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Lietuva negali atsisakyti 
priimti naftos tanklaivių 

iš Vakarų 
Ketvirtadienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius. Kovo 5 d. (Elta) - l 
Lietuvą atvykęs Valdas Adam
kus dalyvavo vyr iausybės 
posėdyje, kuriame beveik po 
metų trukusio ginčo buvo 
išrinkta vieta uosto ir naftos pri
ėmimo bazės statybai Klaipė
doje — tarp senosios ir naujosios 
Melnragės. Interviu „Lietuvos 
aidui" jis pasakė, kad Lietuva 
negali atsisakyti priimti naftos 
tanklaivių iš Vakarų, todėl kri
tinėje situacijoje reikia pasi
rinkti geriausią variantą iš visų 
blogybių, priešingu atveju, būsi
me stipriai supančioti iš Rytų. 

V. Adamkus atvyko su JAV 
gamtos apsaugos agentūros 
EPA misija koordinuoti čia 
įgyvendinamas ekologines pro
g ramas , kur ioms pask i r ta 
daugiau kaip milijono dolerių 
parama. Pasitarus su respubli
kos aplinkos apsaugos departa
mento specialistais, numatyti 
darbų prioritetai. 

Artėja a tmint ina diena 
Šį pavasarį sukanka 20 metų, 

kai Kaune , sodelyje prie 
Muzikinio teatro, susidegino Ro
mas Kalanta. Tada po ilgų tylos 
dešimtmečių — Laisvės alėjoje 
pirmą kartą viešai buvo parei
k a l a u t a laisvės Lie tuvai . 
Vaikyti jaunimo demonstracijas 
buvo mesta KGB, armija, milici
ja, draugovininkai... Prasidėjo 
šmeižto kampanija. Komunisti
nė spauda mėgino Romą 
Kalantą pavaizduoti psichiškai 
nesveiku, o sovietų propagan
distams talkininkavo ir kai 
kurie medikai. 

Miesto kultūros, sporto ir švie
timo skyrius, Lietuvos žurna
listų draugija ir dienraščio 
„Kauno l a i k a s " redakcija 
pakvietė kauniečius ir visus 
Lietuvos žmones papasakoti 
apie atmintinus įvykius. Lau
kiama nuotraukų, apybraižų, 
atsiminimų, straipsnių. Me
džiagą pateikti „Kauno laiko" 
redakcijai (Laisvės salėja, 92) iki 
gegužės 1 d. 

Bus Baltijos J ū r o s 
Valstybių Ta ryba 

Kopenhagoje šiandien renkasi 
10 Baltijos jūros regiono 
valstybių užsienio reikalų 
ministrai. Čia bus įsteigta 
Baltijos Jū ros Valstybių 
Taryba, į kurią įeis ir Lietuva. 
Pagrindinis jos uždavinys — 
rengti bendradarbiavimo pla
nus ir projektus, kurie bus 
pateikiami, pavyzdžiui, Europos 
Bendrijai ir Europos Rekon
strukcijos ir Vystymo Bankui. 
Daugiausia dėmesio bus ski
riama regioniniam bendradar
biavimui prekybos, energetikos, 
aplinkos apsaugos, transporto, 
kultūros ir specialistų rengimo 
srityse. 

Norvegijos ir Lietuvos 
santykiai 

Norvegijos vyriausybė 
išsiuntė j Lietuvą medžiagos 
karinėms uniformoms, batų ir 
baltinių 2,000 žmonių. Ši Skan
dinavijos Šalis nutarė suteikti 
ribotą karinę paramą, kuri 
„turėtų būti laikoma bendra 
Norvegijos parama Baltijos 
šalių nepriklausomybei ir 
demkratijai įtvirtinti". Trys 

Baltijos valstybės šių metų 
pavasarį pakviestos dalyvauti 
seminare, kuriame ypač daug 
dėmesio bus skiriama Norvegi
jos totalinės gynybos koncepci
jai, kranto sargybos ir vietos 
savigynos kariuomenės masinių 
sukarintų formuočių organiza
vimui. 

Pėdsakai pasienyje 
Vakar 22 vai. 40 min. Krašto 

apsaugos ministerijos Pasienio 
apsugos tarnyba gavo praneši
mą iš Lietuvos ir Lenkijos sieną 
saugančių buvusių sovietinių 
pasieniečių, kad kovo 3 dieną 21 
vai. 30 min. užkardos ruože 
Kalvarija-Suvalkai buvo per
kirpta signalinė užtvaros viela. 
Sprendžiant iš pėdsakų, į 
Lietuvos teritoriją iš Lenkijos 
perėjo du asmenys. Pažeidėjai 
kol kas nesulaikyti. Kovo 
4-osios 8 vai. kitame Lietuvos ir 
Lenkijos pasienio ruože aptikti 
pėdsakai iki signalinės vielos iš 
abiejų pusių. Per sieną nepe
reita, bet galėjo būti kas nors 
permesta. 

Krašto apsaugos ministerijos 
nuomone, šie atveiai aiškiai 
rodo, kad buvusios SSRS pasie
niečiai neatlieka būtinų sienos 
saugojimo funkcijų, kadangi 
patys nežino, kokiai valstybei 
priklauso ir kieno- interesus 
gina. Užsitęsus tokiai 
dviprasmiškai padėčiai, gali 
būti rimtų padarinių: išgrobta 
brangi sienos apsaugos įranga 
ir kt. Krašto apsaugos ministe
rija informuoja, kad ji yra visiš
kai pasirengusi perimti savo ša
lies sienos su Lenkijos Respubli
ka apsaugą. 

Iš Kauno į Pskovo sritį 
Krašto apsaugos ministerija 

pranešė, kad ji, vadovaudamasi 
Rusijos ir Lietuvos valstybinių 
derybų delegacijų susitarimu 
dėl buvusios SSRS karinių 
dalinių išvedimo iš Lietuvos 
teritorijos pradžios, leido išvesti 
iš Kauno remonto bazės 59838 
karinės dalies valdymo grupę ir 
šarvuotosios technikos remonto 
pulką. Abiejuose kariniuose da
liniuose yra 5 karininkai, 2 
praporščikai ir kareiviai. 33 
įvairaus tipo ir paskirties 
mašinos turėtų būti perdislo
kuotos į Pskovo sritį. Šias 
karines dalis išvesti numatyta 
kovo 4 dieną. 

Mažytė ligoninė 
Klaipėdos rajono Plikių kaime 

atidaryta maža ligoninė, kurioje 
penkiolika lovų. Kadangi žem
dirbiai labai nenoriai vyksta 
gydytis į miestus, vengia ilgiau 
nutolti nuo savo namų ir įpras
tos aplinkos, čia nuspręsta per
tvarkyti ambulatorijos patalpas 
ir įrengti keletą palatų. Pirmieji 
aštuoni stacionaro ligoniai labai 
patenkinti, juos dažniau aplan
ko artimieji, rūpestingai slaugo 
vietiniai medikai. 

Foto paroda 
Vilniaus fotografijos galerijo

je atidaryta fotoparoda „Atgi
mimas". Parašai po nuotrau
komis, kuriuose užrašytos ne tik 
dienos, bet kartais ir valandos 
— tai naujausios mūsų istorijos 
dokumentai. Fotografijose — 
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Ukraina vadovauja skolų 
mokėjimui 

Gilėja išsiskyrimas su Rusija 

JAV prez. George Bush, centre, kartu su kitais Lotynų kraštų vadais po pasitarimų San An-
tonio mieste narkotikų plitimo sulaikymo klausimais. Kairėje pusėje matyti Kolumbijos prez. 
Cesar Gaviria Trujillo, Bolivijos prez. Jaime Paz Zamora, Ekvadoro prez. Rodrigo Borja Cevallos, 
ir kitoje prez. Busho pusėje — Meksijos prez. Carlos Salinąs de Gortari, Peru prez. Alberto K. 
Fujimori ir Venecuelos Užsienio reikalu ministras Armando Duran. 

Lietuvai veteranai siunčia 
medicinos paramą 

Dr. Kazys Bobelis vadovauja kcmisijai 
Washingtonas. Kovo 2 d.— 

Veteranų reikalų departamen
to mums atsiųstu fakso prane
šimu, medicinos instrumentų 
perteklius kartu su kitais 
priedais bus greitai siunčiamas 
Lietuvos vyriausybei per 
Valstybės departamento įsteig
tus kanalus, kartais pasinau
dojant ir Tarptautinės vysty
mosi agentūros parama. 

Šie medicinos reikmenys 
turėjo būti paskirstyti 172 
Veteranų ligoninėms, tačiau jų 
yra per dideli kiekiai, todėl 
dabar jie skiriami Lietuvai. 
Veteranų departamento sekre
torius Edward J. Derwinski 
sako, jog „ši parama bus didelė 
pagalba tai tautai, kuri dabar 
kovoja kaip įtvirtinti laimėtą 
nepriklausomybe ir laisvę — tas 
vertybes, už kurias Amerikos 
veteranai pasisako ir jas puikiai 
supranta. Aš mielai naudojuosi 
ta galimybe perteikti tas gėry
bes labiausiai reikalingiems 
humanitariniams tikslams". 

Su valstybės departamento 
pasitarimu 

Lietuvos parlamentarų ir lie
tuvių amerikiečių organizacijų 
ryšių dėka su Veteranų departa
mentu buvo padaryta tai, kad 
Valstybės departamentas sutei
kė paramą naujosios vyriausy
bės žygiams, kuri deda visas 
pastangas, kad būtų geresnis 
tos tautos medicininės tarnybos 
kvalitetas. Kol nebuvo nepri
klausomybės, tai Lietuvos 
piliečiai turėjo naudotis Sovietų 
Sąjungos medicinos sistemos 
parama, kuriai visada trūko pa
grindinių ligoninės aparatų ir 
vaistų. 

džiugūs ir tragiški pastarųjų 
penkerių metų įvykiai. Iš dide
lio archyvo rengėjai atrinko 
aštuoniasdešimt mažai arba 
visiškai nematytų, spaudoje ne
publikuotų fotografijų. 

Perdavė kūrinius 
Lietuvos ambasadoje Rusijoje 

įvyko iškilmingas 23 tapybos 
kūrinių perdavimas Lietuvai; 
šią dovaną Lietuvos tautai, at
gavusiai nepriklausomybe, į 
ambasadą pristatė Maskvos 
studija „Novaja realnost". 

Dr. Kazys Bobeis, žinomas 
lietuvių amerikiečių medikas, 
yra šiam reikalui ionsultantas 
sekretoriui Derwirekiui. Kartu 
prie šios pgalbos aungiasi ir 
Veteranų agentui* vyriausias 
medicinos direktorius dr. James 
W. Holsinger ir veteranų eks
pertų grupė, kurie palydės siun
tą ir prižiūrės jos paskirstymą. 

Sudaryta komisija 
Veteranų sveikatos sistema 

yra didžiausia visame krašte ir 
turi daugiau kaip 5,000 pastatų. 
Žinoma, turi masyvų medicinos 
instrumentų bei įrankių kiekį, 
kurių vertė 1990 metais buvo 
maždaug 1,7 bilijonai dolerių. 
Veteranų ligoninės nuolat tęsia 
modernizacijos procesą ir naudo
ja naują technologiją. Dažnai 
susidaro įvairiausių instrumen
tų perteklius. Ir visa tai šiuo 
metu bus panaudota Lietuvos 
ligoninių sistemoje. 

Karo veteranų administraci
jos sekretorius Edward Derwin-
ski sudarė komisiją ištirti 
medicinos pagalbos Lietuvai 
sąlygas. Šios komisijos pirmi
ninkas yra dr. Kazys Bobelis, 
kur is šiuo metu lankosi 
Lietuvoje ir šiuo reikalu jau 
tarės i su Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininku Vytautu 
Landsbergiu, ministru pir
mininku Gediminu Vagnoriu
mi, vyriausybės sekretoriumi 
Kęstučiu Čilinsku, įvairiais 
parlamento deputatais bei svei
katos ministerijos atstovais. Jis 
bus Lietuvoje iki 1992 m. kovo 
12 d. 

— Washingtone įvyko 
tarptautinė konferencija, kurio
je dalyvavo 120 vyriausybių 
atstovų ir nutarė pradėti naują 
satelitų pasauline programą, 
kurie skrisdami gaiės patarnau
ti žmonėms bevieliam telefonų 
pasikalbėjimui Tai didelis 
Motorola kompanijos laimė
j imas, kuri vadovaus 77 
mažiems satelitams, skriejan-
t iems aplink žemę, kur ie 
sudarys sąlygas aptarnauti 
žmonėms daug geriau ir grei
čiau. 
— Alžirijoje termas nuteisė 

mirti tris „Dievo partijos" isla
mo pogrindžio vadus. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Kueve Ukrainos Respubli
kos ministras pirmininkas 
Vitold Fokin pranešė, jog šią 
savaitę Turkmenistanas nu
traukė dujų tiekimą Ukrainai, 
kadangi nesusitarė dėl kainų. 

