — mūsų mylimo 
žaidimo 70-metis. Įdomūs, per
mainingi, nelengvi tie 70 metų" 
buvo mūsų krepšiniui. Tačiau 
jis, tas nuostabus žaidimas 
pavergė jau keletos ka r tų 
lietuvių širdis, suteikė jiems 
daug džiaugsmo akimirkų, pasi
didžiavimo ir stiprybės. 

Tą mūsų septyniasdešimtme
tę krepšinio istoriją kūrė, ir visų 
pirma, krepšininkai. Lietuvos 
krepšinio federacija gorėdama 
duoti progos visiems mūsų krašto 
krepšinio mėgėjams įdėmiau 
prisiminti įvairių k a r t ų 
krepšininkus ir krepšininkes, jų 
pagarbos, atminimo ir padėkos 
vardan, plačios mėgėjų audito
rijos jėgomis,nori sudaryti visų 
laikų geriausių Lietuvos krep
šininkų ir krepšininkių būrį. 

Kviečiame krepšinio mėgėjus 
Lietuvoje ir užjos ribų išreikšti 
savo nuomonę pagal konkurso 
paskelbtas sąlygas. 

Kiekvieno Jūsų atsiųstas at

sakymas bus pagarba tiems, ku
rie gražiai gynė Lietuvos krepši
nio, vadinasi ir Lietuvos garbę. 

Ypatingai kviečiame akty
viai dalyvauti senųjų kartų 
krepšino mėgėjus, kurie dar 
atsimena vos ne pirmuosius 
krepšinio žingsnius Lietuvoje. 
Jūsų išsakyta nuomonė padėtų 
objektyviau nustatyti geriau
sius, apimtų platesnį krepši
ninkų ratą. 

Lietuvos krepšinio federacija, 
tikiu ir visos miestų, rajonų 
krepšinio federacijos stengsis 
gražiai pažymėti Nemuno kraš
to krepšinio 70-metį. 

Tai mums pavyks padaryti jei 
mums talkinsite Jūs, ištikimieji 
krepšinio rėmėjai. 

Laukiame Jūsų atsakymų ir 
pasiūlymų renkant geriausius 
visų laikų Lietuvos krepši
ninkus ir krepšininkes. 

prof. S. Stonkus 
Lietuvos krepšinio 

federacijos prezidentas 

GERIAUSIŲJŲ VISŲ LAIKŲ 
KREPŠININKŲ IR KREPŠININKIŲ 

KONKURSO NUOSTATAI 
Artėjant Lietuvos krepšinio 

70-mečiui, Lietuvos Respublikos 
krepšinio federacija ir laikraštis 
„Krepšinis" skelbia konkursą 
visų laikų 25-ių geriausių krep
šininkų ir 20 geriausių krepši
ninkių atrinkimui. 

. *» 
Konkurso sąlygos 

1. Konkurso dalyviai sudaro 
visų laikų 25 geriausių krepši
ninkų ir 20 geriausių krepšinin
kių sąrašus, surašydami juos į 
eilę pagal pajėgumą. 

Pirmajam krepšininkui ski
riami 25 taškai, krepšininkei — 
20 tšk., antrajam krepšininkui 
24 taškai, krepšininkei 19 tšk. 
ir t.t. 

2. Geriausiųjų krepšininku 
25-tukas ir geriausių krepšinin
kių 20-tukas nustatomas pagal 
didžiausią surinktų taškų sumą. 

3. Geriausiųjų krepšininkų 
25-tukas ir geriausių krepši
ninkių 20-tukas apdovanojami 
LKF specialiais liudijimais ir 
prizais. 

4. 25 krepšinio mėgėjai, teisin
giausiai išvardiję 25 krepši
ninkus ir 20 krepšininkių, apdo
vanojami LKF prizais Lietuvos 
krepšinio 70-mečio minėjimo 
renginiuose (balandžio-gegužė? 
mėn.). 

5. Geriausiųjų sąrašus prašo
me siųsti į laikraščio „Krepši
nis" redakciją: 2001 Vilnius, 
Gedimino pr. 12a. 

6. Konkursas prasideda nuo 
paskelbimo dienos ir baigiasi 
balandžio 15 d. 

7. Konkurse gali dalyvauti 
visi Respublikos g.< >• *ojai ir 
lietuviai gyvenantys s'- ?tur. 

LKF prezi- iumas 
„Krepšinio" redakcija 

PRETENDENTAI Į GERIAUSIŲ 
LIETUVOS KREPŠININKŲ 25 TUKĄ 

1. A. Andrulis — du kartus 
Europos (1937, 1939 m> čempio
nas, Lietuvos r ink t inė je 
1936-1941 m. žaidęs 23 rungty
nes, pelnęs 55 taškus. 

M. Arlauskas — Lietuvos 
rinktinės narys 1975-1983 m. 
žaidęs 37 rungtynes, pelnęs 218 
taškų. 

3. V. Andriūnas — Lietuvos 
rinktinės narys 1978-1983 m. 
žaidęs 28 rungtynes, pelnęs 206 
taškus. 

4. L. Baltrūnas — du kartus 
Europos (1937, 1939 m.) čem
pionas, Lietuvos rinktinėje 
1936-1940 m. žaidęs 17 rung
tynių, pelnęs 31 tašką. 

5. V. Budriūnas - 1939 m. 
Europos čempionas, 1938-1939 
m. Lietuvos rinktinėje žaidęs II 
rungtynių, pelnęs 119 taškų. 

6. G. Budnikas - 1962 1973 
m. Lietuvos rinktinės narys, 
žaidęs 37 rungtynes, pelnęs 294 
taškus. 

S.Butautas — tris kartus 
Europos (1947, 1951, 1953 m.) 
čempionas, Helsinkio olimpinių 
žaidynių sidabro medalio laimė 
tojas. Lietuvos r inkt inė je 
1945-1956 m. žaidęs 45 rung 
tynęs, pelnęs 420 taškų. 

8. P. Buzelis - 1954- 1963 m. 

Lietuvos rinktinėje žaidė 52 
rungtynes, pelnė 331 tašką. 

9. A. Čaplikas - 1959-1963 
m. Lietuvos rinktinėje žaidė 24 
rungtynes, pelnė 194 taškus. 

10. A. Č i u p k o v a s — 
1966 1970 m. Lietuvos rinkti
nėje žaidė 22 rungtynes, pelnė 
76 taškus. 

11. A. Dapkus - 1950-1955 
m. Lietuvos rinktinėje žaidė 36 
rungtynes, perlnė 185 taškus. 

12. V. G r e i č i ū n a s — 
1957-1967 m. Lietuvos 
rinktinėje žaidė 20 rungtynių, 
pelnė 87 taškus. 

13. H. G i e d r a i t i s -
1959-1971 m. Lietuvos rinkti
nėje žaidė 46 rungtynes, pelnė 
275 taškus. 

14. R. Girskis - 1970-1982 
m. Lietuvos rinktinėje žaidė 47 
rungtynes, pelnė 482 taškus. 

15. J . Ju rgė l a - 1939 m 
Europos čempionas, 1938 39 m. 
Lietuvos rinktinėje žaidė 11 
rungtynių, pelnė 40 taškų. 

16. R. I m i n a v i č i u s — 
1956-1963 m. Lietuvos rinktinė
je žaidė 29 rungtynes, pelnė 183 
taškus. 

17. J . Jurksai t is - 1970 1978 
m. Lietuvos rinktinėje žaidė 42 
rungtynes, pelnė 482 taškus. 

Australijos lietuvių metinės sporto šventės atidaryme dainuoja Greelongo lietuvių choras. Dirigentė 
Gr. P ranausk ienė . 

18. V. J a n k a - as — 
1982-1983 m. Lietuvos rinkti
nėje žaidė 20 rungtynių pelnė 
203 taškus. 

19. S. Jovaiša — Europos 
čempionas (1958 m.), olimpinių 
žaidynių bronzos medalio lai
mėtojas (1980 m.). 1973-1989 m. 
Lietuvos rinktinėje žaidė 49 
rungtynes, pelnė 349 taškus. 

20. F. Kriaučiūnas — du kar
tus Europos čempionas (1937, 
1939 m.), 1937-1939 m. Lietuvos 
rinktinėje žaidė 19 rungtynių, 
pelnė 69 taškus. 

21. V. Kulakauskas - 1947 
m. Europos čempionas, 1940-
1948 m. Lietuvos rinktinėje 
žaidė 13 rungtynių, pelnė 75 
taškus. 

22. J . K a z l a u s k a s — 
1979-1983 m. Lietuvos rinktinė
je žaidė 37 rungtynes, pelnė 444 
taškus. 

23. G. Krapikas - 1982-1989 
m. Lietuvos rinktinėje žaidė 22 
rungtynes, pelnė 200 taškų. 

24. R. Kurtinaitis — Europos 
(1985), olimpinių žaidynių (1988 
m.) čempionas. 1983-1991 m. 
Lietuvos rinktinėje žaidė 18 
rungtynių, pelnė 212 taškų. 

25 P . Lubinas - 1939 m. 
Europos čempionas. Lietuvos 
rinktinėje žaidė 7 rungtynes, 
pelnė 94 taškus. 

26. V. Leščinskas — 1939 m. 
Europos čempionas, 1939-1941 
m. Lietuvos rinktinėje žaidė 9 
rungtynes, pelnė 28 taškus. 

27. J . Lagunavičius — tris 
kartus Europos (1947, 195L 
1953 m.) čempionas, Helsinkio 
olimpiados sidabro medalio lai
mėtojas, 1945-1954 m. Lietuvos 
rinktinėje žaidė 21 rungtynes, 
pelnė 70 taškų. 

28 A. Lauritėnas — du kar
tus Europos čempionas (1951, 
1957 m.) Melburne olimpinių 
žaidynių sidabro medalio lai
mėtojas. 1952-1962 m. Lietuvos 
rinktinėje žaidė 65 rungtynes, 
pelnė 857 taškus. 

29. A. L inkev ič ius — 
1970-1979 m. Lietuvos rinkti
nėje žaidė 62 i8M»y|«ii is, pelnė 
694 taškus. 

30. D. Lasky* - 1975-1982 
m. Lietuvos rinktinėje žaidė 24 
rungtynes, pelnė 210 taškų. 

31. Š. Marčiulionis - 1988 
m. olimpinis čempionas. 

32. A. M a t a č i ū n a s — 
1952 1959 m. Lietuvos 
rinkt nėje žaidė 68 rungtynes, 
pelne 560 taškų. 

33. R. Masiulis - 1957-1966 
m. Lietuvos rinktinėje žaidė 28 
rungu nes, pelnė 150 taškų. 

34. V. M a s a l s k i s — 
1973 1983 m. Lietuvos rinkti
nėje žaidė 34 rungtynes, pelnė 
199 taškau 

35. V Norkus - 1939 m. Eu
ropos 6 mpionas. 1939-1941 m. 
Lietuva s rinktinėje žaidė 7 
rungtynes, pelnė 15 taškų. 

36. Z. »uzinauskas — du kar
tus Eur >pos čempionas (1937, 
1939 m 1937-1941 m. Lietuvos 
rinktine;e žaidė 24 rungtynes, 
pelnė IH taškus. 

37. K. Petkevičius - du kar 
tus Europos čempionas (1947, 
1953 m. Helsinkio ir Melburno 
olimpini;} žaidynių sidabro 

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
SPORTO ŠVENTĖ 

A. LAUKAITIS 
(Tęsinys) 

Tinklinis 
Vyrų tinklinio varžybas lai

mėjo Sydnėjaus „Kovas", o 
moterų — Adelaidės „Vytis". 
Tinklinio varžybos nebuvo gau
sios ir pats laikas jau būtų mūsų 
paskiriems klubams atkreipti 
didesnį dėmesį į tinklinį, kuris 
pasaulyje darosi labai populia
rus ir labai plačiai žaidžiamas. 

Stalo tenisas 

Ši sporto šaka. kadaise mūsų 
tarpe buvo labai populiari ir 
turėjome daug ir iškilių žaidėjų. 
Tačiau dabar mūsų jaunimas 
stalo tenisu nesidomi ir yra la
biau linkęs į kitas sporto šakas. 
Šventėje vyrų laimėtoju tapo J. 
Ablonskis (Meib.) ir dvejete P. 
MuleviČius-J. Ablonskis (Melb.). 

Tenisas 

Australijoje lauko tenisas yra 
labai populiarus, todėl ir 
lietuvių tarpe, ypač moksleivių 
ir studentų, yra gana gerų 
žaidėjų. Vyrų laimėtoju tapo R. 
Baskus iš Adelaidės ir moterų 
taip pat adelaidiškė J. Jucienė. 
Moterų dvejete laimėjo O. ir L. 
Brazdžionytės (Geel.) ir miš
riam dvejete L. Brazdžionytė 
(Geel.) ir T. Zdanius (Melb.). 

Biliardas 
Lietuvių tarpe biliardas yra 

labai populiarus ir pirmenybės 
visuomet būna įdomios. Šventės 
laimėtoju tapo Sydnėjaus vete
ranas ir tinklinio treneris bei 
žaidėjas G. Sauka, baigmėje 
nugalėjęs melbourniškį G. 
Žemkalnį. Vyrų dvejetą laimėjo 
adelaidiškiai A. Snarskis ir R. 
Daniškevičius. 

Golfas 

Po krepšinio dabar pati gau
siausia sporto šaka yra golfas, 
pritraukiantys vis daugiau 
jaunimo. Vyrų (Gross) laimėtoju 
tapo ilgametis mūsų geelongiš-
kis Čempionas E. Koszela (Nett) 
varžybose laimėjo V. Levickis 
(Melb. /moterų (Gross) laimėjo 
sostinės veteranė, įvairių spor
to šakų čempionė O. Pilkienė ir 
(Nett) sydnėjiškė N. Venclo
vienė. Vyrų komandiniai laimė-

medalių laimėtojas, 1946-1957 
m. Lietuvos rinktinėje žaidė 27 
rungtynes, pelnė 111 taškų. 