— Sarajeve serbų kareiviai 
pirmadienį šaudė į žmones, 
demonstuojančius už taiką Bos-
nijos-Herzegovinos sostinėje. 
Tai buvo kitą dieną, kai prieš 
tai gyventojai nubalsavo pasi
traukti iš Jugoslavijos federa
cijos. 

— Hamburge ortodoksai žy
dai, suvažiavę iš Britanijos, 
Belgijos ir Šveicarijos»demon
stravo prieš Vokietijos to miesto 
tarybos nutarimą pastatyti 
krautuvių kompleksą, kur šiuo 
metu yra žydų kapinės. Vokie
čiai sako, kad ten tėra tik keli 
kapai. 

— Sirija apkaltino Izraelį, kad 
nori išardyti Vidurio rytų taikos 
pasitarimus. Vyriausybės atsto
vas pasakė, jog Izraelio delegaci
ja visai nemąsto taikingai; jie 
atvyksta į pasitarimus tik 
todėl, kad juose būtų, bet ne
svarsto jokio pasiūlymo suda
ryti taikai tame regione. 

— Jeruzalės ligoninėje yra 
buvęs Izraelio ministras 
pirmininkas Menachem Begin 
po paralyžiaus priepuolio. Jis 
buvo apdovanotas Nobelio pre
mija. 1979 m. pasirašė taikos 
dokumentą su Egiptu. Truputį 
pagerėjus sveikatai, buvo 
perkeltas į Tel Avivo ligoninę. 

— Europos kraštai sutiko 
skirti daugiau lėšų aplinkos 
svarinimo reikalams ir 
paragino, kad ir Amerika tą 
patį padarytų. Šiuo klausimu 
įvyko konferencija Jungtinėse 
Tautose-Pasaulinio masto kon
ferencija šiuo klausimu ren
giama Rio de Janeiro mieste 
birželio mėnesį. 

— Midmi miestą vykstančioje 
buvusio Panamos valdytojo 
Manuel Noriegos byloje vis 
aiškėjo įdomių dalykų. Vienas 
žvalgybos liudininkas pasakė, 
jog Noriega buvo susitikęs su 
Kubos diktatoriumi Castro, bet 
pareiškė, kad apie šį susitikimą 
CIA žinojo iš anksto. 

— Tunisijoje tūkstančiai 
įtariamųjų islamo opozicijos 
narių buvo areštuoti ir yra 
laikomi neteisėtai, praneša 
Tarptautinė Amnestijos vado
vybė Londone. 

Kijevas. Vasario 29. — Čia 
vasario 25 dieną įvyko vyriau
siųjų 11 vyriausybių iš 12 
respublikų pasitarimas, daly
vaujant Baltijos valstybėms, 
rašo „Ukrainiečių savaitraštis" 
gruodžio 1 dienos laidoje. 

Ukraina sutiko su vadovau
jančia role sumokėti buvusios 
Sovietų Sąjungos 62 bilijonų 
dolerių skolą užsieniui. Šiame 
pasitarime šį kartą nedalyvavo 
Rusija, tuo tik didinant įtampą 
ir taip jau šaltuose ryšiuose. 
Pranešama, kad buvo pažadėta, 
jog Rusijos delegacija dalyvaus, 
tačiau ji neatvyko. 

Visą dieną vykęs pasitarimas 
prie „uždarų durų" aptariamas 
kaip konsultacinis , pasakė 
Ukrainos ministras pirminin
kas Vitold Fokin. Ir t ik po 
įtempto darbo ministrai pir
mininkai, vicepremjerai ir 
užsienio reikalų ministrai iš 13 
Sandraugos valstybių pasirašė 
jų susitarimo dokumentą ir 
atsakinėjo į žurna l i s tų 
klausimus. Tai buvo paruošia
mieji tų pasitarimų dokumen
tai, kurie turi būti patvirtinti tų 
respublikų viršūnių konferen
cijoje, kuri bus kovo 20 d. Ukrai
nos sostinėje. 

Pr ieš Rusi jos p laną 
Ukraina ilgai priešinosi Rusi

jos siūlymui, kad tik ji viena 
sumokės skolas. Ukraina ir 
kitos respublikos kaltino Rusi
ją nusavinus daugiau buvusios 
Sovietų Sąjungos turto, negu 
kad jai turėtų priklausyti, įskai
tant ir bankų sąskaitas užsienio 
šalyse. Ukraina dabar sutiko 
apmokėti dalį ir kitų sovietinių 
respublikų skolos, kuri nebuvo 
įskaityta pagrindinėje sutarty
je. Šis susitarimas keičia situ
aciją ir Rusijos planą, priimtą 
spalio 20 d., jog 8 respublikos, 
įskaitant ir Ukrainą, būtų „kar
tu atsakingos" už skolas užsie
niui. Susitarimas buvo padary
tas ryšium su Septynių grupės 

Švedija prisiima 
didesnę naštą 

Stockholmas. Kovo 2 (Elta) — 
Švedijos premjero Kar lo 

Bildto nuomone, Baltijos šalys 
gali būti priimtos į Tarptautinį 
valiutos fondą jau iki gegužės 
mėnesio, — taip jis pareiškė 
žurnalistams po susitikimo su 
Tarptautinio valiutos fondo 
vadovu Michel Damdessus Wa-
shingtone. Pasak jo, tuomet per 
vasarą galėtų būti sudaryta 
stabilizavimo programa ir dar 
prieš p ras idedan t žiemai 
įsivestos naujos valiutos. Labai 
svarbu, kad Baltijos šalys 
greičiau taptų Tarptautinio 
valiutos fondo narėmis ir gautų 
pagalbą savo valiutų stabili
zavimo programai. 

— Aš galiu užtikrinti, kad šiuo 
ypatingu atveju Švedija 
prisiims didesnę naštą negu 
įprasta, — pabrėžė Bildtas. 

— Vokie t i jos vyriausybė 
mielai sutiko Rusijos prez. B. 
Jelcino planą įkurdinti vėl 
vokiečius tradicinėje Volgos pa
kraščio srityje, nes tuo bus 
išvengta masinio egzodo į Vo
kietiją. 

— Estija ir Rusija pasirašė 
šiems metams ekonominę su
tartį, tačiau detalių neskel
biama. 

industrinių kraštų reikalavi
mais. 

Sand raugos bankas Minske 
Tų Sandraugos valstybių dar

bo grupės iki kovo 15 dienos turi 
paruošti naują čarterį, kuriuo 
bus vadovaujamasi, kokią dalį 
skolos turės mokėti kiekviena 
tų valstybių. Pagal naująjį 
susitarimą, Ekonomikos ban
kas, buvęs Sovietų bankas 
užsienio ekonominiams reika
lams, kuris ankstesniuoju susi
tarimu buvo atsakingas už sko
las, bus perkeltas į Minską, 
formaliąją Sandraugos valsty
bių sostinę, ir kuris bus nau
josios tarpvalstybinės tarybos 
jurisdikcijoje. 

Ukrainos pozicija yra labai 
aiški, pasakė min. pirm. Fokin 
spaudos konferencijoje po 
pas i t a r imų . ,.Mes norime 
surasti būdą išeiti iš to mirties 
taško... štai kodėl Ukraina 
respektuoja savo kreditorius ir 
prisiima bendra atsakomybę už 
skolas". Iš šešių respublikų, 
kur ios nepasi rašė pirmojo 
skolos mokėjimo plano — Balti
jos respublikų, Armėnijos, 
Azerbaidžano ir Uzbekistano — 
dabar tik Latvija pasisakė gal 
su t iks ian t i , kad Ukraina 
apmokėtų jos skirtą skolos dalį, 
kalbėjo Fokin. „Latvija iš prin
cipo sutiko. Aš manau, jog yra 
labai galimakad trys, keturios, 
o gal ir šešios respublikos sutiks 
su šiuo sprendimu, tačiau aš dar 
nedarau iš to išvadų". Septynių 
industrinių valstybių grupės vy
riausybės to ir norėjo, kad būtų 
bendra atsakomybė už skolų 
sumokėjimą užsieniui. 

Išvežami įrengimai. 
bet ne kareiviai 

VUnius. Kovo 5 d. — Re
miantis gautomis žiniomis iš 
Lietuvos radijo tarnybos, Miun
cheno „Laisvės radi jas" 
paskelbė, jog Česlovas Stanke
vičius, Aukščiausiosios Tarybos 
vicepirmininkas, pareiškė, kad 
buvusių Sovietų dalinių išvy
kimas yra tik simbolinis daly
kas. Planuotame išvykime kovo 
mėnesį bus išvežami pirmiau
sia tik vertingi įrengimai, bet 
ne kareiviai. Dar didesnė prob
lema gali iškilti šj pavasarį, jei 
Rusija nekreips dėmesio į aiškų 
Lietuvos pareiškimą, kad nau
jokams nebus leista įžengti į 
Lietuvos teritoriją. Stankevičius 
paneigė Rusijos pareigūno teigi
mą, jog reikia išlaikyti stiprias 
pajėgas, bet tai jokiu būdu 
negali būti priimta tiems dali
niams, kurie išvažiuoja iš 
svetimo krašto. Stankevičius 
dar pastebėjo, jog pagal susi
tarimą, pasirašytą su Vakarais, 
Sandraugos nepriklausomos 
valstybės turėtų išformuoti 
parašiutininkų dalinius ir kitus 
ginkluotus vienetus. 

KALENDORIUS 

K o v o 6 d.: Gerasimas, 
Raminta, Rožė, Novilas. 

K o v o 7 d.: Rimtau tas , 
Perpetua, Felicija, Galmantė, 
Tomas. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:20, leidžiasi 5:45. 
Temperatūra dieną 59 1.. 

naktį 42 1. 

• 
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/PORTO APŽVALGA 

VIDURIO VAKARŲ SPORTO 
APYGARDOS KREPŠINIO 

PIRMENYBES 
1992 m. JAV Vidurio Vakarų 

sporto apygardos krepšinio 
p i rmenybės vyks Chicagoje 
kovo 21 ir 22 dienomis (ne kovo 
28-29 d., kaip buvo skelbta). 

Pirmenybės bus vykdomos 
vyrų ir j aun ių A (1973 m. gimi 
mo ir jaunesnių). 

Rungtynės vyks Chicagoje. 
Marąuete Parko salėje, kampa? 
Marąuete Rd. ir Kedzie Ave. 

Visi klubai ir žaidėjai privalo 
būt i at l ikę 1992 m. metinę 
ŠALFASS narių registraciją 
sporto apygardoje ir susimokėję 
priklausomą metinį sportinio 
solidarumo mokestį, jei iki šiol 
dar neatlikę. 

Dalyvių registracija - iki š.m. 
kovo 14 d. imtinai, pas VVSA 
dos v i cep i rmin inką Zigmą 
Žiupsnį, 4501 YVest lOOth St.. 
Oak Lavvn, II60453. Telefonas: 
(708) 425-3379. 

Po dalyvių registracijos, bus 
n u s t a t y t a varžybų sis tema 
p r i k l a u s a n t i nuo komandų 

skaičiaus ir vietos bei laiko sąly
gų. Esant mažam komandų 
skaičiui, vyrų A ir B varžybos 
gali būti vykdomos vienoje 
grupėje, išvedant B klasės 
komandas pagal jų užimtą 
vietą. 

Pirmenybių tvarkarašt is bus 
praneštas visiems užsiregistra
vusiems klubams ir paskelbtas 
..Sporto apžvalgoje'". 

Dalyvių registracija turi būti 
Z. Žiupsnio rankose šeštadienį, 
kovo 14 d. Skambinkite Žiups
niui telefonu, jei jūsų registraci
ja vėluotųsi. 

VVSA-da 

TENISISTŲ DĖMESIUI 

42-jų ŠALFASS-gos sporto 
žaidynių rengėjui praneša, kad 
š.m. gegužės 8 10 d., Toronte 
įvykstančiose 42-se sporto 
žaidynėse tikrai bus vykdomos 
lauko teniso v;>>žybos. Sekite 
t o l i m e s n i u s p r a n e š i m u s 
žaidynių reikalais. 

LIETUVOS OLIMPIEČIAI 
XVI-JE ŽIEMOS OLIMPIADOJE 

Kazimiera Stro l ienė — biatloni 
ninkė Vasario 12 d. - 7.7 km dis 
tancijoje buvo 27-ta iš 62 dalyvių. Va
sario 20 d. 1 o km distancijoje buvo 
28-ta iš 66 dalyvių. 