38. S. P a t k a u s k a s -
1970-1976 m. Lietuvos rinkti 
nėje žaidė 29 rungtynes, pelnė 
230 taškų. 

39. M. Paulauskas — keturis 
kartus Europos čempionas 
(1965,1967, 1969,1971 m.), du 
kartus pasa*-i'o(l967,1974 m.), 
olimpinis čempionas (1972 m.). 
1962-75 m. Lietuvos rinktinėje 
Žaidė 48 rungtynes, pelnė 621 

a ą (Bus daugiau) 

tojai tapo melbourniškiai V. 
Levickis, G. Žemkalnis, S. Žie
das ir A. Skimbirauskas. 

Squašas 
Laimėtoju tapo adelaidiškis 

veteranas Z. Visockis. 

P laukimas 
Plaukimas Australijoje yra la

bai populiarus, ypač besimo
kančio jaunimo tarpe. Mūsų 
varžybose laimėtojais tapo įvai
riose rungtyse: T. Kviecinskas, 
J. Lukaitis, V. Žilinskas iŠ 
Melbourno, B. ir K. Šrederytės, 
A. Saldukaitė, A. Reilly, A. 
Tučiūtė, M. Seeley visi iš Gee-
longo, P. ir B. Andriejūnai ir R. 
Venclovaitė iš Sydnėjaus, D. Vi
sockis iš Adelaidės. 

Uždarymas 
Žaidynių pradžioje, puikiame 

„Golfvievv" viešbutyje įvyko 
sportininkų susipažinimo vaka
rienė, kuria buvo vaišinami visi 
atvykę sportininkai. Puikus 
maistas, draugiška visų nuo
taika šį vakarą padarė labai 
jaukų, malonų ir draugystės dar 
tampresni ryšiai užsimezgė tarp 
visų čia esančių sportininkų. 

Įdomus, ir daug kam dar 
pirmą kartą matytas, buvo aust
rališkas „Bush dance" vykęs 
Lietuvių namuose. Speciali 
muzikos kapela, įdomus šokių 
pravedėjas su visom australiš
kom „bush'o" šokių ceremo
nijom, buvo ypatingai populia
rus visų, tiek jaunų, tiek ir 
vyresniųjų tarpe. 

Visa sporto šventė, atrodo, 
taip greit prabėgo, kad ir nepa
stebėjom kaip reikėjo rikiuotis 
uždarymo eisenai. Panašiai, 
kaip ir atidaryme, lietuviškiems 
muzikos garsams palydint, išsi
rikiavo šventės sportininkai. 
Atsisveikinimo žodį ir padėką 
pareiškus visiems prie šios 
šventės prisidėjusiems 
geelongiškiams, „Vyčio" klubo 
pirmininkas St. Šutas, pade
damas K. Starinsko, T. Reilly ir 
vėliau buvusio dabart inio 
ALFAS pirmininkų R. Ra
gausko ir A. Laukaičio, įteikė 
laimėtojams paskiras dovanas. 
H. Šalkausko medalius už ge
riausią ir gražiausią šventėje 
pasirodymą gavo: krepšininkai 
N. Opulskytė ir G. Liutackas iš 
Adelaidės ir už tinklinį — R. 
Kasperaitytė ir M. Žvirblis iš 
Sydnėjaus. Šventėje tvarkin
giausiai pasirodęs klubas buvo 
Adelaidės „Vytis", gavęs pe
reinamąją šventės dovaną. 

Perdavus sporto švenčių vėlia
vą ir specialų švenčių rengėjo 
trofėjų Sydnėjaus „Kovui", nes 
ten bus renčiama 1992-jų metų 
sporto šventė, naujasis ALFAS 
pirmininkas ir „Kovo" valdybos 
narys A. Laukaitis padėkojo 
rengėjams už puikiai surengtą 
šią sporto šventę ir visus spor-
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tininkus bei svečius pakvietė at
vykti į Sydnėjų dalyvauti atei
nančioje sporto šventėje. Oficia
liai šventę uždarė ALFAS 
pirmininkas R. Ragauskas. 
Šventė buvo baigta Lietuvos 
himnu. 

(Bus daugiau) 

DR. VIJAY BAJAJ, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
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DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9085 S. Roborts Rd., Hickory Hllls. IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave 

Tol. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2818 W. 71st St. 

Tol. (1-312) 737-5149 
Vai pagal susitarimą 

Palos Vision Contor, 7152 W. 127th S t 
Palos Hgts, III. Ketv vai. 3-6 v.v. 

Tol . (708) 448-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2888 W. 83rd Stroot 

Vai.: antr 1-4 v. p p ir ketv. 2-5 v p p 
Šešt pagal susitarimą 

Kabmeto tol. (1-312) 778-2880. 
Ro* . (708) 448-5545 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 
Specialybe — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Avo. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tol. (1-312) 585-7755 

A R A S Ž U O B A , M . D . 
A K I Ų CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Modlcol Contor-

1020 E. Ogdon Avo., Sutte 310, 
NoporvIHo IL 60683 
T o l . 1 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tol . (1-312) 588-3186 
Namų (706) 361-3772 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6748 Wost 83rd Stroot 
Vai pirm . antr. ketv ir penkt 3-6. 

šeštadieniais pagal susitarimą 
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Kaip savo vaikams perduoti 

MORALINĮ 
PAGRINDĄ 

Viename apklausinėjime 
dviejų tūkstančių žmonių pasi
rodė, kad jaunimo tarpe (18-25 
metų amžiaus) tik pusė jautė, 
kad jie gavo stiprų krikščio
niškos moralės pagrndą iš savo 
tėvų. Vyresniųjų tarpe (tarp 25 
ir 60 m. amžiaus) 61% jautėsi 
gavę stiprų moralinį pagrindą iš 
savo tėvų. Neaišku, ar šis skir
tumas yra dėl to, kad vyresni 
žmonės iš viso labiau vertina ir 
supranta savo tėvų įtaką, ar dėl 
to, kad patys tėvai šiandien turi 
silpnesnį moralinį pagrindą, 
negu jų tėvai ir todėl mažiau jį 
gali perduoti jį savo vaikams. 
Greičiausiai tuos skaičius šiek 
tiek įtakoja abi šios priežastys, 
ir jie vis vien rodo, kad tarp 40% 
ir 50% žmonių nesijaučia gavę 
stiprų moralinį pagrindą iš savo 
tėvų. 

Savo knygoje „Keeping Your 
Kids Catholic" (Kaip išlaikyti 
savo vaikus katalikais), Bert 
Ghezzi sumini keturias ap
linkybes, kurios apsunkina savo 
vaikams perdavimą moralinės 
nuovokos. 1. Daugelis parapijų 
nebeatlieka pilną religinio 
auklėjimo darbą — tiek vaikų, 
tiek ir jų tėvų, kaip anksčiau 
darydavo. 2. Daug kam neaišku, 
kas yra katalikas, ir daugelis 
tėvų menkai pažįsta savo 
tikėjimą. 3. Įvairūs socialiniai, 
ekonominiai spaudimai vis la
biau apsunkina šeimyninį 
gyvenimą. 4. Modernioji kul
tūra daug stipriau traukia jau
nimą, negu šeimyninės verty
bės, ir daug įtikinamiau juos 
pasiekia, negu Bažnyčia. 

Rašydama šia tema Our Sun-
day Visitor laikrašty 
(1992.11.16), Maureen Weldon 
Fagan primena, jog pirmiausia 
tėvams tenka atsispirti pa
gundai, kuri ateina gyvenant 
pluralistinėje visuomenėje, kad 
religiniai-moraliniai dalykai 
yra tik „privati nuomonė". Kal
bant apie moralę su savo 
vaikais, nereikia tuoj savo nu
rodymą „suminkštinti": „...bet 
tai tik mano nuomonė", lyg taip 
sunku būtų visuomet žinoti, kas 
iš tikrųjų gera ir kas bloga. Nors 
tiesa, kad tėvai, kaip ir visi žmo
nės, gali klysti moralės klau
simuose, yra pagrindinių dėsnių 
dėl kurių nėra abejonės: 
apgavystė, melagystė, žmogžu
dystė, kito išnaudojimas — tai 
buvo bloga senovėje, tebėra 
bloga ir šiandien. Šios blogybės 
tačiau skirtingai gali reikštis 
įvairiais laikais, įvairiose vie
tovėse ir net skirtingo amžiaus 
žmonėse. Padėti vaikui supras
ti kada ir kaip tokios blogybės 
pasirodo jos ar jo gyvenimo ap 
linkybėse, ryšiuose su kitais 
vaikais, santykiuose šeimoje ir 
net jį supančiame pasaulyje, ku
rį mato kituose žmonėse kaimy
nystėje, televizijos programose 
filmuose — visa tai yra tėvų už
davinys, teikiant savo vaikui 
moralinį auklėjimą. Kartais di
džiausias skirtumas tarp blogo 
elgesio ir visai nepeiktino yra 
vaiko intencija, jį darant. 

Šie klausimai, tokie mąs
tymai tačiau daro prielaidą, kad 
patys tėvai jau panašiai galvo
ja apie savo pačių veiksmus ir 
tuos pačius kriterijumus sau 
taiko. Niekas taip greitai nepa
stebės skirtumo tarp to, ką 
patys tėvai sako ir daro, kaip 
vaikai. Ir jie mokysis labiau iš 
tėvų veiksmų, negu iš jų darbų. 
Šeimoje pasikalbėti apie įvairių 
įvykių, nuotykių moralinius 
aspektus yra puiki moralinio 
auklėjimo proga. Bet ji veiks
minga tik tuomet, kai tokie 
pasikalbėjimai nėra viena
šališki pamokslai (dažniausiai 
neturint laiko išklausyti savo 
vaikų samprotavimų), o tikri 
pašnekesiai, kur ir vaikai yra 

V. LANDSBERGIS 
LIETUVIŲ GIMNAZIJOJE 

išklausomi, nežiūrint, kaip ilgai 
jiems trunka išsisakyti, ir jų 
įžvalgos vertinamos. 

Tai iškelia dar vieną būtiną 
aplinkybę efektyviam morali
niam auklėjimui. Atidumas 
įvairių elgesių moralinei vertei 
yra skatintinas nuolat, o ne tik 
tuomet kai vaikas nusikalsta. 
Kai dorovė ir moralė keliama 
tiktai krizės-nusikaltimo metu, 
j i būna sutapat inama su 
bausme, krize ar net tragedija 
taip, kad vaikui pradeda 
atrodyti, kad moraliniai klau
simai nefigūruoja normaliame, 
tvarkingame gyvenime. Tad ir 
tėvai savuose gyvenimuose 
jausdami moralinius potraukius 
turėtų pagal vaiko amžių tais 
savo samprotavimais dalintis, 
turėtų dalintis ir savo gyvenimo 
problemomis ir kartais jį 
į traukti į savo moralinį 
sprendimą, į maldą, prašant 
Dievo pagalbos nevisuomet 
aiškią problemą išspręsti. Tėvai, 
norintys savo vaikams perduo
ti stiprų moralinį pagrindą, turi 
rasti laiko, ar net kurti aplinky
bes, kuriose galėtų artimai su 
savo vaikais bendrauti. 

Moralė, pagaliau, nėra tik 
blogų elgesių vengimas. Iš tiesų, 
net ir bedieviai sugeba išvengti 
žmogžudystės, plėšikavimo, ar 
kitų veiksmų, kurie juos į 
kalėjimą pasodintų. Tikra 
krikšęioniška moralė kyla iš ar
timo ryšio su Kristumi ir jautru
mo tam,-ko jis iš mūsų prašo, į 
ką jis mus kviečia. Ir tai neiš
mokstama iš pamokslų, o bend
raujant ir meldžiantis kartu su 
žmonėmis^ kurie Kristumij 
gyvena. Tad ir čia, vaikas to 
išmoks bendroje šeimos maldo
je, o ne tik, jei tėvai jam lieps 
atkalbėti poterius ar nuvarys į 
bažnyčią. Bet ir čia yra 
prielaida, kad patys tėvai moka 
daugiau, negu tik poterius, 
negu tik sekmadieniais atbūti 
Mišias bažnyčioje, kai lieka 
laiko. 

Daugumai tėvų tai reiškia, jog 
jei jie nori savo vaikams per
duot stiprų moralini pagrindą, 
teks jiems patiems rūpintis savo 
pačių religiniu atsišvietimu, 
skaityti knygas, dalyvauti reli
giniuose seminaruose, rekolek
cijose, religinio ugdymo pro
gramose, kaip „Renew" bei ki
tuose parapijose pravedamuose 
seminaruose. 

Tikras krikščioniškas gyve
nimas niekuomet nesibaigia tik 
malda, o visuomet iššaukia 
žmogų kokiems nors artimo 
meilės darbams. Vienas geriau
sių būdų išmokyti savo vaikus 
artimo meilės yra kartu su jais 
juos daryti. O mintys, ką galima 
būtų gero padaryti paprastai 
iškyla bendroje šeimos maldoje, 
kurioje yra išvardinami rūpes
čiai savo apylinkėje ar šeimoje 
matytais sunkumais, kurioje 
bendrai yra skaitomas Šv. 
Raštas, stengiantis suvokti jo 
teikiamą įkvėpimą ar pamoką, 
kurioje Dievo apvaizdai yra pa
vedami rūpesčiai, ir kurioje yra 
stengiamasi suvokti, ko Dievas 
iš mūsų šiandien prašo. 

Tuomet nekils jokia abejonė, 
ar gavus per daug grąžos prie 
kasos, reikia ją grąžinti. Atsiras 
akla senutė kaimynystėje, 
kuriai reikia padėti laišką pa
rašyti, atsiras vaikų bendra
klasių, kuriems reikia pagalbos 
su pamokomis, ar kaimynai, 
kurie nebepajėgia šaligatvio 
nusikasti, žolės nupjauti, 
ligonis, kuriam galima sveiki
nimą pasiųsti ir šimtai kitų bū
dų kitiems daryti gera, ne bloga, 
kitus pradžiuginti. Atsiras įvai
riausi būdai išmokyti savo 
vaikus priešintis šių laikų egois
tiškai, savanaudiškai dvasiai. 

a.j.z. 

Aukščiausios Tarybos pir
mininkas prof. V. Landsbergis 
Vasario 16-sios gimnazijoje ne
oficialiai lankėsi prieš trejus 
metus, pasižadėdamas atvykti 
su oficialiu vizitu pirma pasi
taikiusia proga. 

Ši galimybė atsirado sausio 
11-13 d. atvykus prof. V. Lands
bergiui pasitarimams su Vokie
tijos bei Baden-Wuertem-
bergo krašto vyriausybėm, daly
vaujant švietimo min. Dariui 
Kuoliui. 

Viešnagė Vokietijoje bei pasi
tarimai su valdžios atstovais 
buvo suskirstyti valandomis, 
tad nėra ko stebėtis, kad lietu
vių gimnazijos aplankymui 
buvo likusios tik dvi-trys vėly
vos valandos, atskraidinant visą 
palydą iš Stuttgarto malūn
sparniu, tačiau dėl miglos ne
galint nusileisti pačiame Hiut-
tenfelde, bet kiek toliau nuo to 
miestelio. Pusvalandžio pavėla
vimas neprailgo beveik 200 
susirinkusiems lietuviams ir 
vokiečiams (jų arpe daug 
par lamentarų) , kadangi 
kiekvienas norėjo pamatyti 
^gyvą". o ne televizijoje rodomą 
Lietuvos prezidentą (vokiečiai 
V. Landsbergį vadina prezi
dentu), išgirsti jo žodį. 

Lydimas policijos mašinų, prez. 
V. Landsbergis su žmona, švie
timo min. D. Kuoliu, palydint 
Vokietijos lietuviams bei gim
nazijos auklėtiniams su tauti
niais rūbais, įžengė į bendrabu
čio salę. Deja, jau prieškambary
je jis buvo apsuptas spaudos at
stovų su foto aparatais, tad 
viešnagė vėl automatiškai buvo 
sutrumpinta. 

Salėje aukštus svečius sutiko 
gimnazijos orkestras, sugro
damas Mozarto serenadą. 
Gimnazijos dir. Andrius Šmitas 
pasveikino garbingą svečią 
pažymėdamas, kad gimnaziją 
lanko keturių kontinentų 
mokiniai, jie auklėjami krikš
čioniškoje ir tautinėje dvasioje. 
Daug mokinių išvyko darbuotis 
į Lietuvą. Gimnazija nėra vien 
tik mokykla, bet taip pat Vokie
tijos o gal net ir visos Europos 
lietuvių centras. Joje vystėsi 
pirmi ryšiai su tėvyne, čia 
renkami vaistai, rūbai, maistas 
Lietuvai. 

„Padėtis pasikeitė — sakė A. 
Šmitas — Lietuva laisva, tad 
malonu gimnazijoje matyti tokį 
garbingą svečią. Jums priklau
so nuopelnas ir padėka už 
nugalėtus sunkumus, kuriuos 
tikrai įveiksite ir ateityje" — 
pasakė A. Šmitas. 

Hesseno krašto vyriausybės 
vardu sveikino įves Blaul, 
linkėdama prezidentui sėkmės 
kartu pažymėdama, kad su švie-
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timo min. D. Kuoliu bus aptarti 
gimnazijos reikalai, Lietuvos ir 
Vokietijos mokinių pasikei
timai. Ne tik lietuviai gali daug 
ko mokytis iš vokiečių, bet taip 
pat vokiečiai iš lietuvių. 

Neilgai kalbėjo prof. V. Lands
bergis. Jam malonu po trejų 
metų aplankyti gimnaziją, pa
gyventi jos dvasia. Ši mokslo 
įstaiga atliko ir atlieka didelį 
lietuvybės darbą tad pilnai 
suprantama, kad Vokietijos LB 
didžiausiu rūpesčiu yra ją iš
laikyti, kadangi Vasario 16-sios 
gimnazija yra svarbus įnašas į 
bendrą laisvės kovą. 

Kelių dienų kelionė Vokie
tijoje turi ūkinį ir politinį tikslą. 
Jau įvyko susitikimas su 
parlamento pirm. dr. Rita Sues-
smuth ir vasario 13 d. su 
kancleriu dr. H. Kohliu, ple
čiant ryšius ne tik su stipria 
Vokietija, bet taip pat ieškant 
kelio į Europos Bendriją, tuo pa
lengvinant ekonominį gyve
nimą. Priminė, kad jau Ge
diminas ieškojo bendradarbia
vimo su Vokietija, kviesdamas 
pirklius, amatininkus. (Iš 
patikimų šaltinių sužinojau, 
kad Vokietija Lietuvai per
duoda 1 tūkst. traktorių, tačiau 
Lietuva turi apmokėti jų per
vežimą 300 tūkst. markių suma. 
Taip pat buvo vedami pasi
tarimai su Mercedes koncernu 
- K.B.) 

Baigdamas prez. V. Lands
bergis pažymėjo, kad gimnazija 
priartina pasaulio lietuvišką 
jaunimą prie tėvų žemės. 
Jaunimas užims labai svarbią 
vietą lietuvių-vokiečių santykių 
plėtotėje, naujos ir vieningos 
Europos gyvenime. Iš anksto 
perdavė sveikinimus Lietuvos 
nepriklausomybės iškilmių 
dalyviams (centrinis Vokietijos 
lietuvių minėjimas įvyko Hiu-
tenfelde vasario 15 d.); pažymė
damas taip pat, kad vasario 13 

dieną oficialiai pradės veikti 
Lietuvos pasiuntinybė Bonnoje. 

Vokietijos LB krašto valdybos 
pirm. A. Lipšys pasveikino 
aukštą svečią, įteikdamas dail. 
Jūratės Batūraitės-Lemkienės 
pieštą gimnazijos pilies bokšto 
paveikslą. Bokštas yra kaip ir 
laisvės šauksmas, kadangi jame 
džiaugsmo dienomis buvo kelia
ma mūsų trispalvė, o liūdesio 
dienom perjuosiant ją juodu 
kaspinu. 

Lampertheimo meras G. Die-
ter džiaugėsi, kad jo miesto 
ribose veikia mokslo įstaiga, 
džiaugiasi gražia lietuvių 

veikla. To įrodymu yra daly
vavimas lietuvių šventėse aukš
tų vokiečių pareigūnų. Lam
pertheimo miestas numato 
artimiausiu metu užmegzti 
ryšius su Lietuvos miestu. 
Lietuvos prezidentą pasveikino 
savivaldybės ir visų miesto 
gyventojų vardu, taip pat jteik-
damos prisiminimui apsilan
kymo proga turtingą dovaną. 

Dr. Eva Maria Krueger svei
kino apskr. viršininko vardu 
taip pat įteikdama dovaną. 
Neatsiliko ir AT pirm., padova
nodamas gimnazijos bibliotekai 
XVI š. Lietuvos statutą, o gim
nazijos mokiniams Lietuvos 
vaikų piešinių leidinėlį 
(Lietuvos vaikų fondo leidykla 
„Alka"), kuriame atvaizduo
jama lietuvių tautos laisvės 
kova, ypač sausio 13 d. įvykiai. 
Leidinėlio įvade Lietuvos vaikų 
fondo vardu poetas Juozas Nek
rošius rašo: „Senų senovėje 
pavojaus akivaizdoje ant aukštų 
piliakalnių lietuviai uždegdavo 
laužus. Liepsnų pašvaistės 
aprėpdavo visą kraštą ir žmonės 
sužinodavo: artinasi nelaimė,} 
Lietuvą įžengė priešas, ateina 
karas! 

„1991 metų sausyje pavojaus 
signalai užsiplieskė Vilniuje 
prie Respublikos parlamento. 
Visa Lietuva suprato: reikia 
budėti! 

„Iškilo barikados, spygliuotos 
vielos, gelžbetonio luitai, gilūs 
grioviai apjuosė trapų ir pažei
džiamą stiklo statinį. Tamsio
sios jėgos nesiryžo savo tankų 
nukreipti į parlamentą, nes 
suprato, kad ten ant likimo kor
tos pastatytas Tautos orumas, 
jos išdidumas ir pasiryžimas sto
vėti iki paskutiniųjų. Beginkliai 
žmonės savo valią ir troškimą 
gyventi laisvai išreiškė daina, 
rankų padavimu viens kitam, 
tiesiu ir atviru žiūrėjimu į akis. 

„Iškilo ir dvasios barika
dos — tai vaikų piešiniai ir ei
lėraščiai, nuotraukos ir karika
tūros, kryžiai ir altorėliai, 
rožančiai ir maldos atodūsiai, 
nukritusi ašara ir atkaklus 
tylėjimas, godos dėl kritusiųjų 
ir ištiesta duonos riekė nepažįs
tamajam, arbatos puodukas ir 
viltingas žiūrėjimas į nakties 
žvaigždes. Visa t a i tapo 
gynimosi ir dvasinio susi
telkimo išraiška, primenanti 
Margirio laikus. 

„Neramios dienos ir grės
mingos naktys, praleistos po 
žvaigždėm ir tarp laisvės laužų 
kibirkščių — Lietuvos pilie
čiams daug ką reiškia! Pavojaus 
akivaizdoje, kaip senų senovėje 
ant piliakalnių, taip pat ir da
bar savo širdyse uždegėme 
niekada neužgesinamą Amžiną 

VYDŪNAS SUGRĮŽO, 
DAILINININKAI 
PRISIMINKITE 
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Praėjusiais metais į gimtąją 
žemę sugrįžo Mažosios Lietuvos 
didžiojo sūnaus Viliaus Vydūno 
palaikai ir po ilgų metų amži
nam poilsiui atsigulė Lietuvos 
žemėje. 

Vilius Vydūnas didi asme
nybė — filosofas, rašytojas, 
poetas, dramaturgas, muzikas, 
pedagogas, kultūrininkas. J i s 
gimė 1868 m. kovo 22 d. Jonai
čiuose, Š i lu tės apskr i ty je , 
Mažojoje Lietuvoje. Vydūno var
das plačiai skambėjo Nepri
klausomoje Lietuvoje, jo turinin
go gyvenimo darbai nuostabūs 
ir išliekantys mūsų tautos is
torijoje. 

Jį nuo pa t vaikystės visą 
gyvenimą l ik imas b laškė . 
Įvairius mokslus ėjo tėvynėje 
Vokietijoje. Buvo g e r a s 
pedagogas, gilus mąstytojas, 
mėgo muziką, organizavo 
chorus ir j iems vadovavo, 
aktyviai reiškėsi Giedotojų 
draugijoje. Rašė įva i r ia is 
klausimais knygas, spaudoje 
straipsnius. Už didžius nuopel
nus Lietuvai ir jos kultūrai 
Lietuvos universitetas 1928 m. 
Vydūną atžymėjo filosofijos 
garbės daktaro laipsniu. 

Gyvendamas Rytprūsiuose, 
1944 m. rudenį pergyveno 
Rytprūsių miestų bombar
davimus. Artėjant raudonajam 
karo frontui, traukėsi į Vakarus 
ir 1945 m. raudonosios armijos 
kariai jį sugavo, skaudžiai 
sumušė, apiplėšė. Kiek vėliau 
patyrė ir lenkų karių didelius 
žiaurumus. 1946 m. Vydūnas 
patenka į Vakarų Vokietiją, kur 
Detmolde gyvenantys lietuviai 
jį priėmė ir globojo. 1947 m. jis 
išrenkamas Lietuvių rašytojų ir 
Lietuvių žurnalistų sąjungų 
garbės nariu. Garbės nariu buvo 
išrinktas ir tarptautinių orga
nizacijų. 

Detmolde, pagyvenęs septyne
rius metus, 1953 m. vasario 20 

laisvės aukurą! 
„Iš Tautos dvasios galerijos 

šiai knygelei paėmėm tik labai 
nedidelę dalį vėjų ir darganų 
nugairintų, laužų dūmais kve
piančių eksponatų. 

„Tegul jie bus mums visiems 
istorinės atminties simbolis ir 
Lietuvos dvasios testamentas 
ateičiai". Vertėtų šį leidinėlį 
išplatinti ta ip pat išeivijos litu
anistinėse mokyklose, panaudo
jant pvz. lietuvių kalbos ar 
Lietuvos istorijos pamokose. 

Vydūnas amžiams išsiskyrė iš 
gyvųjų tarpo. Praėjusiais metais 
jis amžiams sugrįžo į tėvų žemę, 
kurios gerovei visą gyvenimą 
buvo skyręs. Jo šviesų atmi
nimą ruošiamasi pagerbti atei
nančiais metais minint 125 
gimimo metines. 

Tam sparčiai ruošiamasi. Lie
tuvoje veikianti Vydūno draugi
ja kartu su Šilutės merija, tal
kinant Ievai Labutytei ir V. 
Bagdonavičiui, ruošia tarptau
tinį exlibriso konkursą, skirtą 
šiai Vydūno sukakčiai paminė
ti. Dabar yra ruošiami šio 
konkurso nuostatai ir netrukus 
bus paskelbti ir išeivijos 
lietuvių spaudoje. Konkurso su
ruošimui vadovauja Giedrė 
Lekšytė, gyvenanti Dariaus-
Girėno gatvėje Nr. 22-5, Šilutė, 
Lithuania. Yra labai prašoma 
nedelsiant atsiliepti ir lietuvių 
dailininkus, gyvenančius, vi
suose pasaulio kraštuose ir 
dalyvauti šiame exlibrisų 
konkurse. Kreiptis į Giedrę 
Lekšytę betarpiai dėl platesnių 
informacijų. 

Giedrė Lekšytė laiške rašo: 
„Bibliotekoje mes turime 
įsirengę knygos muziejų ir 
renkame viską, kas surišta su 
Vydūnu. Turime šiek tiek anks
tyvesnių exlibrisų, skir tų 
Vydūnui, nemaža dokumenti
nės medžiagos, kurią sutiko 
padovanoti V. Bagdonavičius. 
Kasmet rengiame foto doku
mentinės medžiagos ekspozijas. 
Jeigu jums būtų koks nors 
spaudinėlis apie šį dvasios 
milžiną, labai lauktume. Mums 
būtų kiekvienas daiktelis apie 
Vydūną labai brangus..." 

Turintieji bet kokią medžiagą 
apie Vydūną: atvirutes, raši
nius, knygas, exlibrisus pra
šoma nusiųsti Giedrei Lekšytei. 
Parodos vėliau bus ruošiamos 
Šilutėje, Vilniuje ir kituose 
miestuose. Būtų labai gražu ir 
prasminga, kad išeivijoje 
gyveną dailininkai savo darbais 
aktyviai dalyvautų Vydūno 125 
paminėti exlibrisų konkurse 
ir tautiečiais prisidėtų su 
prašoma apie Vydūną medžia
g a 

Dalyvaudami ir mes prisidė
sime prie Vydūno šviesaus at
minimo pagerbimo. 