Lietuvos Tautinio Olimpinio komiteto prezidentas Artūras Poviliūnas, Lietuvos Aukščiausiosios 
Tarybos vicepirm. Kazimieras Motieka ir LTOK gen. sekretorius Janis Grinbergas su Lietuvos 
olimpinės rinkt ;- ės nariais , išvykstančiais į XVl-ją Žiemos olimpiadą. 

PRETENDENTAI Į GERIAUSIŲ 
LIETUVOS KREPŠININKŲ 25-TUKĄ 

(Tęsinys) 

40. A. Pav i lon i s - 1975-1982 
m. Lietuvos rinktinėje žaidė 30 
rungtynių, pelnė 311 taškų . 

41 . M. R u z g y s — 1939 m. 
Europos čempionas. 1939-1940 
m. Lietuvos rinktinėje žaidė 10 
rungtynių, pelnė 106 t a škus . 

42. J . R a d y k a s - 1954-1962 
m. Lietuvos rinktinėje žaidė 47 
rungtynes, pelnė 339 t a škus . 

43. A. S a b o n i s — Europos 
(1985 m.), pasaulio (1982 m.), 
olimpinis (1988 m.) čempionas. 
1983 1989 m. Lietuvos r ink t i -

Futbolas Chicagoje 

„LITUANICĄ? 
KYLA Į VIRŠŪNĖS 

Vida Venc ienė , slidininke. Vasario 
9 d. 15 km distancijos rungtyje buvo 
11 ta iš 50 dalyvavusiu Vasario 13 
d. — 5 km distancijos rungtyje — 
19-ta iš 62 dal. Vasario 2! d. - 30 km 
distancijoje — 16 i^ 5." 

Futbolo klubo „Li tuanica-
Li ths" vyrų komanda praėjusį 
sekmadienį, kovo 1 d., prieš
paskutinėse salės p i rmenybių 
rungtynėse, vykstančiope,Villa 
Park, Odeum, įveikė stiprią 
lenkų komandą „ C r a c o v i a " 
rezultatu 2:1 pras i la i sv indama 
sau kelią į Metropoli tan lygos 
pirmos divizijos čempionus ir 
tuo pačiu į tos lygos aukščiau
sią d;viziją — major. K o m a n d a i 

nėję žaidė 9' rungtynes, pelnė 
176 taškus . 

4 4 . V. S e r c e v i č i u s — 
1945-1951 Į m. Lie tuvos 
rinktinėje žaidė 11 rungtynių, 
pelnė 73 taškus . 

45 . Z. Sabu l i s - 1946-1951 
m. Lietuvos r inktinėje žaidė 46 
rungtynes, pelnė 172 taškus. 

46. V. S a i į a l i u s - 1963-1973 
Lietuvos rinktinėje žaidė 38 
rungtynes, pelnė 270 taškų. 

47. S. S t o n k u s — Europos 
(1957 m.) čempionas, Melburne 
olimpinių žŠidynių sidabaro 
medalio lairftltojas, 1951-1957 
m. Lietuvos afektinėje žaidė 50 
rungtynių, pelnė 895 taškus. 

4 8 . A . * ( S t u m b r y s -
1954-1959 riut^etuvos rinktinė
je žaidė 52 nafetynes, pelnė 385 
taškus . 

4 9 . A. Š i d l a u s k a s — 
1970-1975 Įm. Lie tuvos 
rinktinėje žaiiė 43 rungtynes, 
pelnė 390 taškų. 

50. P . T a l / ū n a s - 1937 m. 
Europos čempionas, Lietuvos 
rinktinėje žaidė 5 rungtynes, 
pelnė 63 taškas . 

5 1 . R. V e n z b e r g a s — 
1965-1975 m. Lietuvos rinktinėje 
žaidė 54 rungtynes, pelnė 498 
taškus . 0i 

5 2 . A. V a i n a u s k a s — 
1982-1989 m. Lietuvos 

pergalę nulėmusius įvarčius rinktinėje žaidė 22 rungtynes, 
įkirto Rolandas Urbonavčius ir pelnė 343 taškus. 

R i č a r d a s P a n a v a s , slidininkas. 
Vasario 10 d. 30 km distancijos 
rungtyje buvo 41 iŠ 82 dalyvių. Va
sario 11d. — 15 km distancijoje buvo 
40 Vasario 13 d. — 10 km distancijoje 
— 54 tas iš 110 dalvvių. 

Gintaras . las inskas biatloni 
ninkas Vasario 12 d vvk'.isu>se 
varžybose buvo 64 tas iŠ 91 dal Va 
sario 2 0 d - 20 km distancijos 
varžybose buvo 19 tas is 92 

Pov i la s V a n a g a s ir Margarita 
DrobiazkivRibait ienė, Šokėjai ant 
ledo, varžybas baip*" 16 je vietoje iš 
19kos 

Virgis Žuromskas. 
Paskutinės salės p i rmenybių 

rungtynės vyks šį sekmadienį , 
kovo 8 d., 5:30 vai., pr ieš Auro-
rora „ K i c k e r s " k o m a n d ą , 
pasikeitusią į Fox Valley „Kic-
kers" ir paskut iniu la iku žy
mia i s u s t i p r ė j u s i ą . N o r s 
. .K icke r s " n e p r e t e n d u o j a į 
p i rmąs ias v ie tas , o laikosi 
arčiau apačios, bet i r ta i dar 
trukdo sveikinti „L i ths" vyrus, 
kaip pirmos divizijos meis t rus . 
Pasitaiko, k? ' ' ' >as kupstas 
didelį veži . , , erčia. Tikė
kimės, kad neapvers . 

„Li tuanica" iš 8 rungtyn ių 
turi 14 taškų ir 36:6 įvarčių. 
Šiuo metu ji stovi pirmoje vieto
je t a r p 14 pirrr s divizijos 
komandų. Su tiek p a t t a škų ir 
32:9 įvarčių santykiu mūsiš
kiams ant kulnų lipa Addison 
komanda, kuri taip pa t dar tur i 
žaisti 1 rungtynes. 

Kaip atrodo, šį sezoną pirmos 
divizijos meisteryste nulems tik 
įvarčių santykis , o į major 
diviziją pakils dvi pirmosios 
komandos. Ir jos bus „Lituanica-
Li ths" ir Addison. 

J . J . 

M E T I N I S S U S I R I N K I M A S 

„Lituanicos" futbolo klubo 
metinis nar ių sus i r ink imas , 
kuriame kviečiami dalyvaut i 
visi nariai — žaidėjai, rėmėjai ir 
prijaučiantieji, įvyks kovo 15 
dieną, sekmadienį 1:00 vai. po 
pietų Lemonte, Lietuvių centro 
posėdžių salėje. 

Kviečia klubo vadovybė. 

5 3 . A. Ž u k a u s k a s — 
1965-1975 m.uLietuvos rinkti
nėje žaidė 61 rungtynes, pelnė 
540 taškų. 

54. L. Žuka i t i s - 1970-1979 
m. Lietuvos rinktinėje žaidė 59 
rungtynes, pelnė 512 taškų. 

55 . V. C h o m i č i u s — Europos 
(1985 m.), pasaulio (1982 m.), 
olimpinis (19S8 m.) čempionas. 
1979-1989 :n. Lietuvos rink 
tėinėje žaidė 22 rungtyr.es, pel
nė 359 taškus. 

P R E T E N D E N T Ė S I VISŲ 
LAIKV KREPŠININKŲ 

20-TUKĄ 

1.1. Andre jevą - 1979-1983 
m. Lietuvos rinktinėje žaidė 22 
rungtynes , pelnė 96 taškus. 

2 . S. A s t r a u s k a i t ė — 
Europos čempionato (1938 m.) 
sidabro medalininkė. 1938-1941 
m. Lietuvos rinktinėje žaidė 10 
rungtynių, pelnė 71 tašką. 

3 . Z. B a r e i k y t ė — Europos 
čempionė (1968 m.). 1966-1969 
m. Lietuvos rinktinėje žaidė 22 
rungtynes , pelnė 195 taškus. 

4. O. Bar tkev ič iū t ė -Bū tau -
t i e n ė - 1946 1959 m. Lietuvos 
rinktinėje žaidė 59 rungtynes, 
pelnė 510 taškų. 

5 . M. B e r ž i n s k a i t ė — 
1963-1970 m. Lietuvos rinkti
nėje žaidė 40 rungtynių, pelnė 
140 taškų. 

6. A. Bri. dytė-Lagunavi -
č i e n ė - 1945 1951 m. Lietuvos 
rinktinėje žaidi 21 rungtynes, 
pelnė 110 taškų. 

7. G. B r i e d y t ė - J a n -
č iauskienė — 1979-1987 m. 
Lietuvos rinktinėje žaidė 27 
rungtynes, pelnė 287 taškus. 

8. F . Bruža i t ė -Bimbienė — 
1950-1955 m. Lietuvos rinkti
nėje žaidė 31 rungtynes , pelnė 
250 taškų. 

9. A. Budzy tė -Ba to r i enė — 
1956-59 m. Lietuvos rinktinėje 
žaidė 16 rungtynių, pelnė 33 
taškus. 

10. V. Bulo ta i tė - 1963-1967 
m. Lietuvos rinktinėje žaidė 26 
rungtynes, pelnė 112 taškų. 

11. J . D a k t a r a i t ė — pasaulio 
(1959 m.), Europos (1960, 1962 
m.) čempionė. 1954-1963 m. 
Lietuvos rinktinėje žaidė 52 
rungtynes, pelnė 498 taškus. 

12. Z. D u g n a i t ė - 1966-1975 
m. Lietuvos r inktinėje žaidė 37 
rungtynes, pelnė 128 taškus. 

13. L. G e d m i n i e n ė — 
1963-1971 m. Lietuvos rinkti
nėje žaidė 55 rungtynes , pelnė 
307 taškus. 

14. L . G r y b a u s k a i t ė — 
1953-1954 m. Liettlvos rink
tinėje žaidė 14 rungtynių, pelnė 
53 taškus. 

15. J . J a z b u t i e n ė — Europos 
čempionato (1938 m.) sidabro 
medalio laimėtoja. 1938-1940 m. 
Lietuvos r inkt inė je žaidė 8 
rungtynes, pelnė 13 taškų. 

16. B . J a k š t a i t ė - P a j ė d i e n ė 
— 1951-1958 m. Lietuvos rink
tinėje žaidė 27 rungtynes, pelnė 
122 taškus. 
17. A. J a n k ū n a i t ė - R u p š i e n ė 
- olimpinė (1976, 1980 m.), 
pasaul io ( 1 9 7 1 , 1975 m.), 
Europos (1972, 1976, 1978 m.) 
čempionė, 1970-1983 m . 
Lietuvos rinktinėje žaidė 46 
rungtynes, pelnė 411 taškų. 

18. D. Kazar ina i tė-Puodžiū-
nienė — 1974-1979 m. Lietuvos 
rinktinėje žaidė 32 rungtynes, 
pelnė 285 taškus . 

19. J . Ka lužkev i č iū t e — 
1966-1979 m. Lietuvos rinktinė
je žaidė 79 rungtynes, pelnė 572 
taškus. 

20. E. Karn i lav ič iū tė -Kula-
kausk ienė - 1939-1953 m. 
Lietuvos rinktinėje žaidė 11 
runtynių, pelnė 51 tašką. 

21. N. Kirt iklytė - 1957-1963 
m. Lietuvos rinktinėje žaidė 14 
rungtynių, pelnė 66 taškus. 

22. G. Lapšytė-Giedrai t ienė 
- 1958-1963 m. Lietuvos rink
tinėje žaidė 20 rungtynių, pelnė 
61 tašką. 

23. J . Makūnaitė-Svetikienė 
— 1938 m. Europos čempionato 
sidabro meda l io laimėtoja. 
1938-1950 m. Lietuvos rink
tinėje žaidė 15 rungtynių, pelnė 
21 tašką. 

24. S. M a r k e v i č i e n ė - 1938 
m. Europos čempionato sidabro 
medal in inkė . 1938-1940 m. 
Lietuvos r inkt inėje žaidė 8 
rungtynes, pelnė 8 taškus. 
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25. G. Miule ra i tė - 1938 m. 
Europos čempionato sidabro 
medalininkė, geriausia to čem
pionato žaidėja. 1938-1941 m. 
Lietuvos rinktinėje žaidė 10 
rungtynių, pelnė 57 taškus . 

26. G. Milery tė - 1956-1963 
m. Lietuvos rinktinėje žaidė 30 
rungtynių, pelnė 120 taškų. 

27 . N . M a s k a l i o v a i t ė — 

1966-1971 m. Lietuvos rinkti
nėje žaidė 45 rungtynes, pelnė 
319 taškų. 