Gyvenimas be sąmoningos, 
aiškios pasaulėžiūros — tai sap
nas, bet ne gyvenimas 

J. Aistis 

SVEČIAS NEBUVĖLIS 
ANDRIUS NORIMAS 

Romanas 

78 
— Taip, bet tokie kursai kainuoja. Už viską 

reikia mokėti! 
— Siūlau taupyti! Specialiai tam, kad apmokėtum 

už kokio nors amato išmokymą! 
Stepas pažvelgia į staiga pasiūlymą iškėlusią Bi

rutę. O ji tuoj lyg susigūžia spėdama, jog ir vėl ne
pataikė. 

„Aha... Tai netiesioginis priekaištas į mano išgė
rimus... Atseit, netaupau, o išleidžiu po kelis dolerius 
savaitėje, palikdamas juos pas Baltutį... Ji gerai 
pataria, bet greit nesutaupysiu..." 

— Gal pradėsiu, Birute... Bet kiek vėliau... 
Netrukus pietūs baigti. Vaikai pakyla, padėkoja 

motinai, pabučiuodami į skruostą, ir išsibarsto po savo 
kampelius. Stepas dar tebesėdi. Jo rankose rūksta už
degta cigaretė. Lyg kažko lūkuriuodamas sugaišta mi
nutę — kitą ilgiau už kitus šeimos narius. 

Birutė už Stepo nugaros užneria rankas ant jo 
pečių. Skruostu lengvai prisiglaudžia prie jo ausies. Jos 
plaukai kutena jo kaklą. Kažkaip malonu, jauku pa
sidaro nuo tokio nuoširdaus prisilietimo. Tarsi užkurtas 
draugystės naujas laužas. Šiltas jos kūno sunkumas jo 
neslegia, tik kažkaip neįprastas, lyg svetimas, lyg ne 
jam skirtas atrodo. 

— Stepai... Tu labai pasikeitei... Labai mažai su 
manim kalbi. Gal manęs vengi? 

— Aš nevengiu, Birute... Kaip tik man atrodo, kad 
tu pati gero žodžio man gaili! 

Birutė nuima rankas nuo jo pečių ir atsitraukia. 
— Gal geriau eikime pasikalbėti į salioną! Aušrele! 

Gal suplausi indus! 

— Tuojau, mama! 
Kol Aušra ateina ir pradeda plauti indus, o Arūnas 

švilpauja kambaryje tvarkydamas knygas, Stepas pu
siau atsigula salione į sofą. Atsiremia į atlošą, 
pasikišdamas siuvinėtą pagalvę po sprandu. Atėjus 
BiruteLilgu žvilgsniu pamatuoja visą jos stuomenį pa
sigrožėdamas. 

— Na, gerai, apie ką mudu kalbėsimės? 
— Apie gyvenimą, Stepai. Dar daug problemų ne

išspręsta! Reikia planuoti, svarstyti, ruoštis geriau su
sitvarkyti tau naujoje šalyje! 

— Kol kas dirbu ir įsižiūriu. Susipažįstu su ame
rikietiškų gyvenimu. Ką šiuo metu daugiau galėčiau? 
O per metus, gal per dvejus, pavyks susitauptyti kiek 
pinigų. Per tą laiką susidarysiu aiškesnę nuomonę,kuo 
norėsiu būti Amerikoje. Dabar manyje chaosas... Aš 
dar negaliu atsipeikėti naujoje vietoje, neturiu dar vaiz
do, kaip mano gyvenimas turėtų atrodyti ir kaip 
riedėti... 

— Aš tau padėsiu, Stepai. Tik tu manęs nevenk... 
Matai, kaip mudu sugebame gražiai pasikalbėti! Mud
viem dažniau reikia tokių pokalbių! Tada ir man bus 
lengviau pakelti sunkų darbą, ir tau geriau seksis pri
sitaikyti prie naujų sąlygų. 

— Gal ir gerai kalbi, bet vien kalbomis mes padė
t ies nepagerinsime. Reikia konkretesni i žygių! 

— Kokių gi žygių tau reikia? 
— Pavyzdžiui, klausinėti, teirautis kitokio darbo. 

Sakau, kad šitame darbe ilgai neištversiu! 
Stepas atsikelia ir eina prie durų. 
— Kur tu, Stepai? 
— Einu pasikalbėti... 
— Ar vėl pas Baltutį? 
Kipšas tarytum įduria ietimi. Šilta, draugiška nuo

ta ika dingsta it saulės kaitinamas ryto rūkas. Stepas 
jau velkasi apsiaustą. 

— Turiu pasikalbėti su draugais.Man reikia jų pa
tarimų. Šiandien vienas žadėjo nurodyti gerą darbą... 

Birutė mato melą Stepo akyse, bet susilaiko nuo 
karčių žodžių. 

— Aš nieko nesakau... 
Ji nuleidžia akis, nes jose slypi gaili drėgmė. Sukan

dusi dantis tyli ir tik įvairios mintys koncentruojasi 
į vieną. 

„Nereikia jo pykinti ir jaudinti.. Tegul dar šį va
karą eina! Kitą kartą ilgiau jį namie sulaikysiu... Pas
kui ir dažniau bendrų reikalų jam išrasiu..." 

Stepas jau už durų. Kepurės jis nenešioja. Vėjas 
draiko plaukus ir maišo su šykščiomis snieguolėmis. 
Pastato trumpą švarko apykaklę, kad žvarbus ir šaltas 
gruodžio vėjas nekutentų šeimoje įšilusio kūno. Pro šalį 
neskubiai šmėkšteli šaligatvio medeliai, bet dar grei
čiau skrieja mintys. O jos karštą pykčio žirgą užsė-
dusios. 

(Bus daugiau) 
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LIETUVOS SOLISTU 
KONCERTAS 

Lietuvių fondas, minėdamas 
savo sėkmingos 30 metų veiklos 
sukaktį , pakvietė iškilius 
Lietuvos valstybinės operos 
solistus: sopraną Ireną Milkevi
čiūtę, bosą Vaclovą Daunorą ir 
pianistą Robertą Bekionį 
koncertams JAV-se. Pirmasis jų 
koncertas įvyks kovo 1 Detroi
te, o antrasis kovo 8, sekma
dienį, 4:00 vai. p.p. Clevelando 
Dievo Motinos parapijos audi
torijoje. Po to solistai dar kon
certuos Chicagoje, New Yorke, 
Baltimorėje, St. Petersburge ir 
Los Angeles. 

Koncerto rengimo našta Cle-
velande krenta ant Dalios 
Puškorienės pečių, kaip Lietu
vių fondo įgaliotinės Ohio vals
tijai. Bilietų kainos — 15, 10 ir 
5 dol. asmeniui. 

KONCERTAS KILNIAM 
TIKSLUI 

Clevelando Balfo skyrius įvai
riais būdais padeda Lietuvos 
našlaičiams, seneliams, Sibiro 
tremtiniams. Renkamos aukos, 
drabužiai. Iki šiol į Lietuvą pa
siųsta per 200 siuntinių. 
Surinkta per 1,500 dol. aukų. 
Prieš porą savaičių vėl pasiųs
ta 16 siuntinių Sibiro lietuvių 
politinių kalinių ir Tremtinių 
draugijai. LB .Clevelando 
skyriaus socialinių reikalų 
vadovės Marijos. Mikonienės 
rūpesčiu organizuojami virtinių 
išpardavimai sekmadieniais 
Dievo Motinos parapijos sve
tainėje. Kiekvienas į šalpos or
ganizacijos iždą patekęs doleris 
siunčiamas Lietuvon, ten jie 
panaudojami labiausiai 
pagalbos reikalingiems tautie
čiams. 

Solistės Aldonos Stempu-
žienės iniciatyva šiems konkre
tiems šalpos tikslams paremti 
ruošiamas nepaprastas kon
certas. Jis vyks kovo 22 d. 4 vai. 
Dievo Motinos parapijos audi
torijoje. Koncerte dalyvauja: 
pianistė Birutė Smetonienė, 
solistė Virginija Bruožytė-Mu-
liolienė, pianistas Vytautas 
Puškorius, Lituanist inės 
mokyklos parinkti gražiabalsiai 
(vadovė Rita Kliorienė), Jennif-
fer Cochran — sopranas, pianis
tė Roma Bandzienė, sopranas 
Dorota Sobieskienė, pianistas 
akompaniatorius Jacek 
Sobieski, mezzosopranas Aldona 
Stempužienė, akompaniatorius 
Mark George. 

Programos vedėja ir deklama-
torė Vilija Nasvytytė-Klimienė. 
Programą koordinuos Aldona 
Stempužienė. Balfo skyriaus 
pirmininkas Vincas Apanius. 

Visi kviečiami tą sekmadienio 
popietę paskirti nepaprastam 
koncertui ir nepaprastai 
kilniam tikslui. Įėjimas 7 dol. 
asmeniui. Laukiami mecenatai; 
aukoję po 25 dol. gaus du bilie
tus ir dalyvaus svečių priėmimo 
vaKaneneje. 

KAZIUKO MUGĖ 

Clevelando skautija savo tra
dicinę Kaziuko mugę rengia 
kovo 29 Dievo Motinos parapi
jos patalpose tuojau po 10 vai. 
šv. Mišių. Visi kviečiami at
silankyti ir paremti skautišką 
veiklą. 

CLASSIFIED GUIDF 

FILHARMONIJOS SOLISAI 
CLEVELANDE 

„Ateities" klubas savo meti
niam koncertui pakvietė 
Lietuvos filharmonijos solistus: 
sopraną Vidą Bičkutę, smuiki
ninką Algirdą Stulgį ir pianis
tę Leokadiją Kanovičienę. 
Koncertas ruošiamas balandžio 
12 d., 4 vai. p.p. Dievo Motinos 
parapijos auditorijoje. „Atei
ties" klubo pirm. Romas Bri-
džius. 

PIANISTO-SMUIKININKO 
KONCERTAS 

Balandžio 5 d., 4 vai. p.p. DMP 
salėje įvyks smuikininko Rai
mundo Katiliaus ir pianisto An
tano Smetonos koncertas. Visi 
laukiami. 

RELIGINĖS ŠALPOS 
VAJUS 

Pernai Clevelando ir apy
linkių lietuviai nuoširdžiai 
atsiliepė į Lietuvių religinės 
šalpos kreipimąsi padėti Lietu
vai. Pernai čia aukų surinkta 
13,006.48 dol.; Dievo Motinos 
parapijoje suaukota 4,083.48 
dol., Šv. Jurgio - 583.00 dol., į 
Šalpos komitetą atsiųsta 8,340 
dol. 

Šiemet vajus jau vyksta. 
Dievo Motinos parapijoje jis pra
vestas vasario 23 d., o Šv. Jurgio 
bažnyčioje bus kovo 15 d. 

L.K. Religinės šalpos komi
tetas: Leonas Keženius, Ze
nonas Obelenis, Henrikas 
Stasas, Antanas Styra, Irena 
Sušinskienė, Ona Žilinskienė. 
Aukas paštu siųsti: Lithuanian 
Catholic Religious Aid, c/o Mrs. 
Ona Žilinskas, 1840 Caronia 
Drive, Lyndhurst, Ohio 44124. 
Aukas galima palikti ir „Tau
pos" kooepratyve, sąskaita 
#729. Aukos atleidžiamos nuo 
Federalinių mokesčių (I.D. 
#2326652). 

V. R. 

PAGARBA VILTIES 
NEPRARADUSIEMS 

74-ji Nepriklausomybės at
statymo sukaktis prisiminta 
Vasario 16 d. beveik tokia pat 
tvarka kaip ir ankstyvesnės, tik 
pakilesne nuotaika ir gerokai 
trumpesniu laiku. 

Pagrindinės iškilmės vyko 
Dievo Motinos parapijos šven
tovėje ir parapijos patalpose. Šv. 
Jurgio bažnyčioje (kleb. kun. J. 
Bacevičius) buvo taip pat 
pamaldos šios šventės intencija. 
Pakeltos vėliavos prie Laisvės 
paminklo. Organizacijos su 
vėliavomis dalyvavo Dievo Mo
tinos šventovėje. Šv. Mišias 
aukojo ir pamokslą pasakė kun. 
G. Kijauskas, SJ. Giedojo pa
rapijos choras, vadovaujamas 
muz. Ritos Kliorienės. Pilna 
šventovė maldoje ir susikau
pime prisiminė tragiškuosius 
Lietuvos įvykius bei jų aukas ir 
dėkojo Aukščiausiajam už Dan
gaus dovaną — Laisvę ir Nepri
klausomybę Lietuvos žmonėms. 
TV operatoriai iškilmes 
užrekordavo ir vėlai vakare per
davė Clevelando žiūrovams. 
Tautos himnas užbaigė padėkos 
ir džiaugsmo šventės pirmąją 
dalį. 

Popiet, 4 vai. DMP auditorija 
buvo pilna žmonių. Kartu su 
lietuviais į šią šventę atvyko 
valdžios ir tautybių atstovai: 
latviai, estai, lenkai, kroatai, 
slovėnai. Pagerbtas jau tik 
vienas likęs Lietuvos laisvės 
savanoris-kūrėjas Jonas Barniš-
kis. 

Tauta liko ištikima 
Alto skyriaus pirm. Algiman

tas Pautienis savo ati-

Vasario 16-ją švenčiant, prie Laisvės paminklo Clevelande vainiką padeda LB apylinkės pirm. 
V. Bnzgys, ALTo sk. pirm. A. Pautienis ir Lietuvos gen. konsulas Vaclovas ir Asta Kleizai. 

Nuotr. V. Bacevičiaus 

daromajame žodyje džiaugėsi, 
kad laisvės ilgesys išsipildė 
anksčiau, negu buvo tikėtasi. 
Kad Lietuva galėtų pilnai 
įgyvendinti savo valstybinius 
reikalus, svetima kariuomenė 
turi būti išvesta. Daug darbų 
liko prieš akis krašto įsta-
tymdaviams ir administracijai. 
Juos įgyvendint i paleng
vinsime, jei ir mes įsijungsime 
jiems į talką. 

JAV ir Lietuvos himnus, 
akompanuojant Ritai Kliorie-
nei, giedojo sol. Virginija 
Bruožytė-Muliolienė ir visa au
ditorija. Invokacijoje kun. G. Ki
jauskas prašė Dangiškąjį Tėvą. 
kad Lietuvai, per visus ban
dymus išlikusiai Jam ištikima, 
įkvėpti dangiškos ugnies, kuri 
a tneštų naujo dvasinio 
atgimimo, nebijotumėm aukos, 
taip reikalingos mūsų tautai ir 
valstybei. 

Oficialiai daliai vadovavo 
Eglė Laniauskienė. Perskaityti 
Vasario 16-sios ir Kovo 11-šios 
ak ta i . Page rb t i žuvusieji 
Nepriklausomybės kovose, 
prie Vilniaus televizijos bokšto 
ir Medininkuose. Perskaityta 
JAV prez. G. Busho proklama
cija. Ohio gub. G. Voinovich 
vardu sveikino Aųgust Pusfc, 
priminęs, kad Ohio valstija 
buvo pirmoji, pripažinusi at
s ta tytą Nepr ik lausomybę. 
Kvietė ir toliau būti partneriais 
darbuose, liečiančiuose Lietuvą 
ir Ohio valstiją. Pranešė, kad 
muz. dr. Bronius Kazėnas, buv. 
Čiurlionio ansamblio diri
gentas, pakviestas Ohio valsty
binio universiteto choro diri
gentu, o diplomuotas miški
ninkas Zigmas Dautartas į Ohio 
valstijos gamtos turtų apsaugos 
komisiją. 

Perskaitytas Clevelando mero 
sveikinimas. Kalbėjo miesto 
tarybos narys M. Polensik, Ohio 
seimo atstovė, apskr. komi-
sionierių vardu — Petro. Pri
statyti tautybių atstovai. 

Lietuviškas Taikos 
korpusas 

I. etuvos generalinis konsulas 
Ch cagoje Vaclovas Kleiza ir jo 
žm- na Asta buvo garbės sve
čia:- šioje Nepriklausomybės 
šve tėję. Konsulas kalboje 
prin inęs, kad Lietuva yra 
vienintelė valstybė XX-me 
šim netyje paskelbusi tris kar
tus nepriklausomybę: 1918 
vasa io 16. 1941 birželio 23 — 
Tau' s sukilimo ir 1990 kovo 
11. 5' metų okupacija Lietuvai 
palik gilių žaizdų visose gyve
nime srityse, jai reikalinga 
visol riopa pagalba. Ameriko
je g /eną lietuviai turėtų 
paga oti. kaip, aukojant laiką 
ir pir *ą, nuvykti į Tėvynę ir 

ten padėti gyventojams 
susipažinti su Vakarų technika 
ir kultūra. JAV griet pasiųs 
savo Peace Corps narius į Balti
jos kraštus. Vena pagalvoti apie 
lietuviškus Taikos korpuso 
vienetus, ten juos pasiųsti ir 
padirbėti kurį laiką. Lietuvai 
reikalinga ne vien ekonominė 
pagalba, bet jai net svarbiau 
padėti atgimti dvasiniai ir 
moraliniai. Tauta turi išmokti 
gyventi laisvėje. Valstybė ir 
tauta negali savo būtinų kasdie
ninių uždavinių vykdyti, kai 
svetima kariuomenė tebėra jos 
žemėje. Vakarų demokratija 
turi ateiti su nuolatiniu spau
dimu, kad kariuomenė pasi
trauktų. 

Užsienio lietuvių bendradar
biavimas su tauta yra gyvenimo 
būtinybė. Ir gyvenantieji už 
Lietuvos ribų turi turėti balsą 
Lietuvoje. Gai nebūtų ten 
padaryta tokių klaidų, kaip 
ruošiant pilietybės ir nuosavy
bės įstatymus. Svarstant 
Lietuvos ir išeivijos klausimus 
negalime likt: pasyviais stebė
tojais. 

Pagarba priklauso jums 
Eglė Laniauskienė, oriai 

vedusi oficialiąją dalį, pro
gramos pabaigoje, paprašiusi 
publiką atsistoti, tarė: „Kasmet 
pagerbiam lietuvius, kurie 
kokiu nors būdu kovojo už 
Lietuvos laisvę. Pirmą kartą 
švenčiame Vasario 16-ją Lietu
vos laisvei tapus tikrove. Todėl 
ir šiandien giliausia pagarba 
priklauso ir Jums, kurie metai 
iš metų čia susirenkate. Pa
garba, tiems, kurie dirbo, kad 
išliktų lietuvybė gyva, pagarba 
dvasiškiams ir parapiečiams 
išlaikiusiems parapijas, pagar
ba tėvams ir motinoms, išaugi
nusiems sąmoningus lietuvius, 
pagarba organizacijų vadovams, 
spaudai, radijui, menininkams, 
sportininkams, pagarba ir 
padėka visiems už darbą ir 
auką. 0 didžiausia pagarba 
Jums, kad nepraradote vilties, 
kad kartu su broliais ir sesėmis 
lietuviais visame pasaulyje 
išmaldavote Tėvynei laisvę. 
Todėl kviečiu J u s dabar 
paspausti kaimynui ranką, tuo 
pagerbiant vienas kitą ir pasi
ryžtant dar uoliau tęsti darbą, 
kuris taip sėkmingai mus atve
dė iki šios dienos". Visa arti 
šešių šimtų auditorija pasidarė 
viena mylinti šeima. Ačiū Eglei 
už prasminga naujovę! 

O kiek turime Clevelande 
(kuris skaičiuoja arti 14,000 
lietuvių kilmės žmonių), ku
riems ir šios kuklios pagarbos 
rankos paspaudimu negalime 
pareikšti? Labai daug! 

Nuotaikingą, šventinę meni
nę programą atliko „Grandi
nėlės" šokėjai, atlikę sceninę 
liaudies šokių pynę. „Grandi
nėlė" grakštumu ir jaunyste 
jungėsi į šią džiaugsmo ir lais
vės šventę. Vadovė Renė Motie-
jūnaitė-Booth, mokytojos Audra 
Gedrytė ir Sigutė Bankai-
tytė-Andrew, muzikantas akor
deonistas Rimas Biliūnas. Pa
dėkos žodį tarė Vytautas Briz-
gys — LB Clevelando apylinkės 
pirm. 

Šventės-minėjimo rengėjai — 
LB apylinkė ir Alto skyrius. 
Apylinkės valdybą sudaro: 
pirm. V. Brizgys, vicepirm. R. 
Čepulis, sekr. Pr. Joga, ižd. M. 
Aukštuolis ir nariai: S. Šukienė, 
A. Stungienė, B. Vedegienė, T. 
Kalvaitienė, V. Lenkauskaitė ir 
D. Šilgalis. Alto valdyba: pirm. 
A. Pautienis, vicepirm. O. Jokū-
baitienė ir A. Mackevičienė, ižd. 
V. Stuogis ir nariai: B. Pau-
tienienė, V. Januškis, T. Juod
valkis, E. Nainienė ir S. 
Sankalaitė. 

Iki šiol paštu ir salėje 
suaukota: Lietuvių Bend
ruomenei — 4,896, Lietuvos am
basadai Washingtone — 220 ir 
Altai - 1,500 dol. Tai negalu
tinės skaitlinės. 

Didžiųjų tautinių švenčių 
minėjimai Clevelande pasuko 
gera kryptimi: nebereikia 3-4 
vai., o pakanka ir geros pusan
tros valandos. Reikėtų žengti 
dar vieną žingsnį — daugiau 
įtraukti jaunąją kartą ir į 
rengimo darbus ir minėjimų 
pra vedimą. Ruoškime juos atei
čiai. 

V. Rociūnas 

Brandi poezijos knyga, kurioje kas
dieniškos buities akimirkos praeina 
amžinybės žingsniais 

Knygą išleido Ateities Literatūros 
Fondas Ją galima gauti ir ..Drau
ge"; kaina 5 dol., su persiuntimu — 
6 dol. 50 centų; Illinois gyventojai 
prie sumos dar prideda 40 centų 
valstijos mokesčio. 

INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS 2sa'drZ$" 

Orge :uojame grupines ir individualias keliones į Liotuvąir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 
CARGO — siunčiame oro linija 

"ŽAIBAS" — v i r $ 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus 
Lietuvoje per 10 darbo dienų. 

9525 South 79tt> Avtnu* 
tet tory H M , l l l lnole $ 0 4 5 7 
• ( • f o n a s ( 7 0 8 ) 4 3 0 - 7 2 7 2 

R E A L E S T A T E 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REULTORS 

(312) 586-5959 
(708)425-7161 

RIMAS L. STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavybių Įkainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida 

ŠIMAITIS REALTY 
Viktoras Šimaitis 

Irena Bllnstrubianė 
Nuosavybių pardavimas. INCOME TAX 

5953 S. K*dz i * Ave. 
Tsl. 436-7878 

Gntuifc KMIECIK REALTORS 
'ejk 7922 S. Pulaski Rd. 
fc|. 4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer. ji 
p ro fes iona l i a i , sąž in inga i ir 
asmeniškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

P a r d u o d a m a s d ide l i s 3 k a m b a r i ų 
butas su b a l k o n u t reč iame aukš te 
pr ie pat ka tedros , K a u n e . Skambint i 
po 9 vakaro dr. Nata l i ja i 

7 1 8 - 8 5 9 - 7 4 1 6 . 

DAVID FAINHAUZį 

|LITHUANIANS|j 

^•ASPECTS Of ETHN1C J O L N T i r y ^ ' 

MM* 

LITHUANIANS IN THE USA: As-
pects of Ethnic Identity. knyga 
anglų kalboje. Sis dr. D. Fainhauzo 
darbas apie lietuvių imigrantų 
Amerikoje etninę identifikaciją 
užpildo spragą, kuri egzistavo 
lietuvių istorijos moksluose, 
svarstant lietuvių tautinės sąmo
nės vystymosi eiga. Knyga svarbi 
tuo. kad joje iškeliamas Amerikos 
lietuvių imigracijos vaidmuo, ku
riant nepriklausomą Lietuvos 
valstybę. 

Knyga įrišta minkštais vir
šeliais. 246 psl.. papildyta istori
nėmis nuotraukomis. Išleido Am. 
Lietuviu Bibliotekos leidykla. 

Knygos kaina 15 dol. Su persiun
timu 17.50 dol. Illinois gyventojai 
dar prideda 1.20 dol. valstijos 
mokesčio. Užsakymus siusti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St 
Chicago. IL 60629 

REAL ESTATE 

M 
BELL-BACE REALTORS 

J . BACEVIČIUS 
6529 S. Kedzle Ave., 

Chicago, IL 80829 

(312) 778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agentai kalba lietuviškai 
• Nuolaida pensininkams 

Gntuifc 21 
ii MIS 

REALMART, INC. 
6602 S. Pulaski, 

Chicago, IL 60629 
312-585-6100 

BALYS BUDRAITIS 
Asmeniškai patarnauja įvairių nuosavy
bių pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti skam
binkite BUDRAIČIUI 

Bus. 312-585-6100, res. 312-778-3971 

MISCELLANEOUS 

A V I L I M A S 
M O V I NG 

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
?as mus 

FRANK ZAPOUS 
3208V2 Wett 95th Stret 
Tol. — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI - PATAISYMĄ 

Turiu Chicngos miesto leidimą Dirbu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Moteris I i Lietuvos Ieško 
bet kokio darbo. Skambinti: 
708-599-9849 po 6 v.v. arba 

708-563-2143 nuo 8 v.r. Iki 11 v.r. 

LAIKO PAGRĖBSTAI 
Vladas Kulbokas 

Atsiminimai 

Kritikos apžvalgų knyga ir re
cenzijos: Alksnėnų Madona; 
kankinys kun. J. Dabrila; 
suvalkiečių ūkis — sodyba, darbai, 
darbininkai, valgiai; šeimos istorija 
— studijos, mokytojavimas 
Plungėje, Pasvaly, Vilniuje; 
gyvenimas Austrijoje, Vokietijoje, 
Amerikoje; darbas „Lietuvių Encik
lopedijoje". Kaina su persiuntimu 
10 dol. Illinois gyventojai dar pri
deda 64 et. Valstijos mokesčio. Už
sakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 

Chicago, IL 60629 

223 Kalvarijų gatvė 
Vilnius. Lietuva 
Telefonas 360-115 Ir 778-392 

DĖMESIO! 
TAUPA — Uetuvių Federalinė Kredito 

Unija ieško REIKALŲ VEDĖJO-OS 

šis darbas reikalauja patirties bankų tarnyboje, 
kredito unijose arba kitose bankų įstaigose. 

Vedėjas-a turi laisvai vartoti lietuvių bei anglų 
kalbas; turėtų apsigyventi Bostono apylinkėse. 

Suinteresuotieji prašomi atsiųsti resume ir algos 
pageidavimus: 

TAUPA Lithuanian FCU 
P.O. Box 95 

So. Boston, MA 02127 



BAŽNYTINĖS IR 
VALSTYBINĖS 

ŠVENTĖS 
J U O Z A S MASILIONIS 

Š v e n č i ų r ū š y s 

Daugelis, manau, esame gir
dėję š l a g e r i n ę d a i n e l ę , 
pritaikytą šokių muzikai: „Kad 
vis t a i p būt, kad vis ta ip bū t : 
kad visos dienos šventos būt , 
kad viena diena dirbama ir t a 
pati išger iama". Š iam daini
ninkui šventė — nedarbo diena. 
Tas nebloga, blogiau, kad ta i 
sur i šama su išgėrimu. Kiek
vienos didesnės šventės pagrin
das y r a nedarbas, poilsis, tačiau 
dabar daug švenčių švenčiame 

privalomos, taigi ir poilsio die
nos. Taip privalomų švenčių 
skaičius pamažu augo: 620 
metais, be sekmadienių, per 
m e t u s pr i s idė jo dar 11 
privalomų švenčių, nuo 1150 
metų jau 41 , nuo 1234 m. 45. 