28. Z. Makselytė-Kuzmins-
kienė — 1974-1987 m. Lietuvos 
rinktinėje žaidė 38 rungtynes, 
pelnė 322 taškus. 

(Bus daugiau) 

DR. KENNETM J . YERKtS 
DR. MAGDALEN BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Penslnlnkama nuotakia 

4007 W. S t St. 
Tol. (312) 735-5556 

507 S. Gllbert. LaOrange, H_ 
TeL (700) 382-4407 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
klauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street, Chicago 
Tai . (1-312) 434 6340 (veikia 24 vai.) 

Pirm., antr., ketv., penkt. nuo 12 iki 6 v v. 

Ka*. (1-312) 735-4477; 
(708)240-0067; arba (7M)246-65I1 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

• SPECIALY8Ė — NERVŲ IR 
EMOCINĖS LIGOS 

CRAVfTORD MEDtCAL BUILDING 
6440 So. Pulaakl Road 

Valaoboe pagal susitarimą 

0132 S. Kedzie Ava. , Chicago 
(1-312)773 0000 arba (1-312) 400-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
IŠSIPLĖTUSIŲ KOJŲ VENŲ 

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGIJA 

DR. E . B. G L E V E C K A S 
GvDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE — AKIŲ LIGOS 

W.»5St .T i l . (70») 422-4101 
Valandos pagal susitarimą 

PirmO. 3 v. p.p\̂ -7 v,v.. arrtrd. 12:30-3 v p.p. 
trecd. užoarytaa. ketvd. 1-3 vpp.. penktd. 

ir seSTC 9 v r -12 v.p p 

Kab. tai . (1-312) 5004348; 
Re*. (1-312) 770-8033 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4280 W. 03rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4 

6-9; antr. 12-6; penkt 10-12; 1-6. 

Kab. tai . (1-312) 471-3300; 
Roz. (708) 442-0297 

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

7722 8 . Kedzie Ave., 
Chicago. IN. 00652 

Pirm., antr, ketv. ir penkt. 
pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis, Ltd 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Tei. (1-312) 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

PETER STECY, M.D. 
Y. CHRISTOPHER CHIU, M.D 

CESAR J. HERRERA, M.D. 
Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5840 S. Puleekl Road. 
Tai . (1-312) 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Pirm., antr., penkt. 12-3vpp., ketv. 2-7v.v 

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

Namų (700) 504-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

0132 S. Kedzie, Chicago, III. 
Tet. (1-312) 028-2670 

1188 Dundee Ave., Elgln. I I I . 60120 
Tei. (708) 742-0288 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W. 55 St., Chicago, IL 
Tei . (1-312) 478-2112 

9525 S 791h Ave.. Hickory Hills. IL. 
Tai . (700) 808-8101 
Vai. pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

0088 S. Roberte Rd., Hickory Hllls. IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave 

Tei. (708) 800-4088 
Valandos pagal susitarimą 

Te i . kebtneto Ir buto: (700)082-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOtti Ave., Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus trec šešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2018 W. 71st St. 

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

Palo* Vleion Conter, 7152 W. 127th St 
Palos Hgts, III Ketv. vai 3-6 v v 

Tei. (700) 448-1777 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDCN 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
188 N. Michlgan Ave., Sulte 324 Ir 

8038 S. Puleekl Rd., CMeago, IL 
81 St. Ir Keen Ave., Juettce, IL 

Tol . (1-312) 808-2000 (veikia 24 va i ) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

2484 W. 71et Street 
(1-312) 434-2123 
Pirm. 2-7. Antr ir 

ketv. 9-12 Penkt. 2-7 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McEIHgott Ir Dr. Adome 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

18300 Weet Ave.. Ortand Park 
700-340-0100 

10 W. Martin. MapervUie 
708-355-8778 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tei 700-087-8303 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2080 W 63rd Street 

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

Kabineto tol. (1-312) 778-2880. 
Rez. (708) 448-5548 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C 
Specialybė — Vidaus ligų gydytoias 

Kalbame lietuviškai 
6168 8. Archer Ave. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tol. (1-312) 888-7785 

A R A S Ž U O B A , M.O. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Oood Samarltan Medlcal Center-

NapervMe Cempua 
1020 E. Ogden Ave., Sulte 310, 

Napenrllle IL 00803 
Tei . 1-700-827-0000 
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Kaip atsispirti neigiamai 

LAIKO DVASIAI 
LIETUVIAI XVI-JE 

ŽIEMOS OLIMPIADOJE 
Viena Notre Dame universi

teto pravesta studija apie kata
likiškas parapijas rado, kad 
parapijos, kuriose veikia stiprus 
Šv. Rašto mokymosi būreliai bei 
kitos suaugusiųjų religinio švie
timo programos, yra dinamiš-
kesnės, dvasiniai stipresnės ir 
stipriau liudijamas krikščioniš
kasis tikėjimas ir daugiau 
reiškiasi evangelijos skatinami 
artimo meilės darbai. Aiškiai 
matoma, jog katalikai, kurie 
myli Šv. Raštą, su jo tekstais 
meldžiasi ir jį studijuoja, geriau 
pažįsta savo tikėjimą, labiau 
vertina katalikiškąsias tikėjimo 
išraiškos formas, geriau moka ir 
savo šeimyniniame gyvenime 
įgyvendinti krikščioniškosios 
moralės vertybes. 

O tai ypač svarbu, kai tele
vizija, filmai ir jaunimui tai
koma muzika bei spauda panei
gia šeimyninio gyvenimo ver
tybes, o garbina egoizmą. 

Kai reikia tokias neigiamas 
vertybes atsverti pozityviomis, 
daugumas temokame tik jauni
mui kartoti, ką tikėjimas, 
moralė draudžia, bet nemokame 
įtaigoti pozityviomis krikš
čioniškomis vertybėmis. Anot 
kun. Alfred McBride, rašančio 
OurSunday Visitor (1991.III.1) 
laikrašty, Šv. Rašto pažinimas 
gali padėti geriau savo tikėjimą 
pažinti iš pozityviosios pusės. 
„Kuo labiau pamilsime Dievo 
žodį, juo geriau suprasime, koks 
yra Dievo planas tai visuome
nei, kurioje gyvename. Kai pa
milsime Šv. Raštą, nebebijosime 
pasisakyti apie šiandieninio 
gyvenimo moralinius klausimus 
ir nustosime bijoti moralės prie
šininkų". Daugelis tėvų ir 
senelių jaudinasi dėl savo vaikų 
ir anūkų moralės. Pamilimas 
Šv. Rašto ne tik duos blaivesnę 
pažiūrą į savo jaunimą ir gyve
namąjį pasaulį, bet ir išminties, 
kaip elgtis, ką sakyti,, norint 
padaryti jiems teigiamą įtaką. 

Tūkstančiai katalikų, rašo 
kun. Alfred McBride, skaito 
vadinamuosius „bestselerius" 
romanus, kuriuose pilna sekso, 
smurto ir apgaulės, žiūri filmus, 
kuriuose žavimasi nemoralumu 
ir eina klausytis visokiausių 
žinovų, pamokslaujančių apie 
įvairius savęs gerinimo būdus, 
kuriuose nereikia nei Kristaus, 
nei Šv. Dvasios, nei tikinčiųjų 
bendruomenės pagalbos. Tos 
pačios minios katalikų nei nepa
žiūri į Evangelijas, kuriose yra 
pilna tikriausio mokymo, kaip 
gyventi tikrai kūrybingai, kaip 
rasti laimę, pasi tenkinimą 
gyvenimu, kaip kilninti savo 
gyvenimą. Šiandieninės visuo
menės Achilo kulnas yra popu
liari kultūra įvairiais būdais 
pristatydama nuodėmę, lyg ji 
būtų dorybė, ir dorumą, lyg tai 
būtų yda, rašo kun. McBride. 

Šv. Jono Evangelijoje tačiau 
skaitome, kad Dievas nenori, 
kad žmonės pražūtų, kad Dievas 
nenori, kad jie klaidžiotų, skai
tome, kad „Dievas taip pamilo 
pasaulį (savo sukurtą ir ypač 
žmogų), jog atidavė savo viena
tinį Sūnų, kad kiekvienas, kuris 
jį tiki, nepražūtų, bet turėtų 
amžinąjį gyvenimą. Dievas gi 
nesiuntė savo Sūnaus į pasaulį, 
kad jį pasmerktų, bet kad 
pasaulis per jį būtų išgelbėtas" 
(Jn 3:16-17). Taigi Šv. Raštas 
mums pasakoja apie Dievo be
galinę meilę žmonėms, kaip jo 
atsiųstasis Sūnus Jėzus žmones 
drąsino, stiprino, mokė, jiems 
padėjo, jiems atleido; kaip jis 
pats, iškentėjęs žmogiškąjį 
gyvenimą, per mirtį nugalėjo ir 
nuodėmę ir mirtį; ir kaip jis 
lieka žemėje su žmonėmis jį ti
kinčiųjų bendruomenėje Bažny-
ioje, kad ir š iandien j ie 

nepražūtų, kad dar žemėje 
gyvendami išmoktų gyventi tuo 
nesibaigiančiuoju amžinuoju 
gyvenimu, kuris yra tikrojo 

džiaugsmo, pasitenkinimo ir 
gyvenimo pilnatvės, gyvybės 
šaltinis. Šv. Rašte rasime jį lau
kiantį mus sustiprinti, mums 
padėti, mus išvaduoti iš savo 

ydų, vedančių į neviltį ir pražūtį 
Šventajame Rašte rasime ne 

tik galvoseną ir gyvenimo būdą, 
kuris diametraliai priešinasi 
š iandieninės populiariosios 
kultūros neigiamiems, neviltį ir 
baimę skleidžiantiems reiški
niams, bet jame nurodoma ir 
kaip savo dabartiniame gyveni
me atpažinti gyvą, veikiantį 
Kristų, kuris nori padėti mums 
atsispirti mirtį nešančio gyve
nimo kėslams. Šv. Rašte ran
dame ne filosofiją, o gyvą as
menį, įvairiais būdais kalbi
nantį mus ir laukiantį, kad mes 
atsilieptumėm. 

Bet Šv. Raštas nėra magiški 
žodžiai, nors kartais juose glū
dinti galia žmogų sustiprinti ir 
įkvėpti gali net tokia atrodyti. 
Šv. Rašte randame Dievo įkvėp
tus žodžius žmonėms, kuriuos 
jie įvairiuose laikuose, įvairiose 
vietose užrašė ir kuriuos jų 
bendruomenės išsaugojo ir gyvu 
apaštališku mokymu perdavė iš 
kartų į kartas: kaip tie žodžiai 
juos vedė į gyvąjį Kristų, jiems 
jo veikimą nurodė jų laikų ir 
vietų gyvenime, taip jie tą 
dieviškąjį žodį perduoda atei
nančioms kartoms savosios 
krikščioniškosios patirties gy
vuoju žodžiu. Šv. Raštas vi
suomet tegali būti perduodamas 
ir teisingai suprantamas tiktai 
per gyvą tikinčiųjų bend
ruomenę, kurioje, veikia prisi
kėlęs Kristus "-per,- Sy. Dvasią. 
Tad svarbu Šv.; Raštą skaitytį 
ne tik privačiai, bet ir tikinčiųjų 
bendruomenėje, kurioje juo yra 
gyvenama, kurioje gal ima 
Dievo įkvėptojo žodžio iššūkius, 
problemas aiškintis, dalintis, 
ieškoti tikrojo supratimo. 

Nesant būrelyje Šv.vHklto ži* 
novo, būtina naudotis ir Šv. 
Rašto komentaru, kuris atstos 
žinovą techninių žinių atžvilgiu, 
bet svarbiausia yra jį skaityti ti
kinčia širdimi, atviru protu, kas 
neįmanoma, negavus Šv. Dva
sios dovanų. Tad tiek būrelyje 
ska i tan t , t iek ir privačiai, 
būtina žinoti, kodėl imamasi 
skaityti Šv. Rašto ir prašyti Šv. 
Dvasios ir paties gyvojo Kris
taus pagalbos, kad jis būtų kar
tu su Dievo žodį skaitančiai
siais, taip kaip jis buvo ir Naza
reto sinagogoje, kai jis susi
rinkusiems paskaitęs ištrauką 
iš pranašo Izaijo apreiškė, jog šis 
Dievo žodis išsipildė jų akivaiz
doje (Lk 4:14-21). 

Kun. McBride siūlo paprašy
ti ir Marijos pagalbos, kad 
mokėtume Dievo žodį suprasti 
ir priimti su atviru tikėjimu, 
kaip ir Marija tai darė ir kad ji 
už mus melstųsi ir mus stip
rintų, kaip ji darė aukštuti
niame kambaryje Jeruzalėje, 
kai iš baimės užsirakinę apaš
talai ir Kristaus mokiniai 
meldėsi, laukdami Šv. Dvasios. 