Taip išaugus švenčių — nedar
bo dienų skaičiui, imta skųstis, 
kad jos kenkia ekonominiam 
gyvenimui, ir imta reikalauti, 
kad jų skaičius būtų mažina
mas. Religinių švenčių mažini
mas prasidėjo 1642 m. Nus
ta ty ta turėt i , be sekmadienių, 

J. Plačaitė, D. Mikrut ir K. Puišytė, Chicagos aukšt. lit. mokyklos ir Dariaus-
Girėno mokyklų mokiniai prie Laisvės paminklo vasario 15 d. 

Nuotr. Martyno Vidzbalio 

ir sunkų darbą dirbę: švenčiame 
gimtadienius , švenčiame var
dines, įvairiausias sukaktuves . 
T r u m p a i ka lban t , yra t r y s 
p a g r i n d i n ė s švenčių r ū š y s : 
religinės, tautinės ir privatinės. 
Plačiau tekalbėsiu tik apie 
p i r m ą s i a s dvi: r e l i g ines ir 
t au t ines bei valstybines. 

Re l ig inės š v e n t ė s 

P a g a l Šv. Raštą, rel iginė 
šventė yra labai senas dalykas, 
a ts i radęs nuo pat pasaulio su
kūr imo: Dievas per šešias die
nas sukūręs pasaulį, sepvjatąją 
ilsėjosi. Žydų septintoji s a . - i t ė s 
diena, hebraiškai šabbath, lietu
viškai subata , švenčiama nuo 
seniausių laikų, Mozės įsakyta, 
buvo skir ta poilsiui ir Dievo 
garbei . Subatos poilsio įsaky
mas, susie tas su religija, turėjo 
didelę ir socialinę reikšmę, nes 
buvo reikalaujama poilsio ne tik 
valdovams, socialiniai iškilu
siems, bet i r vergams ar bau
dž iauninkams, kurie tais lai
ka is beveik niekad poilsio ne
turėdavo. 

Vienos iš septynių savai tės 
dienų šventimas ilgainiui įsiga
lėjo visame pasaulyje, nors ne ta 
pati savai tės diena švenčiama: 
krikščionys švenčia sekmadienį, 
žydai šeštadienį, musulmonai — 
penktadienį . 

K a t a l i k ų - k r i k š č i o n i ų 
š v e n t ė s 

Pradžioje krikščionys šventė 
tik vieną savaitės dieną Kris
t a u s prisikėlimui paminė t i m-
sekmadienį . Bažnyčiai gavus 
laisvę, prasidėjo kankinių ir iš
pažinėjų garbinimas, pradėta 
švęsti jų mirties dienas. Jos , 
š a l i a s e k m a d i e n i ų , b u v o 

36 šventes. Vėliau kai kurias 
š v e n t e s l e i s t a n u k e l t i į 
a r t i m i a u s i ą sekmadieny. 
Popiežius Pijus X 1911 m. viso
je Bažnyčioje suvienodino šven
čių skaičių — paliktos aš
tuonios. Pop. Benediktas XV 
1917 m. nustatė 10. Kai kuriose 
valstybėse privalomų švenčių 
skaičius dar labiau sumažintas: 
JAV ligi 6, Prancūzijoje ligi 4. 

Kai kur ioms bažnytinėms 
šventėms skir iamas ilgas pasi
ruošimo laikotarpis — prieš 
Kalėdas 4 advento savaitės, 
prieš Velykas 7 gavėnios savai
tės. 

Re l ig inės — va l s tyb inės a r 
t a u t i n ė s šventės 

Yra švenčių, kurias švenčia 
atskiros tautos ar valstybės vi
same pasaulyje vienu metu: tai 
Naujieji metai sausio 1 d. Ją 
švenčia ir daugumas religijų. 
Bet kada naujieji metai pra
sideda? Ar sausio 1? Kodėl ne 
gruodžio 21 ar 22, kai dienos 
pradeda ilgėti? Kodėl ne nuo 
Kalėdų, Kris taus gimimo die
nos, nes nuo Kristaus gimimo 
juk skaitome ir metų skaičių. 
Tačiau pasirodo, ne krikščionys 
sausio 1 d. padarė Naujaisiais 
metais. Įvairios tautos naujųjų 
metų pradžią šventė nevienodu 
laiku. Pvz. senovės egiptiečiai, 
fenikiečiai ir persai naujų metų 
pirmąja diena laikė rudens 
ekvinokso, t.y. dienos susily-
ginimo su naktim dieną rugsėjo 
mėn. Rodos, žydai naujuosius 
metus švenčia rugsėjo mėn. 
Kiniečių naujųjų metų paradai 
ir k a r n a v a l a s buvo šią ar 
praėjusią savaitę. Krikščionys 
Naujų metų dieną ligi pop. 
Grigaliaus kalendoriaus refor

mos švęsdavo kovo 25. Tik po 
tos reformos, kuri buvo pravesta 
1582, naujieji metai perkelti į 
sausio 1, o tai buvo nustatęs 
romėnų imperatorius G. Julijus 
Cezaris. 

Vals tybinės š v e n t ė s 

Jos nevienodos k i lmės ir 
senumo. Daugelis senųjų kad ir 
didžių valstybių, išaugusios iš 
miglotų priešistorinių laikų, 
vargu ar turėjo valstybines 
šventes kaip mes dabar supran
tame. Metus visos valstybės 
oficialiai skaito nuo Kristaus 
g imimo, nors p a s a u l i s ar 
mūsiškė žemė turi tūkstančius, 
o gal ir milijonus metų. Romė
nai metus skaičiavo nuo Romos 
įkūrimo, o tai buvo 753 m. pr. 
Kr i s tų : ab u r b ė condi ta . 
Įsižiūrėkime į JAV svarbesnius 
dokumentus, sakysim, piliety
bės ir rasime juose dvi datas: 
dokumento išdavimo datą ir 
priedo papildymą: „Tokiais tai 
tokiais mūsų nepriklausomybės 
metais". Panašiai žymima ir 
popiež iaus d o k u m e n t u o s e : 
„Tokiais tai Viešpaties metais, 
tokiais mano pontifikato me
tais" . Taigi ko nors pradžia 
pasidaro švente. 

Jaunosios valstybės pagrindi
ne valstybine švente dažniau
siai pasirenka nepriklausomy
bės paskelbimo dieną: JAV 
liepos 4, Lietuva vasario 16, 
Est i ja vasar io 24, Latvi ja 
lapkričio 18, Suomija gruodžio 
6. Kai kurios valstybės nepri
klausomybės šventės dieną 
pasirinko ki tais pagrindais. 
Prancūzijos karalius Liudvikas 
XIV sakė: „Valstybė — ta i aš". 
O po 100 metų nuo to išdidaus 
posakio Prancūzi jo je kilo 
revoliucija ir 1789 m. liepos 14 
d. buvo sugriautas Bastilijos 
kalėjimas, monarchinės val
džios simbolis. Ta diena, liepos 
14, tapo Prancūzijos tautos ir 
valstybės šventė, spalio revo
liucijos šventė, tapo ir Sovietų 
valstybine švente. Kokią dieną 
p a s i r i n k s Rus i ja , parodys 
netolima ateitis. Lenkija savo 
švente pasirinko gegužės 3 d., 
ta i 1793 m. gegužės 3 d. pa
skelbtos konstitucijos (nepalan
kios Lietuvai) diena. 

Lietuvos va l s tyb inės šventės 

Lietuvai, išbuvusiai Rusijos 
okur ;ijoje daugiau kaip 120 
metų. nepriklausomybės pa
skelbimas, jos a t s ta tymas nuo 
pat pirmųjų dienų tapo svarbus 
ir reikšmingas, nors tikroji 
nepriklausomybė neatėjo su jos 
paske lb imu, k a i p t ikroji 
nepriklausomybė neatėjo ir 

DRAUGAS, penktadienis, 1992 m. vasario mėn. 28 d. 

Juozas Masilionis, Chicagos aukšt. lit. mokyklos direktorius kalba vasario 
15 d. prie Laisvės paminklo Jaunimo centro sodelyje. 

Nuotr. Martyno Vidzbalio 

Jungt inėms Amerikos Valsty
bėms, 1776 m. liepos 4 d. ją 
paskelbus. Vienai ir kitai dėl jos 
reikėjo keletą metų kovoti. 
Net rukus atsirado ir antroji 
valstybinė šventė — gegužės 15 
d. Ji buvo įvesta Steigiamojo 
seimo atidarymo dienai 1920 m. 
gegužės 15 d. paminėti. Švęsti 
j i buvo žymiai patogesnė, nes 
pavasarį, pačiam gražiausiam 
laike, daug geriau ir paraduoti 
negu žiemą, vasario mėnesį. 
Mūsų gegužės 15 greit pranyko, 
nes buvo pranykę ir seimai. 
Gegužės 15 d. šventė ir mūsų 
kaimynai latviai antrojoje ne
priklausomojo gyvenimo pusėje, 
bet tai buvo Ulmanio perversmo 
diena. Mes irgi turėjome 1926 
m. gruodžio 17 d., bet jos šventę 
įvesti, rodos, nė nebuvo mėgin-
ta.Trumpą laiką buvo švenčia
ma rugpjūčio 6 d. — pirmosios 
konstitucijos paskelbimo diena 
(1922 m. rugp. 6 d.). Iškilmingai 
būdavo minima kariuomenės 
įsteigimo diena lapkričio 23 d., 
bet ji, rodos, nebuvo privaloma 
valstybinė šventė. Vasario 16 
išliko tvirta ir pastovi vals
tybinė švente per visą nepri
klausomybės laikotarpį. 

T a u t o s šventė 

Iš visų trijų Pabaltijo vals
tybių, paskelbusių savo nepri
klausomybę 1918 m., Lietuva 
išsiskyrė tuo, kad ir senovėje 
buvo sukūrus i savo valstybę, 
plačią ir galingą, išsilaikiusią 
nors ir ne visai nepriklausomoje 
formoje ligi 1795 m. Užtat ir 
mūsų himnas primena praeities 
neužmiršti . 

Tik žmonės nori būti visuomet 
jauni, nepasenti. O nepriklauso
moji Lietuva, vos pabaigusi 
dvyliktuosius metus ir eidama 
tryliktuosius, 1930 m. prisimi
nė, kad ji , kaip dabar mada 
sakyti , panoro ieškoti savo 
šaknų praeityje, prisiminė, kad 
ji yra šimtmečius sena, kad ji 
yra ta pati , kuri buvo didžiųjų 
kunigaikščių laikais. Žmonės 
nenori būti seni, o valstybei 
senumas yra garbė. Iš visų 
senosios Lietuvos kunigaikščių 
r y š k i a u s i a s ir dažniausiai 
m i n i m a s buvo ir t ebėra 
Vytautas. 1930 m. minint 500 
metų sukak t į nuo Vytauto 
mirties, buvo įvesta antroji 
valstybinė šventė — Tautos 
šven t ė rugsė jo 8 d. Data 

parinkta dviem motyvais. Tą 
dieną, rugsėjo 8 d., turėjo 
V y t a u t a s būti va in ikuo tas 
Lietuvos karal iumi; a n t r a , 
rugsėjo 8 d. Švč. M. Marijos 
Gimimo šventė Lietuvoje buvo 
privaloma bažnytinė šventė, 
tad, įvedant Tautos šventę, 
nebuvo įvesta nauja nedarbo 
diena. 

Dabar t inės neprikl. Lietuvos 
šventės 

D a b a r t i n ė L i e tuvos vy
riausybė yra nutarusi švęsti 
penkias valstybines šventes. 
Pirmoji — sausio 13 — Laisvės 
gynėjų diena paminėti tiems, 
kurie žuvo 1991m. gindami Vil
niaus TV bokštą. Džiaugia
mės, kad tada žuvo, palyginti, 
nedaug, jų vardai ir pavardės 
žinomi. Bet kas suskaitys, kiek 
per 50 bolševikinės okupacijos 
metų žuvo kalėjimuose ir vergi
jos gulaguose? 

Antroji šventė — Vasario 16 — 
Nepriklausomybės atstatymo. 
Tai ta pati šventė, kuri buvo 
švenčiama neprikl. Lietuvoje. 
Je i nebūtų buvę nepriklauso
mos Lietuvos tą trumpą 22 m. 
laikotarpį, jei 1918-20 m. būtų 
pavykę Lietuvos priešams — 
bolševikams, bermontininkams, 
vokieč iams ar l enkams ją 
užimti, jau tada Lietuvos vardas 
būtų išnykęs iš Europos žemė
lapio, nebūtų buvę 50 m. Tary
bų Lietuvos, o kokia nors Gudi
j a ar kas kita. 

Nepriklausomybės minėjime Marijos aukšt -nokyklos salėje linksmina .Grandies" dalis žiūrovus. 
Nuotr. J . Tamulaičio 

&Ž? 
t^r>fDBVFO»C 

DON'T SPENH i A l i SAVE SOME AT 

MUTUAL *?eden*l SAVINGS 
AND iOAN A350CIATION 

Chortmed ond Supervv I !>y ^»i United Stotoj GoNMMMMl 

221? W CERMAK ROAO • CHCAGO M I^IOtS 60608 PHONE 1312) 847 7747 

Trečioji šventė — Kovo 1 1 d . 
Tai naujojo Lietuvos a tkūr imo 
šventė, išaugusi iš Vasar io 16 
šaknų; bet paskelbta ne mažes
ne rizika, kaip buvo paskelbta 
Lietuvos nepriklausomybė 1918 
m. Dabar Lietuva buvo okupan
to labiau voratinkliu apraiz
gyta, negu bet kada anksčiau. 

Ketvirtoji šventė — liepos 6 d. 
— Valstybingumo diena, siejan
ti dabar t inę Lietuvą su senąja 
Lietuva, su karaliaus Mindaugo 
laikais. 

Ir penktoji — rugsėjo 8 — 
tautos šventė, dabar pake is ta į 
Padėkos dieną. 

Susipažinome su rel iginėmis 
ir valstybinėmis šventėmis , jų 
kilme ir prasme. Bažnyčia nori, 
kad bū tum geras jos narys , 
l a i k y t u m e i s jos į s a k y m ų . 
Vienas jos įsakymų yra bent 
kar tą metuose pasidaryti reko
lekcijas, sąžinės sąskaitą prieš 
didžiausią jos šventę — Ve
lykas. 