Nors mūsų visuomenėje aps
tu nuodėmės, kančios, meilės 
stokos, dar didesnė tuštuma 
buvo prieš du tūkstančius metų, 
kai Kristus atėjo net pas „tikin
čius, pamaldžius" žmones ir jie 
jį atidavė okupuojančiai romėnų 
valdžiai nužudyti — iš politinės 
baimės, iš gobšumo, iš puikybės, 
jaučiantis viską (ypač savo tikėi-
mą) puikiai žinančiais, ir iš 
nenoro atsisakyti savo įtakingų 
vietų visuomenėje. Gyvasis 
prisikėlęs Kristus, veikiantis 
tikinčiųjų bendruomenėje, rodė 
jiems kaip atsispirti jų laikų 
žmogų žudančiai dvasiai, rodys 
ir mums, jei mes, kaip ir jie sem-
simės dieviškojo įkvėpimo Šv. 
Rašte, dangiškosios duonos 
Kr is taus duotuosiuose sak
ramentuose, paramos ir pagal
bos tikinčiųjų bendruomenėje. 

a.j.z. 

Vasario 8-23 dienomis Al-
bertville miestelyje Prancūzijoje 
vyko XVI Žiemos Olimpiada 
kurią po ilgos eilės metų sugr 
Lietuva, Latvija, Estija, S 
vėnija ir Kroatija. Nors bū 
buvę įdmu į Albertville nuvykti 
ir stebėti žaidynes iš arti, tačiau 
Detroite taip pat buvo galima 
Olimpiadą žiūrėti net per keletą 
televizijos kanalų, tai Kanados, 
CNN ir CBS. Plačiai rašė ir vie
tiniai laikraščiai, „USA Today", 
netrūko komentarų apie daly
vaujančius Pabaltijo kraštų 
sportininkus, buvo spausdinami 
olimpiečių pasiekti sportiniai 
rezultatai. 

Šeštadienį, vasario 8 dieną 
kartu su broliais Romu ir Petru 
Trijoniais, „Jonio" ansamb
liečiais, stebėjome Olimpiados 
atidarymą, transliuojamą per 
Kanados stotį. Nekantriai lau
kėme su trispalve įžygiuojančių 
lietuvių. Lyg nujausdama: „Kad 
tik tuo metu, kai turės ateiti 
lietuviai, nebūtų reklama". 
Aišku, taip ir buvo. Nutįso 
mūsų veidai, o ypač brolių iš 
Lietuvos. Apsidžiaugė tik 
tuomet, kai pamatė Coca Colą 
reklamą. Šios turinys labai 
paprastas. Lietuvis slidininkas 
pirmą sykį Olimpiadoje ir 
kalba, ką jam visa tai reiškia, 
pabaigiama su pastaba, jog kai 
kuriems kraštams, prieš atvyks
tant, reikėjo išsikovoti laisvę. Ši 
Coca Colos reklama buvo 
rodoma kelis kartus per dieną 
iki pat Olimpiados pabaigos. 
Vakare po „Jonio" koncerto, 
kurį rengė D.L.S.K. „Kovas" ir 
pelną skyrė Lietuvos Tautiniam 
Olimpiniam komitetui, dali
nomės įspūdžiais su daugeliu 
pasipiktinusių tautiečių. Mums 
JAV ir Kanados televizija 
neparodė1 nuoširdumo ir aiškiai 
pademonstravo stoką jautrumo 
kraštams, kurie po daugelio 
metų Olimpiadoje vėl dalyvavo. 
Reikia tikėtis, kad kitaip buvo 
pristatyti Europoje ir kitose 
pasaulio šalyse. Vėliau JAV 
laikraščiai rašė, jog Albertville 
šioms šalims nebuvo sukelta 
ypatingų ovacijų, nes atidarymo 
ceremonijose nacionalizmas ne
vaidinęs svarbios rolės, komen
tavo apie suirimą komunistinio 
bloko mašinos, kuris gamindavo 
itin pajėgius sportininkus. Jų iš 
tikrųjų nemėgdavo, nes siekda
vo gerų sportinių rezultatų, 
nežiūrint kokia kaina. Tarptau
tinio Olimpinio komiteto pir
mininkas Juan Antonio Sama-
ranch vienoje iš pagrindinių 
kalbų paminėjo: „Mūsų plane
toje pučia laisvės vėjai ir praei
tais metais rugsėjo mėnesį 
Berlyne į olimpinį judėjimą 
buvo sugrąžintos trys Pabaltijo 

LIUDA RUGIENIENĖ 

valstybės — Latvija, Estija ir 
Lietuva. Pati vietovė (Berlynas) 
jau turi (jiems) simbolinę reikš
mę" („The Detroit News", 
vasario 12). 

XVI Žiemos Olimpiadoje daly
vavo šeši lietuviai sportininkai, 
visa eilė trenerių ir svečių. 
Geriausių sportinių rezultatų 
turbūt buvo tikimasi iš sli-
dininkės Vidos Vencienės, kuri 
yra Calgary olimpinė aukso 
medalistė. Jos pirmosios rungty
nės įvyko sekmadienį vasario 9 
d. Penkiolikos kilometrų sli
dinėjime užėmė 11 vietą, laikas 
— 45 min. 12.9 sek., pralaimėjo 
Lyubov Egorovai, NVS (Nepri
klausomų Valstybių Sandrau
ga) 2 min. 52.1 sek. Iš viso daly
vavo 53 moterys. Antrosios 
Vidos rungtynės įvyko ketvir
tadienį, vasario 13, tai 5 km dis
tancijoje. Šias užbaigė 19-ta (15 
min. 0.87 sek.), pralaimėjo 
suomei Marjut Lukharinen 54.9 
sek. iš 60 moterų estė buvo 38. 
Trečiosios 10 km distancijos 
rungtynėse Vida buvo 28-ta iš 
58, pabaigdama 3 min. 25.4 
sek., vėliau nei-pirmoji Lyubov 
Egarova. Estė buvo 45-toji. 

Slidininkas Ričardas Panavas 
bus 20 metų balandžio 1 d. 
„Jeigu Olimpiadoje užimčiau 
tarp 30-40, būtų labai gerai. Per 
pratybas labiausiai mėgstu 
treniruotis čiuoieįo žingsniu, 
bet lenktyniauti geriausiai 
sekasi klasikinių būdu, ypač 10 
km distancijoje' („Sportas" 
1992 m., nr 7)>. Ričardo pir
mosios 30 km varžybos įvyko 
pirmadienį vasario 10 d. 
Užbaigė 41-ju per 1 vai. 30 min., 
38.0 sek., pralaimėjo norvegui 
Vegard Ulvang 8 nin. 10.2 sek. 
Estai užėmė 31,ir 44 vietas. 
Antrąsias 10 km distancijos 
varžybas vasario 13 d. užbaigė 
54-tuoju (31 min. 48.9 sek.), pra
laimėta tam pačiam norvegui 4 
min. 12.9 sek. Estai užėmė 21, 
28 ir 67 vietas. Trečiąsias 15 km 
distancijos rungtynes pabaigė 
50-tuoju, 6 min. 52.6 sek. Vėliau 
nei pirmasis — norvegas Bjorn 
Daehilie. Estai užėmė 18, 41, 
42,60 ir latvis 78 vietas. Iš viso 
šiose rungtynėse nialyvavo 99 
slidininkai, paskutiniuoju buvo 
marokietis. Noįrs Ričardo 
svajonė ir neišsipildė, tačiau 
reikia tikėtis, kad jis pasieks ge
resnių rezultatų už poros metų 
Norvegijoje, o jau turės olim
pinės patirties. 

Antradienį, vasario 11 d. 
biatlono rungtynėse dalyvavo 
Kazimiera Strolienė ir Gintaras 
Jasinskas. Kazimiera buvo 
27-toji 7.5 km distancijoje, pa
baigusi slidinėjimą ir šaudymą 

per 27 min. 16.7 sek., pralaimėjo 
Anfissai Restozovai, NVS, 2 
min. 47.5 sek. Estės užėmė 30, 
42, 58 vietas. Rungėsi ir 15 km 
distancijoje, pralaimėta vokietei 
Antie Miserskie, kurios laikas 
buvo 51 min. 47.2 sek. Gintaras 
Jasinskas buvo 64-tuoju 10 km 
distancijoje. Jo laikas 29 min. 
44.3 sek., pralaimėta vokiečiui 
Mark Kirchner 3 min. 42 sek. 
Estams ir latviams sekėsi ge
riau. Latviai išsikovojo 13, 39, 
44 vietas, o estai 27, 31, 61 iš 
94-ių. Vėliau Gintaras dalyvavo 
ir 20 km distancijos rungtynėse, 
pralaimėjo biatlonininkui Evge-
ni Redkine, NVS. Jo laikas buvo 
57 min. 36.4 sek. 

Dailiojo čiuožimo šokių ant 
ledo pora Povilas Vanagas ir 
Margarita Drobiazko susilaukė 
daug kontroversijų ne tik 
Lietuvoje, bet ir užsienyje. Mar
garita nebuvo Lietuvos pilietė, 
todėl truko laiko iki LTOK apsi
sprendė už šių dviejų, Kauno 
„Bangos" sporto klubo narių, 
Albertvilyje čiuožimą. Iš 19-kos 
porų jie užbaigė 16-tais. Pirmai
siais teisėjai išrinko Marina 
Klimova ir Sergei Ponoma-
renko, NVS. Džiaugiamės, kad 
Margaritą ir Povilą teko pama
tyti čiuožiant televizijoje. 

Kartu su sportininkais į Olim
piadą buvo atvykę treneriai 
Vilmantas Gineitas, Jakovas 
Gimbickis, Vilius Repšys ir 
komandos vadovas Romualdas 
Glazauskas. Olimpiados 
svečiais buvo LTOK pirmi
ninkas Artūras Poviliūnas ir 
generalinis sekretorius Janis 
Grinbergas, spaudos atstovė — 
Roma Grinbergienė, „Vyčio" re
daktorė. I Olimpiados ati
darymą vyko ir Lietuvos Aukš
čiausiosios tarybos pirmininko 
pavaduotojas Kazimieras 
Motieka su žmona. Gydytojo 
pareigoms atvažiavo dr. Jonas 
Domanskis iš Kalifornijos. 

ŠiosJCVI Žiemos Olimpiadoje 
latvių ir estų dalyvavo gausiau 
nei lietuvių. Be biatlono ir sli
dinėjimo, jie rungėsi šokime nuo 
tramplyno su slidėmis ir kalnų 
slidinėjime, laisvo stiliaus slidi
nėjime, bobslėjuje, „ luge". 
Latvaitė ir estaitė dalyvavo 
moterų dailiajame čiuožime. 
Kai kuriose rungtynėse buvo 
pasiekta visai neblogų rezul
tatų. 

Daug dėmesio sus i laukė 
Nepriklausomų Valstybių San
drauga, kurią sudarė 119 rusų, 
10 ukrainiečių, 7 kazachai, 3 
baltarusiai ir 2 uzbekai. Jų 
tarpe ledo ritulio komandoje 
buvo lietuvis Darius Kasperai-
tis, žaidęs gynėju. Televizijos 
komentatoriai dažnai apgailes
taudavo, kad nežino kaip šią 

grupę sportininkų vadinti. Iš 
įpročio sakydavo: „Sovietai". 
Vėliau atsiprašydavo, kad tokių 
jau nesą, nors kai kurie spor
tininkai ant savo uniformų vis 
dar dėvėjo „CCCP" raides. 
Vienas JAV televizijos 
pranešinėtojas sakėsi apklau-
sinėjęs Europos komentatorius, 
kaip jie šiuos sportininkus 
vadina. Daugumas jam atsakę, 
kad rusais. Taigi ir vėl rusams 
atiteko kitų kraštų sportininkų 
pasiekimai. Galiausiai Olimpia
doje NVS užėmė antrą vietą, 
surinkdami 23 medalius. 
Pirmąją vietą išsikovojo vo
kiečiai. 

Sekmadienį, vasario 23 dieną, 
įvyko Olimpiados uždarymas. 
Gal padėjo JAV Lietuvių Bend
ruomenės organizuoti telefoni
niai skambinimai ir laiškų 
rašymas CBS, protestuojant dėl 
lietuvių neparodymo atidarymo 
ceremonijų metu, o gal ir patys 
redaktoriai susiprato. Tele
vizijos vėliavų eisenoje pama
tėme visai iš arti besišypsantį 
Gintarą Jasinską, ekrano 
apačiojejo pavardę ir Lietuvai 
atžymėti ženkliuką. Galima 
buvo suprasti, kad rodyti buvo 
pasiruošta iš anksto. Taip pat už 
besilinksminančių amerikiečių 
lietuvišką vėliavėlę nedrąsiai 
mosikavo kitas mūsų tautietis. 
„Detroit Free Press', rašydamas 
apie Olimpiados pabaigą, pagy
rė norvegus, kad valstybė, nors 
ir maža savo gyventojų skai
čiumi, pajėgė išsikovoti net 
ketvirtą vietą — 20 medalių, 
pagyrė ir į Olimpiadą sugrįžu
sias valstybes — Estiją, 
Kroatiją, Lietuvą, Latviją ir 
Slovėniją. 

Nors šioje Olimpiadoje nebuvo 
užakcentuota jos politinė 
reikšmė, tačiau puikiai žinome, 
kad j i egzistuoja. Beveik 
kiekvieną kartą kai buvo pri
statomas koks nors sportininkas 
iš Pabaltijo kraštų, kartu buvo 
minimos visos trys šalys ir pas
tebėta, jog neseniai jos išsiko
vojo savo nepriklausomybę. 
Keliai į Olimpiadą tikrai nėra 
lengvi, kartu ir labai brangūs. 
Tačiau ne tik pinigai nulemia 
viską. Matyti, kad turtingi 
kraštai, kaip JAV, užėmė tik 
5-tą vietą. Kanada — 9-tą, 
Japonija — 10-tą. 

LTOK Olimpiadai Albertville 
patvirtino 73,300 dol. išlaidų 
sąmatą, o Barcelonos išlaidos 
priklausys nuo dalyvių 
skaičiaus, vienam kainuoja 
maždaug 10,000 dol., įskaitant 
ir pasiruošimą. Įdomu, kad 
mūsų sportininkus remia Coca 
Cola, Adidas ir Bayer firmos. 
Tarptautinis Olimpinis komi
tetas Lietuvai, Latvijai ir Esti
jai Barcelonos žaidynėse yra 
patvirtinęs 105 vietas, kiekvie
nai valstybei po 35. Į tą skaičių 
įeina ne tik sportininkai, bet ir 
treneriai, gydytojai. Susitarta, 

kad kurios Pabaltijo valstybės 
krepšininkai žais tame turnyre, 
tai valstybei bus skirta 40 vietų, 
kitoms 35 arba 25. TOK pir
mininkas Juan Antonio Sama-
ranch lankėsi Lietuvoje ir 
atrodo, kad daugiau vietų 
nepasisekė išsikovoti. „Spe
cialistų nuomone, realiausiai į 
Barceloną gali pretenduoti 
krepšininkai (12), penkiako-
vininkai (3-komanda), ne ma
žiau kaip 7 lengvaatlečiai, 3 dvi
ratininkai, dviratininkės, 1 bai
darių, 1 dziudo, 2 akademinio 
irklavimo sportininkai („Gimta
sis kraštas", 1992 nr. 1). Lietu
vos vyriausybė yra išleidusi po
tvarkį, kad Olimpiadoje išsiko
vojusiems 1-6 vietas bus skiria
mos piniginės premijos. 

Turėjo būti išleisti lietuviški 
pašto ženklai su oficialia Albert
ville Olimpiados emblema. 
Spausdinami Lepcige ir artimu 
laiku pasieks Lietuvą ar jau 
pasiekė. 

Lietuvos ir Pabaltijo kraštų 
dalyvavimas Olimpiadoje yra i-
tin svarbus, nes ten įrodo vals
tybės sugebėjimą ir sava
rankiškumą. Juk dar tik šį kovo 
mėn. sueis dveji metai nuo 
nepriklausomybės atstatymo, 
nėra nei metų nuo kitų kraštų 
pripažinimo, o jau rungiamasi 
su senų valstybių komandomis. 
Šis faktas turi sudaryti gerą 
įspūdį pasauliui. 

Mums čia išeivijoje yra svar
bu ne tik gėrėtis Lietuvos spor
tininkais, bet reikia juos ir 
finansiškai paremti. Lietuvos 
Tautinis Olimpinis komitetas 
atidarė specialią sąskaitą 
Chicagoje nr. 1101310331. 
Čekius yra prašoma rašyti Li-
thuanian Olympic Committee, 
siųsti Standard Federal Bank, 
4192 Archer Ave., Chicago, DL> 
69632. Detroito apylinkių ir 
Windsoro lietuviai yra prašomi 
paaukoti per D.L.S.K. „Kovą", 
kuris jau yra sfcrinkęs 7,500 dol. 
ir nori šią sumą padidinti, kad 
efektyviau įsijungtų į Lietuvos 
olimpiečių dalyvavimą Bar-
celonoje. Čekius prašoma rašyti 
Detroito „Kovas" ir siųsti 
adresu 30717 Lund Dr., Warren 
MI 48093. 

KELTŲ KULTŪROS 
PARODA 

Chicagos universitetas savo 
Smart vardo muziejuje iki bir
želio 16 dienos turės keltų 
kultūros parodą. Čia taipgi bus 
vaidinimas, koncertai, paskai
tos. Kovo 15 d. Joyce poezijos 
skaitymas, o kovo 29 — Yeats, 
gi balandžio 26 d. dabarties ai
rių poezijos skaitymai. Muziejus 
yra 5550 S. Greenwood Ave., 
Hyde Park miesto daly. Šeš
tadieniais ir sekmadieniais 
įėjimas į muziejų nemokamas. 

MOKYTOJAS 
VACYS KAVALIŪNAS 

— Tik gal kiek? — Ir kiek patylėjusi: — Jūs, ber
niukai, kai įsimylite ką, tai nieko nematote. O mums 
seniai viskas aišku. 

— Kas viskas? 
— Viskas. Ji nei nesislėpė. Kur tik kada susi

tikdavome, tai vis kaip tas jos Liudukas, taip tas jos 
Liudukas. Ir kur buvus, kur nebuvus vis rodo tą savo 
pirštą su žiedu. O dabar kai kurias mus ir į vestuves 
jau pakvietė. 

— Kada? 
— Kas kada? 
— Tos jos vestuvės. 
— Kai išlaikys prancūzų kalbos pataisą. Pyksta, 

kad tu jai nepadėjai. 
Sugrįžta ir Marytė. Jis, žiūrėdamas į krintančius 
medžių lapus, ją mato. Jis jai patiko. Gal net ir labai? 
Tik jis... O gal viskas — visas jo gyvenimo kelias būtų 
buvęs kitoks — ir gražesnis, ir laimingesnis? Ir vėl ta 
mintis: Ar jis tada būtų buvęs jis pats, o ne koks kitas 
— jam svetimas? 

Ir kiek mažai reikia, mąsto jis, kad žmogaus 
gyvenimas pasikeistų! Užtenka krintančio lapo į 
vandenį, kuriuo tavo laivelis plaukia. Ir tas laivelis 
pasuka visiškai kita kryptimi ir ne tenai, kur tu nori. 

Ir tu daryk paskui, ką tik tu nori, vis tiek tu jo atgal 
nepakreipsi, jei tokia tavo dalia ir toks likimas. O ir 
tas tavo bandymas ką nors kitaip daryti taip pat galbūt 
yra tik to paties tavo likimo dalis? 

Neužmiršo jis Teofilės ir universitete. O tenai buvo 
mergaičių pilni koridoriai ir pilnos auditorijos. Tik jis 
ėjo pro jas, su jomis susitiko, bet jų nematė. Jam vis 
prieš akis buvo tiktai Teofilė ir juodas Strazdo šešėlis, 
aptemdęs visą jo gyvenimą. 

Atsimena jis vienas Juozo vardines. Susirinko pas 
jį keliese klasės draugai. O Juozas jau buvo susiradęs 
ir šiokią tokią tarnybėlę — važinėjo konduktoriumi 
Laisvės alėjos autobusu. Ir vyno netrūko. Netrūko nei 
linksmo juoko, nei dainų. Ir traukė visi studentų him
ną „Gaudeamus igitur, juvenes dum sumuš". Antano 
Miškinio „Sakyki, kolega, kas fundija, žinai, kad 
nemoka stipendijų", „Pasisėjau žalią rūtą, bus mergelė 
man, man". 

Pradžioje dainavo ir jis. Ir net ir dabar tarsi girdi 
skardų savo tenorą. Tiktai po žodžių „Bus mergelė 
man" iškilo Teofilės vaizdas, ir jį apėmė toks liūdesys, 
kad nors imk ir į žemę lįsk. Ir kai visi įraudusiais vei
dais traukė „Kuo mes geriam, kuo labyn, tuo veideliai 
raudonyn", jis tik sėdėjo susigūžęs kambario kampe 
ir tylėjo. O paskui staiga atsistojo, išgėrė įsipylęs vieną 
po kitos dvi taureles vyno ir niekam nieko nesakęs ir 
nieko neatsisveikinęs — pro duris. 

Parėjęs namo, mato jis save,,sėda prie stalo ir 
parašo Teofilei laišką. Laiško pabaigoje įrašo: ..Tavo 
aky9 — okeanas, Tavo lūpos kaip šampanas". Po kelių 
dienų — atsakymas. Rašo Teofilė, bet rašysena ne jos. 

o Strazdo. Laiške iš jo pasišaipoma ir net grasinama. 
Atsakymą ir jis parašo tuojau pat, sveikindamas, kad 
ji jau turinti sekretorių, kuris už ją rašąs jos laiškus. 

Tačiau ir tada ir dabar gailisi tą savo laišką jai 
rašęs. Nereikėjo rašyti nei apie tas jos akis, nei apie 
tas jos lūpas. Tai kas, kad tie žodžiai nei jo, o Petro, bet 
vis tiek. 

Pūstelia vėjas, nušiurendamas sausais ant tako 
nukritusiais lapais, ir tylu. Ir jis girdi — skambutis. 
Ataidi jis nuo gimnazijos. Mato save — ir jis gimnazi
joje. Po skambučio pasiima nuo stalo dienyną ir eina 
į klasę. Pirmoji pamoka. O malda uždrausta. Klasė atsi
stoja ir stovi. Stovi ir jis. Ir žino — jie tyliai, savo min
timis ir siela kalba maldą. Ir jam atrodo ir net tarytum 
jauste jaučia — kad jis ne čia, ne klasėje, o toli, toli tylos 
ir dvasinės ramybės saloje. 

Mato jis ir gimnazijos direktorių. Pasišaukia į savo 
kabinetą ir sako; 

— Kolega Digry, jūs žinote, kad malda mokykloje 
uždrausta? 

— Žinau. 
— O ką jūs darote? 
— Kada? 
— Kai ateinate į klasę, o mokiniai nesisėda, bet 

stovi ir tyli. 
— Nieko. 
— Sakote nieko? Tai va, skaitykite, — ir pakiša 

atleidimo raštą 
(Bus daugiau) 

. 
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NORINT ATSTATYTI 
TAUTĄ REIKIA 

PRADĖTI NUO ŠEIMOS 
P . PALYS 

Vasario 14 d. iš Lietuvos i 
New Yorką atvyko Lietuvos Ca
ritas federacijos generalinė sek
retorė dr. Albina Pajarskaitė ir 
Caritas diagnostinio centro di
rektorė dr. Elva Marčiulionienė. 

Vasario 20 d. Lietuvių Kata
likų religinės šalpos patalpose 
A. Pajarskaitė, susitikusi su 
spaudos žmonėmis, papasakojo 
apie Caritas organizaciją bei jos 
veiklą ir atsakė į užklausimus. 
Caritas organizacija įsikūrusi 
nepriklausomoje Lietuvoje 1926 
metais. Jos veikla vienijusi 
beveik visas katalikiškas švie
timo ir labdaros organizacijas. 
Buvo nutraukta 1940 m., sovie
tams įsibrovus į Lietuvą. 

Septynių moterų grupė dar 
pogrindžio sąlygose 1988 m. 
pasirašė katalikiško moterų 
sambūrio Caritas įkūrimo aktą, 
pradėdamos organizavimo 
darbą. Kitais metais balandžio 
15-16 d. Kauno sporto halėje 
įvyko oficialus steigiamo katali
kiško moterų sambūrio Caritas 
suvažiavimas. Dalyvavo 812 
delegačių ir daugiau kaip 3000 
svečių. Tame suvažiavime buvo 
patvirtinti įstatai, veiklos pro
grama, išrinkta 7 narių centro 
valdyba ir 27 narių centro 
taryba. 1989 m. gegužės 30 d. 
katalikišką moterų sambūrį 
Cari tas valstybė juridiškai 
įregistravo. 

Antrojo neeilinio suvažiavimo 
metu buvo^atvirtinti nauji įsta
tai, pakeistas vardas į Lietuvos 
Caritas federacfją ir sudaryta 
nauja Caritas vadovybė. Veiklos 
programa palikta ta pati. Dabar 
Lietuvos Caritas federacija yra 

; tarptautinio Caritas Interna-
tionalis narė. 