Tau ta ir valstybė t a ip pa t 
nori, kad jos nariai, jos piliečiai 
būtų geri, kad atiduotų t a u t a i 
ir valstybei tai , kas privaloma. 
Ant žuvusiems dėl Lietuvos 
laisvės paminklų dažnai yra 
lotyniškas įrašas: „Redde, quod 
debes" — atiduok, ką privalai . 
J ie, žuvę kariai , a t idavė už 
Lietuvą savo gyvybę. O ką mes, 
kraujo kovose n e d a l y v a v ę , 
tur ime atiduoti „ant savo kojų" 
besi stojančiai Lietuvai? Pagalvo
kime, nešykštėkime! 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 5234)440 i r (1-312) 523-8662 

46OP-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. California Avenue 
Telefonas - (1-312) 523-0440 

STEPONAS C. LACK IR SUNŪS 
Laidotuvių direktoriai nuo 1916 metų praneša 

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

Kiti S. C. Lack laidotuvių namai: 
11028 Southwest Hwy. * Palos Hills 
9236 S. Roberts Rd. * Hickory Hills 

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SUNŪS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Vfarquette Funeral Home 
2533 VVest 71st Street 
Chicago, Illinois 60629 

l-(312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills. Illinois 60465 

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Laidotuvių nama i Chicago je ir p r i e m i e s č i u o s e . 

Visus la idotuvių n a m u s gal i te pa s i ek t i 
s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 



DRAUGAS, penktadienis, 1992 m. vasario mėn. 28 d. 

x Gediminas Vagnorius , 
Lietuvos Respublikos ministeris 
pirmininkas, vasario 16-tosios 
proga sveikino tautiečius 
Amerikoje. Gaila, kad jo sveiki
nimas į „Draugo" redakciją 
atėjo tik vakar. 

x Kasmet Lietuvių Fondas 
skiria po 1.000 dol. premijas už 
dailės, muzikos, teatro, 
žurnalistikos, lietuviškųjų radi
jo valandėlių kūrybines pa
stangas. Darbams įvertinti 
komisijas sudaro JAV LB 
Kultūros taryba. Už 1991 
metais išeivijoje pasirodžiusius 
vaisius šiose srityse premijos 
bus skirtos kovo-balandžio mėne-
siais. Komisijoms pirmi
ninkauja: dailei — A. Kašu-
bienė, muzikai — A. Kepalaitė, 
žurnalistikai — A. Juodvalkis, 
teatrui — D. Bajorūnaitė, 
Lietuviškųjų radijo programų — 
J. Dantienė. 

x Pianistas Antanas Sme
tona ir smuikininkas Rai
mondas Katilius praėjusiais 
metais atliko 15 koncertų Lietu
voje, Latvijoje, Estijoje ir Gudi
joje. Margučio pakviesti, A. 
Smetona ir R. Katilius kovo 22 
d. 3 val.p.p. atliks koncertą Jau
nimo centre. Visi kviečiami 
atsilankyti. 

x Dr. J o n a s Rutkauskas iš 
Rockford, IL, yra nuo sausio 1 
d. išrinktas Specialaus Dantų 
gydymo federacijos direk
toriumi vietoj buvusio dr. Paul 
Van Ostenberg. Dr. J. 
Rutkauskas jau seniai rūpinasi 
dantų gydymu, dirba dantų 
gydymo ligoninėje, luošųjų 
priežiūroje. Baigęs Chicagos 
universitetą ir praktikuojąs 
savo profesinius sugebėjimus 
Chicagoje ir įvairiuose medi
cinos centruose. Jis taip pat yra 
skaitęs paskaitų dantų gydytojų 
suvažiavimuose. 

x L ie tuvos Va l s tyb inės 
operos solistų — Irenos Mil
kevičiūtės ir Vaclovo Daunoro 
ir pianisto Roberto Bekionio 
koncertas Čikagoje įvyks kovo 
15 d., sekmadienį, 3:00 vai. p.p. 
Jaunimo centre. Bilietus 
prašoma įsigyti iš anksto Gifts 
International , J . Vaznelio 
prekyboje, 2501 W. 71st St., 
Chicago, tel. 312-471-1424. 
Rengia Lietuvių Fondas. 

(sk) 

x Visi lietuviai kviečiami 
praleisti malonų vakarą su 
mūsų aldermanu Virgil Jonės, 
šį penktadienį, vasario 28 d. 7 
v.v. Playhouse, 2515 W. Lith-
uanian Plaza Ct. (69-ta gatvė). 
Užkandžiai, gėrimai veltui. 
Malonus pabendravimas vi
siems. Marąuette Parko lietu
vių namų savininkų organi
zacija. 

(sk) 

x TRANSPAK siunčia su~ 
NUOLAIDA siuntinius į Lietu
vą ir pristato į namus. Minimu
mas $20. Transpak, 2638 W. 
69 St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

(sk) 

x Pakenas International 
Trading Corp., turinti savo at
stovus Lietuvoje, padės jums 
tvarkyti asmeninius bei biznio 
reikalus: nusipirkti namus, bu
tus, įmones, žemės sklypus 
Lietuvon, įkurti savo biznį, su
rasti partnerius ar pirkėjus. Fir
mos atstovas pasitiks jus aero
uostuose, apgyvendins pri
vačiuose viešbučiuose, orga
nizuos reikiamus susitikimus su 
asmenimis, organizacijomis, 
jformins reikiamus dokumen
tus. Skambinti: 407-392-7916 
Petrui Pakėnui . 

(sk) 

x „Volunges" choro, ku
riam vadovauja Dalia Skrins-
kaitė-Viskontienė, koncertas 
yra rengiamas „Draugo" ren
ginių komiteto balandžio 4 d. 
Marijos aukšt. mokyklos salėje. 
Bilietus jau dabar galima 
įsigyti. 

x Joniškiečių labdaros ir 
kul tūros klubo susirinkimas 
bus antradienį, kovo 3 d., 1 vai. 
po pietų Kojak salėje, 4500 So. 
Talman Ave. Nariai kviečiami 
dalyvauti. Po susirinkimo bus 
vaišės. 

x Skulpt. Povilas Tamulio-
nis , lydimas savo giminaitės 
Mildos Tamulionienės, aplankė 
„Draugą" ir painformavo apie 
skulptoriaus liaudies medžio 
skulptūrų parodą Čiurlionio 
galerijoje Jaunimo centre. 

x Dantų gydytojų sąjunga 
prisimins mirusias koleges ir jų 
šeimas kovo 8 d. šv. Mišiose, 
kurios bus atnašaujamos 10 vai. 
Marijonų koplyčioje. Tą pačią 
dieną rinksimės su svečiais 
12:30 vai. į Lietuvių Tautinius 
namus, kur įvyks cepelinais 
pasivaišinimo popietė. 

x C h i c a g o s skaučių.- tų 
tuntai prašo Kaziuko mugei jų 
laimėjimų lentynoms skirtas 
dovanas šį šeštadienį, vasario 
29 d., tarp 12-2 v. p.p. atnešus 
įteikti tuntų paviljonuose, Jau
nimo centro didžiojoje salėje 
budintiems vadovėms,-ams. 

x Šv. Kazimiero minėjimas, 
rengiamas Lietuvos Vyčių 112 
kuopos, bus kovo 8 d. Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
salėje. Visi renkasi į parapijos 
salę 11:30 vai. su vėliavomis ir 
iš ten rikiuotėje eina į pamaldas 
12:15 vai. p.p. Po pamaldų vėl 
grįžta į salę, kur bus pietūs ir 
Vidurio Vakarų apygardos susi
rinkimas. Valdyba kviečia visus 
vyčius dalyvauti. Rezervacijoms 
skambinti Theresa Vaitkus tel. 
312-476-1546. 

x J A V Vidurio Vakarų 
sporto apygardos 1992 metų 
jaunių ir vyrų krepšinio 
pirmenybės numatomos kovo 
28-29 dienomis Chicagoje. 
Smulkesnė informacija artimu 
laiku bus pranešta atskiriems 
klubams ir paskelbta spaudoje. 

x Gytis Liulevičius, sulau
kęs 24 metų, dėkoja dalyva
vusiems ta proga įvykusiame 
triukšmingame pasilinksmi
nime: Aidui, Arui, Astai, Astai, 
Audrei, Audriui, Danai, Elenai, 
Hariui, Indrei, Jonui, Kaziui, 
Keith, Kristai, Linui, Mayai, 
Mariui, Mariui, Rita, Romui, 
Rūta i , Taurui , Vytui ir 
Vvtui. J ū s esate nuostabūs! 

(sk) 

x Polikaitis Accounting & 
Tax Service pildo pajamų ir 
kitų įvairių mokesčių forma 
Reikalui esant atvyksta į iu 
mus. Kreiptis: Raymond C. 
Polikaitis, accountant, tel. 
708-371-2184. 

(sk) 

x Baltijos restorane geras 
lietuviškas maistas ir įvairūs 
kokteliai. Dvi salės įvairiems 
renginiams. Restoranas atidary
tas kasdieną 11 v.r.-9 v.v. Užda
rytas pirmadieniais. 8100 Ro-
ber ts Rd., tel. 70*458-1400. 

(sk) 
x Greit parduodu vienos ir 

dviejų šeimų namus Chicago
je ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 586-5959 ar 
ba (708) 425-7161. 

(sk) 
x Linas Olšauskas , Cal-

dwell Banker Real Estate, 5840 
W. 95 St., Oak Lawn, IL. Perku 
ir parduodu namus Chicagoje ir 
plačioje apylinkėje. Tel. 
70*424-4000. 

(sk) 

Solistas Vaclovas Daunoras, Lietuvos Valstybinės operos solistas, pasiruošęs dainuoti Chicagos 
visuomenei Lietuvių Fondo vakare. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
VIZŲ LOTERIJA 

LIETUVIAMS 

Chicagoje vasario 8 ir 9 
dienomis bus pravestas World 
Wide Immigration tarnybos pa
tarnavimas daugeliui žmonių. 
Šiai tarnybai vadovauja Paul T. 
Sullivan, kuris yra gerai susi
pažinęs su panašiais reikalais. 
Nežiūrint didelio susidomėjimo 
ir gausaus dalyvavimo, liko tam 
tikra dalis abejojančių ir no
rinčių papildomų informacijų. 

Remiantis 1990 metų IM-
MACT imigracijos aktu, tapu
siu įstatymu 1991 gruodžio 16 
d., Valstybės departamentas 
praveda trejų metų vizos 
loteriją. Visos trys Pabaltijo 

x Šiaulių miesto i r apy
linkės pirmasis subuvimas bus 
šių metų birželio 17-18 die
nomis. Laukiami svečiai ir iš 
išeivijos. Subuvimui priklauso 
visa Šiaulių apylinkė — 
Akmenė, Joniškis, Pakruojis, 
Tytuvėnai, Kelmė, Kuršėnai ir 
Radviliškis. Iš šių apylinkių 
kilusius kviečia atvykti ar bent 
parašyti laiškus ir savo suges
tijas. Pasirašo kvietėjas Šiaulių 
krašto tarybos vardu Hubertas 
Smilgys. 

x Dėmesio! Šių metų kovo 
mėn. 1 d., sekmadienį, Chicagos 
Šaulių rinktinė, Užgavėnių pro
ga, Šaulių namuose, ruošia 
blynu balių. Pradžia 12 vai. 
Gros K. Ramanausko orkestras. 
Malor.iai kviečiame visus daly
vauti. Šaulių r inktinė. 

(sk) 

x Lietuvaitė s tudentė nori 
pirkti tautinius rūbus. Skam
binti: 708-934-6144 a r b a 
312-737^258. 

(sk) 
x Skaniai ir sveikai galė

site pavakarieniauti Lietuvių 
centre, Lemonte, žuvų vaka
rienės metu, penk t ad i en į , 
kovo 13 d. 7:30 v.v. Ruošia 
J \V LB Lemo n to apyl inkė. 
Rezervacgos iki kovo 9 d. 
708-257-7134 a r b a 7114. 

(sk) 

x Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių pirkime ir pa rdav ime 
jums nuo-rdžiai patars ir pa
tarnaus, r. lodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkulis, tel. 
312-977-7916 arba jo sūnus ir 
partneris Andrius Kurkul is . 
tel. 312-977-7242 dirbą su Rod-
man & Re: ^haw, Inc. Chicago
je. Iš kitur skambinkite veltui: 
tel. 1-800-123-2294. 

(sk) 

x ROMAS PŪKŠTYS vyks 
ta į Lietuva - ovo gale. Perveda 
pinigus dolf r ais prieš Velykas. 
Atsiskaityrrįas iki kovo 24 d. 
Transpak >«38 W. 69 St., 
Chicago, II 312-436-7772. 

(sk) 

valstybės kartu su kitomis 35 
šalimis dalyvauja šioje pro
gramoje. Vėliau numatoma pa
pildyti šį sąrašą dar keliomis 
buvusios Sovietų Sąjungos res
publikomis. 

Didėjant susidomėjimui šia 
vizos loterija, World Wide Im
migration prezidentas Paul T. 
Sullivan kovo 16-26 dienomis 
vyksta į Vilnių ir Klaipėdą. Jo 
kelionę rengia Lietuvos eko
nomikos ministerio pavaduo
tojas Arvydas Sekmokas. 

Jeigu turite klausimų dėl 
imigracijos ar dėl dalyvavimo 
vizos loterijoje kviečiame jus at
vykti šį savaitgalį, vasario 29 
bei kovo 1 dienomis nuo 8 vai. 
ryto iki 8 vai. vakaro į Inter-
Continental viešbutį, Toledo 
salę, 505 N. Michigan Ave. 
Įstaigos atstovai yra pasirengę 
atsakyti į visus jus dominančius 
klausimus ir pasiūlyti savo pa
tarnavimus imigracijos srityje. 
Dėl platesnės informacijos 
skambinki te I nemokamai) 
1-800-334-5491. 

Daiva Stankevičienė 

TRADICINĖ KAZIUKO 
MUGĖ 

Tradicinė Kaziuko mugė Jau
nimo centre įvyks šį sekmadie
nį, kovo 1 d. Iškilmingas mugės 
atidarymas bus 11 vai. ryto. 