Caritas federacijos veikla yra 
ta ip nusakyta: „Ca r i t a s 
federacija yra savanoriška, 
nuolatinis religinio švietimo ir 
karitatyvinių darbų vykdytojų 
susivienijimas, t iesiogiai 
priklausantis Lietuvos vyskupų 
konferencijai. Jos specialus tiks
las yra atgaivinti tikrus tarpu
savio santykius, siekiant tikro
sios žmogaus laimės ir ugdant 
visų žmonių solidarumą, gailes
tingumą nelaimingiesiems ir 
klystantiems. Ši organizacija, 
vienydama daugiau kaip 5000 
narių, susibūrusių į 338 

padalinius, veikia keturiomis 
pagrindinėmis kryptimis, pasi
skirsčiusi į šias sekcijas: šeimos, 
auklėjimo, tautos bendrijos 
atkūrimo ir vargo mažinimo. 

Caritas centro vadovybė yra 
įsikūrusi Kaune. Jos prezi
dentas — vyskupas Sigitas Tam-
kevičius. Skyriai yra visose 
šešiose vyskupijose. Carito pri
klausymas vyskupijoms yra tuo 
naudingas, kad tokiu būdu apsi
saugoma nuo bet kokių „vėjų". 
Vyskupai į Caritas veiklą 
nesikiša, nes jis veikia vado
vaudamasis įstatais. 

Atgaivinti bendruomeninę 
veiklą parapijose, rūpinantis 
senų žmonių ir našlaičių globa 
bei parama šeimai, beveik 
visose parapijose Caritas jau 
turi savo skyrius. Yra pradėta 
akcija parapijose kurti senelių 
namus, tam panaudojant dabar 
jau grąžinamus buvusius 
parapijos pastatus. Kaune yra 
įsteigtas maitinimo punktas, 
kuriame seneliai, vargšai ir 
ligoniai pietų metu būna pamai
tinami. Tokių punktų dabar jau 
yra šeši. „Norint atstatyti tautą, 
reikia pradėti nuo šeimos"! Taip 
pasakė A. Pajarskaitė, toliau 
aiškino, kad tuo reikalu esąs 
įkur tas šeimos centras, o 
„centriukui' pradeda organi
zuotis ir vyskupijose. Centre 
susiorganizavo ir grupė gydy
tojų, kurių rūpestis — ne
gimusių vaikų apsauga. Jie jau 
suspėjo sueiti į kontaktą ir su 
tarptautine tos rūšies organiza
cija. Mums svarbu, kad Lietuvo
je dar tebeveikiantis chruščio
vinis įstatymas, leidžiantis 
abortus, būtų panaikintas! 

Kalbėdama apie jaunimo auk
lėjimą viešnia samprotavo, kad 
katekizavimas būtų daugiau 
praktiškesnis ir kad per tikybos 
pamokas būtų a tkreiptas 
didesnis dėmesys į pasiruošimą 
šeimos gyvenimui. Kad tas dar
bas būtų našesnisjiems reika
linga spaudos. Carito jau yra lei
džiamas mėnesinis žurnalas 
„Caritas" ir vaikams „Žibu
rėlis", bet dar labai trūksta 
leidinio jaunimui. Nusiskundė, 
kad žurnalų leidimui bei 
knygų rašymui neužtenka jėgų. 
Dabar jie naudoja senąją litera
tūrą iš kurios būna išrenkama 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Worcester, Ma. 

A. A. TOMAS EARLY 

Sausio 23 d. Memorial ligo
ninėje, sulaukęs 73 metų am
žiaus, mirė buvęs šio miesto 
burmistras, žymus politikas, 
lietuvių bičiulis, gilus katalikas 
Tomas Early. 

Tris kadencijas jis buvo iš
r ink tas miesto burmis t ru . 
Kasmet Vasario 16-tos proga jis 
skelbdavo proklamaciją, kad 
Vasario 16-toji yra Lietuvos 
Nepriklausomkybės šventė 
Worcesteryje ir visą savaitę prie 
miesto rotušės plevėsuodavo 
Lietuvos tautinė vėliava. Šią 
lietuviams a.a. burmistro T. 
Early įvestą gražią tradiciją iki 
šios dienos tęsia ir kiti šio mies
to burmistrai. 

J is buvo gabus politikas. 
Kalbėdavo t rumpai , giliai. 
Miesto valdyboje išdirbo 22 
metus. Iš šių pareigų pasitraukė 
prieš keletą savaičių. 
Paskutinėje savo kalboie 
pareiškė, kad jam buvo malonu 
dirbti miesto ir žmonių gerovei, 
nes visus jis labai myli ir nori. 

Brooklyn, New Yorke, spaudos atstovai susitinka su Caritas. Iš kairės sėdi: Caritas diagnostinio 
centro vedėja dr. Elva Marčiulionienė ir generalinė sekretorė dr. Albina Pajarskaitė; stovi: Lietu
vių religinės šalpos vedėjas kun. Kazimieras Pugevičius, žurn. Petras Palys ir „Darbininko" 
redaktorius Paulius Jurkus. 

Nuotr. Vytau to Maželio 

kas geresnio ir padauginama. 
Kita didelė problema tai celiu
liozė, iš kurios būna gaminamas 
popierius. Jos iš „sąjungos" ne-
bepristato. Popieriaus tenka 
ieškoti kur nors kitur, o už jį jau 
reikia mokėti valiuta, o jos nėra. 

A. Pajarskaitė, pasakodama 
apie vaikų globą,pasakė: „Mes 
labiausiai už tai, kad vaikai 
augtų šeimoje, nes nors ir ge
riausi vaikų auklėjimo namai, 
neišaugins pilnutinio žmogaus". 
Sakė, kad šiuo metu Lietuvoje 
yra apie 8000 našlaičių. Juos 
globoja valstybė. Iš jų tik 4 nuo
šimčiai neturi tėvų. Caritas 
nepritariąs vaikų „eksportui", 
kad jie būtų adoptuoti užsienyje. 
Lietuvai esąs brangus kiek
vienas vaikas,nes Lietuvoje 
vaikų prieauglis labai mažas. 

Lietuvoje labai pasigendama 

socialinės srities specialistų. 
Dabar numatoma galimybė, 
kad Vytauto Didžiojo universi
t e t e Kaune bus a t ida ry ta 
sociologams paruošti katedra. 
Jie bandys sociologų dairytis ir 
išeivijoje. Jie galėtų kurį laiką 
padirbėti Lietuvoje. 

A. Pajarskaitė nusiskundė, 
kad Caritaą veiklą gerokai 
trukdo ir liberalinės pakraipos 
asmens. Mat", jie nuogąstauja, 
kad Bažnyčia norinti paimti 
valdžią į savo rankas. Užsi
minusi apie maldos galybę, 
prašė padėkoti vyčiams už jų 
suorganizavimą „Globalinio ro
žančiaus". N<J.ir prie parlamen
to sausio 13 d. didžiausias 
ginklas buvo rožančius. Tuomet 
jį kalbėjo ir,visi parlamento 
gynėjai,žvelgdami mirčiai akis". 

Įspėjo būti atsargesniems ir 

nepasitikėti visais iš Lietuvos 
atvykstančiais, gražiai kalban
čiais „patriotais", kurie, čia 
šauniai lietuviškos visuomenės 
apdovanoti,grįžę į Lietuvą ati
daro biznį. 

Albina Pajarskaitė plačiau 
aplankys lietuviškos visuo
menės apgyventas vietoves ir 
ieškos paramos Caritas veiklai 
paremti Lietuvoje, nes darbų ir 
rūpesčių krūvis milžiniškas, o 
„valiutos" turima mažai. 

Dr. Elva Marčiulionienė 
pasakojo apie sveikatos ir 
gydymo rūpesčius. Ji į JAV at
vyko susipažinti su sveikatos 
įstaigomis ir klinikomis, kokias 
būtų norima įsirengti ir in
strumentais bei aparatūra apsi-
rūpnti Lietuvoje.G Dr. Elva 
Marčiulionienė, aplankiusi 
Ameriką, vyks ir į Kanadą. 

te 

TORGSYN 5542 Geary BlvcL, 
San Francisco, CA 94121 

Telefonai: 
415-752-5546 
415-752-5721 
415-7525721 (FAX) 

kad VVorcesterio miesto žmonių 
gerovė kil tų. Visi miesto 
valdžios pareigūnai gražiausiai 
atsiliepė apie a.a. T. Early dar
bus ir asmenį. 

Dabartinis miesto burmistras 
Jordan Levy pasakė: „Esu giliai 
sujaudintas a.a. T. Early mir
timi, nes tai buvo žmogus visas 
savo jėgas ir kvalifikacijas 
pašventęs mūsų visų gerovei. Jo 
netekimas yra didelis nuostolis 
visai mūsų bendruomenei". 

Jo atminimui sausio 25 d. 
vėliavos mieste nuleistos iki 
pusės stiebo. Šią dieną a.a. 
Tomas Early buvo laidojamas. 
Lietuviai irgi giliai išgyvena jo 
netekimą, nes neteko gero 
bičiulio, giliai supratusio ir kar
tu su mumis išgyvenusio Lietu
vos vergiją ir jos žmonių kančias 
komunistinėje priespaudoje. 
Daugelį metų jis su savo 
lietuvaite žmona Rita, priklau
sančia LKM sąjungos 5-tai 
kuopai lankydavosi mūsų ren
giniuose. Tikime, kad a.a. 
Tomas Early, būdamas Dan 
giškojo Tėvo prieglobstyje, ne
pamirš lietuvių ir tenai. Ilsėkis 
Viešpaties ramybėje. 

•J. M. 

MES TURIME SOV. SĄJUNGOJ POPULIARIAUSIAS PREKES! 
9} 

VISIEMS AMERIKOS LIETUVIAMS! 

Jūsų draugams ir giminėms Lietuvoje trūksta maisto. Pripildykit jų tuščius šaldytuvus dabar! Nėra 
muito! Prekės pristatomos į namus veltui! Pristatymas trunka 5 dienas Maskvos rajone, arba 15-20 
dienų kitose USSR respublikose: 

TAIP PAT GAUMA SIŲSTI: 

TV, VCR'S 
TELEFONAI 
CAMCORDERS 
Vottažas 127/220 
TV PRIIMTUVAI 
p«r satelitą Europai 

Pinigų kaitimą* 

Galite patys sudaryti siuntinį pasirinkdami prekes iš 
mūsų katalogo arba pridėt: ką norit. Pareikalavus, 
katalogą pasiųsime veltui. 

MC 145 ŠVENTINIS siuntinys 18 Ibs 
MC 146 ŠEIMAI siuntinys 18 Ibs 
MC 152 MĖSOS siuntinys 18.1 Ibs 
MC 153 ŠEIMININKEI siuntinjja 17.4 Ibs 
MC 154 VAIKAMS siuntinys 13.4 Ibs 

$129 
$114 
$124 

$89 
$95 

Ž*ml*u*io* kalno* JAV-ba**. PrUtnmm užsakymu* taiafonu 
H vl*ų JAV mlaatų Ir Ii kitų kraštų. Parduodam* automobiliu* 
giminėm* Sov. Sąjungoj. Parvedama pinigu* 

Mūsų parduotuvė siunčia visokių rūšių radijus ir elektroninius prie
taisus į Sov. Sąjungą su apmokėtu arba neapmokėta muitu 

* Prancūziški vaistai 
* šeimos vaistinėlė (kit) 
* Vaistai vaikams (kit) 
* Maistas vaikams ( kit) 
* Automobiliai (LADA) nuo $6.600 
* šaldytuvai nuo $500 
* Health Spa pasiteiraukite 
* Kondominiumai Pasiteiraukite 
* Indų plovimo mašinos nuo $500 
* Skalbimo mašinos nuo$550 
* Mini-traktoriai nuo $2,000 
* Įvairios prekės Pasiteiraukite 

KOMPIUTERIAI 
Su rusišku raidynu 

Valandos: pirm.-tracd. 11 -6 , 
katvlrtd.- isstd. 1 1 - 7 

: V ^ ; f \ 

DON'T SPENĮ) T AU - SAVE SOME AT 

MUTUAL *?ede*xt SAVINGS 
AND K )AN AoSOCIATION 

C.hoilpied or>d Superv -̂  I by fa Utiitcd Stoto* (TOvtMorrvvit 
""S^Devro*: 2212 W CERMAK ROAD • OfCAG<), MNOIS 60608 PHONf (312) 847-7747 

1 — ' y 
INTERNATIONAL v ^_ 
TRAVEL CONSULTANTS Z«w(nV$" 

Organizuojame grupines ir individualias Kei.ones j L etuvąir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainom-

CAR.OO — siunčiame o r o linija 

, ,ŽAIBAS" — virš 10 skir t ingų paket „ pas i r ink imas su garantuotu pristatymu j namus 
Lietuvoje per 10 darbe dienų 

8828 South 78th Avanua 
Htekory HM, illlnote 60457 
Tatafonaa (706) 430-7272 

223 KatvarilH gatvė 
Vilnius. Uatuva 
Tatafonaa 350-115 Ir 778-392 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

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

ra 
BELL-BACE REALTORS 

J . BACEVIČIUS 
6529 S Kedzia Ava., 

Chieago, IL 60629 

(312)778-2233 
ISCOME TAX — INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų {vertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agantai kalba Metuvtifcal 
• Nuolaida- pensininkams 

ŠIMAITIS REALTY 
Viktoras Šimaitis 

Irena Blinstrubisno 
Nuosavybių pardavimas. INCOME TAX 

5953 S. Kadzls Avs. 
Tel. 436-7878 

G n M t f - REAlMAtT,INC 
•V l 6602 S. PuUski, 

' r = | Chieago, IL *0629 

ai 
BALYS BUDRAITIS 

Asmeniškai patarnauja įvairiu nuosavy
bių pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti skam
binkite BUDRAIČIU! 