Didž. salėje įruoštuose „Auš
ros Vartų", „Kernavės", „Litu-
amcos" ir „Nerijos" tuntų pavil
jonuose bus galima įsigyti įvai
rių skautų,-čių sukurtų rank
darbių o Akademinio Skautų 
sąjūdžio spaudos kioske — lietu
viškų leidinių, plokštelių, 
kasečių ir kt. Čia pat veiks ir 
visų tuntų laimėjimų lentynos. 
Abiejų Jaunimo centro aukštų 
kambariuose lankytojų lauks 
įdomiai įrengtos atskirų vienetų 
kavinės, Chicagos ^kautininkių 
draugovės senų bičiulių susi
t ikimo svetainė, įvairūs 
vaikams žaidimų kambariai ir 
kt. Jaunimo centro maž. salėje 
veiks ..Aušros Var tų" ir 
„Kernavės" tuntu tvarkoma 
valgykla, o kavinėje visus 
vaišingai priims „Lituanicos" 
tuntas. 

Skautai ir skautės kviečia 
Chicagos ir apylinkių lietuvius 
atsilankyti šiame metiniame 
renginyje ir tuo pačiu paremti 
veiklą jaunimo organizacijos, 
savo darbo pastangomis 
telkiančios veiklai lėšas. 

Mugės lankytojų automobilių 
apsaugai budės samdyta sar
gyba, talkinama „Miško brolių" 
draugovės skautų, kurie prižiū
rės automobilių aikštes, o taip 
pat Claremont, Western ir 56 
gatves Jaunimo centro rajone. 
Šįmet Chicago Cable TV leis 
pasinaudoti ir jų automobilių 
pastatymo aikšte Claremont 
gatvės rytinėje pusėje į pietus 
nuo Ideal Tool fabriko. 

Mugė veiks sekmadienį nuo 
11 vai. ryto iki 3 vai. p.p. 

DIEVO IR TAUTOS 
TARNYBOJE 

Ji maža, jos pajėgos ir ištekliai 
riboti, įtinkančiam tarnavimui 
Dievui ir savo tautiečiams išei
vijoje, bet rankų ji dar nenulei
džia, nors metų laikotarpyje 
likimas neaplenkė nepalietęs ir 
jos. Lietuvių evangelikų-liu-
eronų Tėviškės parapija vis dar 
stengiasi pagal savo išgales 
dvasiniai pasitarnauti lietuviš
koje bendruomenėje, lygiai kaip 
ji darė per paskutinius keturis 
dešimtmečius. Šios parapijos 
bažnyčios pastogėje gimė juk ir 
Kristijono Donelaičio mokykla, 
kurios steigimui mintį buvo 
davęs tuolaikinis Tėviškės 
parapijos dvasiškis kun. Ansas 
Trakis su visos parapijos tary
bos vienbalsiu pritarimu, kad 
jaunimas galėtų mokytis 
lietuvių kalbos. Nors ir kuklios 
buvo pradinės sąlygos, pagrin
das buvo padėtas. Šios parapijos 
taryba renkama kiekvieneriais 
metais visuotino parapijos susi
rinkimo metu. Daugiausia balsų 
gavę kandidatai, Vasario 16-tos 
pamaldų metu, įvedami į parei
gas Tėviškės bažnyčioje. 

Tad ir šių metų Vasario 16-tos 
iškilmingų pamaldų metu pa-
rapiečiai žvelgė su pasididžia
vimu ir dėkingumu į jų iš
rinktus tarybos narius, išsi
rikiavusius prieš altorių į pa
reigas įvedimo apeigoms. Pa
rapija džiaugėsi, kad vėl atsi
rado vyrų ir moterų, kurie savy
je pajautė pareigingumą pašvęs
ti sumanumus ir daug laisvalai
kio valandų parapijos ir tautos 
gerovei. Trumpoje prakalboje 
vietinis klebonas vyskupas 
Hansas Dumpys pabrėžtinai 
iškėlė šių pareigų svarbą ir at
sakomybę, kurias jie turi šiais 
metais su pasižadėjimu atsakin
gai nešti. 

Šių metų lietuvių ev. liu
teronų Tėviškės parapijos 
tarybą sudaro: Kasparas Vaiš
vila — pirmininkas, dr. Al
gimantas Kelertas — vicepirmi
ninkas, Jurgis Lampsatis — sek
retorius, Otto Schroederis — 
iždininkas, Ida Kasparaitienė ir 
Frankas Peteraitis — seniūnai, 
Adomas Gindulis ir Sigitas 
Vinkleris — ūkvedžiai, Sigfridas 
Genutis, Martynas Pauperas, 
Algirdas Jonušai t i s , Irma 
Biknerytė, Lidija Jonušai-
tytė-Wiede ir prof. dr. Martynas 
Buntinas — kasininkai. Lėna 
Leipienė ir Mikas Liubertas liko 
kandidatais. 

Šventės antroji dalis vyko pa
rapijos salėje. Parapijos tarybos 
pirmininkas Kasparas Vaišvila 
ir Jaunimo Ratelio pirmininkas 
Darius Buntinas pravedė šios 
dienos paminėjimo eigą. Po ben
drai sugiedotų Amerikos ir 
Lietuvos himnų Erika Vink-
lerytė gražiai perskaitė Alber
to Paulikaičio sukurtą „Lietu
vai" eilėraštį, po kurio teis. 

Jonas Jurkša i t i s t rumpai 
suglaustoje kalboje apibūdino 
aplinkybes, kurios anais metais 
vedė prie Lietuvos Nepriklau
somybės atgavimo. Olga Pau-
likienė šiam šventiškam popie
čiui buvo pasirinkusi Vinco My
kolaičio-Putino kūrybą, o Linas 
Buntinas Prano Vaičaičio žo
džiais jausmingai klausytojams 
užtikrino, kad „yra šalis, kur 
upės teka, linksmai tarp girių 
ūžiančių". Muzikaliniai 
programą apipavidalino Aras 
Buntinas, paskambindamas 
vieną Frederic Chopin kūrinį. 
Kiek linksmiau dalyvius nu
teikė dviejų mažyčių sesučių 
Danos ir Julijos Stelmokaičių 
pasirodymas. Juodviejų žodžiais 
ir veiksmais klausytojams per
duoti eilėraščiai susilaukė 
dėkingo plojimo. Toks gyvas šių 
sesučių pasirodymas palyginti
nas seno medžio atžaloms, 
kurios savo sūdrumu džiugina 
kiekvieną žmogų, mačiusį šio 
simbolinio medžio klestėjimo 
laikotarpį. 

Programai užsibaigus, 
vyskupui Hansui Dumpui prieš 
valgį pasimeldus, jauni ir seni 
vaišinosi Jaunimo ratelio ir 
Moterų draugijos paruoštomis 
vaišėmis, kol daugumai atėjo 
laikas skubėti į bendrą lietuvių 
Vasario 16-tos minėjimą kaimy
ninėje Marijos mokykloje. 

V. B. 

DARBINGAS ALTOS 
POSĖDIS 

Amerikos Lietuvių Tarybos 
centro valdybos posėdis įvyko 
vasario 7 d. 7 v. vakare Altos 
įstaigoje. Posėdį atidarė ir pra
vedė valdybos pirmininkas inž. 
Grožvydas Lazauskas. Pasvei
kinęs visus susirinkusius ir pa
teikęs šio posėdžio darbotvarkę 
ir, ją priėmus, ėjo prie pereito 
posėdžio protokolo skaitymo. 
Protokolą skaitė sekretorius 
inž. Stasys Dubauskas. Toliau 
buvo valdybos narių prane
šimai. Pirmutinį pranešimą 
padarė pirmininkas. Pirmiau
siai dr. V. Dargi paskyrė vi
cepirmininku Medicinos ir hu
manitariniams reikalams. Nau
jai paskirtas vicepirmininkas 
pasižadėjo jam pavestas parei
gas sąžiningai atlikti. Taip pat 
pranešė, kam ir kiek išsiųsta 
laiškų nuo paskutinio posėdžio 
iki šito. Savo pranešime pirmi
ninkas palietė JAV vicepirmi
ninko Dan Quayle vizitą Lietu
voje, kur palydovų tarpe buvo ir 
Jonas Bobelis. Jonas Genys iš 
Lietuvos grįš atgal į Ameriką 
šio mėnesio pabaigoje. Pirmi
ninkas sausio 24, 25, 26 
dienomis dalyvavo Vliko ir Pa-
baltiečių k-to posėdžiuose Wa-
shingtone. Altos skyrius, kuris 
veikia Washingtone, dar 
tebesinaudoja Vliko patalpa. 
Parašyti laiškai JAV pre
zidentui, kongresmanams ir 
senatoriams, kad reikalautų 
rusų kariuomenės išvedimo iš 
Lietuvos. Gauti laiškai iš Liet. 
Atgimimo sąjūdžio su pareiš
kimu, kad stipriai remia Altą 
Kitas laiškas iš Lietuvos Šaulių 
sąjungos vado Jankaus su 
padėka dėl remiamos Lietuvos 
nepriklausomybės ir taip pat 

atsikūrusios Šaulių sąjungos. 
Iždininkė D. Dumbrienė 

padarė iždo stovio pranešimą. 
Pirmininko pavaduotojas C. Ok-
sas pranešė dėl Lietuvos nepri
klausomybės minėjimo kon
grese ir senate. Vytautas Jokū
baitis, vicepirmininkas ryšiams 
su Lietuva, pranešė apie jo vizi
tą Lietuvoje. Jis kalbėjo Vliko 
ir Altos vardu su Aukščiau
siosios tarybos pirmininku 
Vytautu Landsbergiu ir kitais. 
Jis palietė Mažosios Lietuvos, 
rusų kariuomenės išvedimo, 
pilietybės, nuosavybės ir ki
tus klausimus. V. Jokūbai 
tis pažymėjo, kad yra gana skur
dus gyvenimas, ypač grįžusiems 
iš Sibiro. Jis matęs vieną 
tremtinį, gyvenantį jau kelerius 
metus vienam kambarėlyje be 
šilumos, persivedęs vielelę iš 
gretimo kambario maistui pasi-

IŠ ARTI IR TOLI 
KANADOJE 

— Jonas Liudkevičius, Till-
sonburg, Ont., ilgametis gyven
tojas ir buvęs tabako ūkio savi
ninkas, Lietuvos laisvės 
savanoris, rugsėjo 18 d. atšventė 
90 metų sukaktį. Jį sveikino 
dukterėčia, B. Stonkus, jo drau
gas J. Strodomskis ir S. Augus
tina vičius. 

— Kun. Kazimieras But
kus, ilgametis Detroito Šv. 
Petro parapijos klebonas, apsi
ėmė sekmadieniais atvažiuoti į 
Windsorą, Kanadoje, vietoj ser
gančio ir dėl senatvės negalin
čio dirbti kun. Kazimiero 
Simaičio. Kun. K. Butkui visi 
Windsoro lietuviai yra dėkingi. 

— Windsoro, Ont., lietuviai, 
sužinoję, kad Kanada pripažino 
Lietuvos nepriklausomybę, 
turėjo padėkos pamaldas ir 
minėjimą. Šv. Mišias atlaikė 
kun. K. Butkus , o salėje 
minėjimą atidarė O. Vinda-
šienė. Žodį tarė viešnia iš Lietu
vos Z. Lenkutytė. 

gaminti. 
Kai kurie valdybos nariai ne

turėjo jokių pranešimų. Toliau 
buvo komisijų narių prane
šimai. Petras Buchas finansų 
telkimo k-jos p i rmininkas 
pranešė, kad vajaus proga iš
siųsti laiškai atnešė ne per daug 
aukų. Altos namų pardavimo 
reikalu pranešimą padarė P. 
Buchas. Kaip žinome, Altos 
buvę namai, esą prie Rockwell 
ir 63-čios gatvės, yra paduoti 
pardavimui. Dėl kelių api
plėšimų, Altą turėjo išsikelti 
kitur. Namą reikia dar pare
montuoti ir kiek aptvarkyti. 
Būtų gera, kad kas padėtų bent 
kokiu būdu tą padaryti. Altos 
vadovybė būtų labai dėkinga. 

Genocido parodos komitetas, 
kurį sudaro J. Lekas, P. Naru
tis ir S. Briedis, pranešė 
dėl esamų eksponatų, ku
rių dalis jau yra apgedusi, 
bet perrenkami, pakuojami į 
dėžes ir bus persiųsti į Lietuvą. 
Išlaidas, kurių susidarys keli 
tūkstančiai, apmokės Vlikas. 
Reikia pasakyti, kad Altą gana 
gerai atlieka jai skirtą uždavinį. 
Visuomenė turėtų daugiau 
remti. 

Ant. Repšienė 

TĖVIŠKĖS MOTERŲ 
DRAUGIJOS NAUJA 

VALDYBA 

Moterų draugijos narės ir 
lietuvių ev. liut. Tėviškės pa
rapijoje pluša, dirba, bėginėja 
lyg bitelės avilyje, lyg niekada 
nepailsdamos. Jos savo pasi
šventimu, energija ir net dos
numu tiek daug prisideda prie 
parapijos gyvenimo, kad net 
sunku rpsti atitinkamų žodžių 
padėkos išreiškimui. Tik jų 
dėka gali parapiečiai prie 
puošnių stalų pasivaišinti 
moterų draugijos narių paruoš
tais užkandžiais, pasisvečiuoti 
ir pasidalinti mintimis su po 
tolimus Chicagos užmiesius iš
sisklaidžiusiais pažįstamais, ku
rių šiaip nebetenka susitikti. 

Kaip Tėviškės parapijos 
taryba, taip ir parapijų moterų 
draugija kiekvienais metais iš
sirenka naują valdybą. Į šių 
metų valdybą įeina: Ida Jonu-
šaitienė, Anna Galinaitienė, 
Wanda Kasiulienė, Anita 
Lekšienė, Marta Paulikaitienė, 
Ilzė Pėteraitienė, Ema Umbra-
zienė ir Ilena Vieraitienė. 

Nors šiais parapijos jubilie
jiniais metais jų laukia dideli 
uždaviniai, bet pažįstant jų 
judrumą, veiklą, nėra abejonės, 
jos nugalės visas kliūtis su 
šypsena, kaip iki šiol. 

t V. B. 
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