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

FOR SALE 
Just listsd by ownar 

3126 W. 64 PI. Chieago 
3 bedrm. brick, eat-in kitehen, for
mai din. rm.; 1V2 baths, full bsmt. 
a/c; garage; side drive and more 
Call: 312-778-6140. $104,900 

Parduodamas 2-jų aukštų 
mūrinis namas Kaune. Kreiptis 
tol. (416) 660-7060. 

Ontui# KMIECIK REALTORS 
rfy» 7922 S. Pulaski Kc!. 
aC\ 4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

FOR RENI 

Išnuomojamas 3 m i e g . butas 
prieš parką. 

Tol. 3 1 2 - 9 2 5 - 6 0 7 7 

U.S. SAViNCS BONOS 
THE GREA" A'/ER!CAN \VES"ME\" 

MISCELLANEOU6 

A V I L I M A S 
M O V I N G 

Tei. 376-1882 m jjjjjgjjjjjfc 
10%—20°/o—30°/b pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
jas mus. 

FRANK Z A P O U S 
3208V2 West 95th Stra t 
T«J. - ( 708 ) 424 -8654 

(312) 581 -8654 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMĄ 

Turiu Chicigos miesto leidimą. Dirbu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuota* ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

J » i Į ' " •-

Pašaukė mane... 

ši knyga — tai dabartinio Pople 
i i aus Jono Pauliaus II biogra
fija, kurią parašė Jo artimas 
jaunystės draugas, su kuriuo jis 
bendradarbiavo nuo 1940 iki 1978 
metų. Knyga yra išversta į 
daugelį kalbų. Iš lenkų kalbos i 
lietuvių kalbą išvertė kun. R. 
Jaku t i s . Knyga turi daug iliust
racijų, 352 psl., spaudė „Vilties" 
spaustuvė Vilniuje 1990 m. Kaina 
4 dol. Su periuntimu — 6 dol. Il
linois gyventojai dar prideda 32 et. 
valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 

4545 W. 63rd St. 
Chieago. IL 60629 

DĖMESIO! 
TAUPA — Lietuvių 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 

Bendra Lietuvos-JAV Įmonė „IMEX" UETUVOJE PARDUODA (vairių 
modelių „FORD", „ G M " ir „CHRYSLER" naujus ir dėvėtus automobilius 
bei jų atsargines detales Kainos tokios pat kaip Amerikoje. Garantuojame 
tų automobilių technini aptarnavimą lietuviškais pinigais. 

Taip pat Lietuvoje išnuomojame amerikietiškus automobilius, 
limuziną. Atsiskaityti galima Lietuvoje arba Amerikoje. 

Parduotuvės adresas: 
UETUVA, KAUNAS, STATYBININKŲ 5 

Tet. (22) 20-25-43 arba (22) 71-75-29 

Amerikoje skambinti: 
Tai. (312) 434-8618 arba (708) 887-8442 

F«x (312) 434-2855 

.VAN" ir 



MŪSŲ KOLONIJOSE 
Atlanta, Ga. 
NEDIDELIAME LIETUVIŲ 

TELKINYJE GRAŽUS 
MINĖJIMAS 

Dideliame Atlantos mieste ir 
plačiose apylinkėse yra įsikū
rusi negausi lietuvių nausėdija. 
Keliolika šeimų vyresniojo 
amžiaus, o daugiausia mišrios, 
jaunos šeimos, tačiau nenutolu-
sios nuo lietuviškojo gyvenimo. 
Jų veikla ribojasi minėjimais, o 
taip pat, kai iškyla reikalas, 
lietuviai randa būdų garsinti ir 
Lietuvos vardą. 

Gražu, kad šio telkinio lietu
vių šeima ir šiais metais 
suruošė prasmingą Lietuvos ne
priklausomybės šventės minė
jimą. Minėjimą ruošė Atlantos 

Lietuvių Bendruomenės apylin
kės valdyba, kuriai vadovauja 
prof. dr. Pranas Zunde, vasario 
16 dieną. 

Tą dieną 12:30 vai. vyko 
pamaldos St. Ann parapijos 
bažnyčioje, kurioj dažniausia 
dalyvauja ir l ie tuviai . 
Pamaldom pasibaigus klebonas 
pr iminė dalyviams, kad 
šiandien yra Lietuvos nepri
klausomybės šventė ir paprašė 
pagerbt i visus l ie tuvius. 
Pamaldų gausūs dalyviai 
lietuvius pasveikino aplodis
mentais. 

Po pamaldų tos bažnyčios 
salėje vyko minėjimas. Minė
jimą pradėjo LB apylinkės 
pirmininkas prof. dr. Pranas 
Zunde, pasveikino dalyvius ir po 
jo žodžio buvo sugiedoti 
Lietuvos ir JAV himnai. 

Pas. Liet. jaunimo kongrese. Romas Garbaliauskas (Kanada), Danieia Ras-
tauskaitė (Argentina), Daina Gurklytė (Kanada), Gailė Radvenytė (JAV) ir 
Gailius Draugelis (JAV) 

Nuotr. G. Radvenytės 

Minėjime dalyvavo apie 60 
žmonių — lietuvių ir jų svečių, 
daugiausia kalbančių angliškai. 
Todėl minėjime buvo vartojama 
l ie tuvių ir anglų kalbos . 
Minėjime kalbėjo svečiai iš Day-
tona Beach, Fla., visuomenės 
veikėjai ir žurnalistai Vytautas 
Abraitis ir Jonas Daugėla. 

V y t a u t a s Abrai t is , pa
grindinis kalbėtojas, kalbėjo 
angliškai. Kalba kruopščiai 
paruošta, akademinio lygio. 
Kalboje nušvietė Lietuvos 
gyvenimo istorinę raidą iki 
nepriklausomybės paskelbimo 
ir Lietuvos dabartinę padėtį 
pasaulinės politikos aplinkoje. 
Kalba tiktų ir platesnei audi
torijai, ypač svetimtaučiams. 

Jonas Daugėla kalbėjo lietu
viškai, kvietė, nežiūrint visų da
bartinės Lietuvos sunkumų, šią 
šventę švęsti džiaugsmingai ir 
nenustoti mūsų tautai įgimto 
optimizmo, kur iuo gyveno 
Vasario 16-tosios akto signa
tarai. Jono Daugėlos kalba taip 
pat kruopščiai paruošta. 

Šventės proga Atlanta miesto 
meras Maynard :Jackson pa
skelbė specialią proklamaciją 
, ,Li thuanian Independence 
Day", kuri perskaityta minė
jimo metu. 

LB apylinkės pirmininkas 
prof. dr . P r anas Zunde, 
minėjimui baigiantis, paskelbė, 
kad apylinkės valdyba šia pro
ga vykdo rinkliavą bendriems 
lietuviškiems reikalams ir pra
šo visus Atlantos lietuvius ir 
jų draugus dosniai aukoti. 

Pasibaigus programai, vyko 
bendros vaišės, kurias paruošė 
LB apylinkės moterys. Vaišių 
metu svečiai iš Daytona Beach, 
Fla., turėjo progos maloniai pa
bendrauti su Atlantos lietu

viais, o ypač su svečiais, kurie 
buvo įvairių tautybių ir keletas 
neseniai atvykusių iš Europos. 

Atlantoje gyvena, palyginus, 
nedaug tėvynainių, bet jie yra 
aktyvūs, reiškiasi Lietuvių 
Bendruomenės veikloje, užima 
valdžios įstaigose aukštus pos
tus, palaiko glaudžius ryšius su 
vietos politikais. Yra besiver
čiančių savuose bizniuose, 
gražiai tvarkosi jauni versli
ninkai Ramunė ir adv. Ričardas 
Badauskai likerio prekyboje. 

Tik dėl didelių atstumų tarny
binių įsipareigojimų daugiau 
susiburia minėjimų progomis. 

Pažymėtina, kad Atlantoje 
plačią bendruomenine ir ameri
kiečių tarpe veiklą buvo išvystę 
anksčiau gyvenę Rimas ir Roma 
Cesoniai, kiek vėliau LB apylin
kės valdybai vadovavo Ramunė 
Badauskienė, o dabar tiems dar
bams vadovauja LB Floridos 
apygardos tarybos narys prof. 
dr. Pranas Zunde. 

jrvš. 

DRAUGAS, penktadienis, 1992 m. kovo mėn. 6 d. 

RENGINIAI CHICAGOJE 
Kovo 8 d . - „Dainavos" an

samblio koncertas Jaunimo 
centre. Rengia Jaunimo centras. 

Kovo 13 d. — LB Lemonto 
apylinkės žuvų pietūs Lietuvių 
centre, Lemonte. 

Kovo 15 d. — Lietuvių Fon
do koncertas Jaunimo centre. 

— Seimų popietė Lietuvių 
centre, Lemonte. Rengia Mon-
tessori auklėtojų sekcija, 
draugija ir mokyklėlės. 

Kovo 21 d. — Gavėnios susi
kaupimo diena Ateitininkų na
muose, Lemonte. 

Kovo 22 d. — PLC madų pa
roda Lietuvių centre, Lemonte. 

— Smuikininko R. Katiliaus 
ir pianisto A. Smetonos kon
certas 3 v. p.p. Jaunimo centre. 
Rengia „Margutis". 

— Kovo 28 d. — Lietuvių 
Fondo suvažiavimas Jaunimo 
centro maž. salėje. 

Kovo 29 d. — LB Lemonto 
apylinkės metinis susirinkimas 
Lietuvių centre, Lemonte 

— Marijos Nekalto Prasi
dėjimo seserų vienuolijos rėmė
jų metinė vakarienė Jaunimo 
centre. 

— Vydūno Jaunimo fondo 40 
metų veiklos sukakties iškil
mingas minėjimas Lietuvių 
Tautiniuose namuose. 

Balandžio 4 d . - „Draugo" 
koncertas Maria aukšt. mokyk
los auditorijoje. Koncertą atliks 
Toronto „Volungės" choras. 

Balandžio 5 d. „Laiškai 
lietuviams" metinė šventė Jau
nimo centre. 

— Seselių pranciškiečių rė
mėjų vakarienė Šaulių salėje. 

— G. T. International popie
tė 12:30 v. p.p. Lietuvių centre, 
Lemonte. 

Balandžio 12 d. — Religinis 
koncertas Švč. M. Marijos baž
nyčioje. 

— Giesmių vakaras „Tėviš
kės" parapijos bažnyčioje. 

— „Grandies" tautinio jauni
mo ansamblio pietūs Lietuvių 
centre, Lemonte. 

Balandžio 25 d. — „Lituani-
cos" tunto sukaktuvinis pokylis 
Lietuvių centre, Lemonte. 

— „Pensininko" vakarie-
nė-pobūvis „Seklyčioje". Rengia 
T,R Socialinė tarvba. 

Balandžio 26 d. - Verdi 
operos „Otelio" premjera Mor
ton auditorijoje — Lietuvių 
Operos pastatymas. 

— JAV LB Vidurio Vakarų 
apygardos metinis atstovų su
važiavimas Lietuvių centre, 
Lemonte. 

— PLC Velykų stalas, Lietu
vių centre, Lemonte. 

Gegužės 2 d. — Verdi operos 
„Otelio" spektaklis Morton 
mokyklos auditorijoje. Stato 
Lietuvių Opera. 

— Pokylis „Odissey" laive. 
Rengia Lithuanian Mercy Lift. 

Gegužės 3 d — Sol. Jolantos 
Staniulytės koncertas Jaunimo 
centre. Rengia „Margutis". 

Gegužės 10 d — Palaimin
tojo Jurgio Matulaičio misijos 
Lemonte Motinos dienos pietūs. 

— Anglijos Lietuvių klubo 
pusmetinis susirinkimas ir Mo
tinos Dienos minėjimas Jau
nimo centre. 

Gegužės 17 d — Virtuozo Ge
dimino Kviklio vargonų muzi
kos koncertas Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčioje. 

Gegužės 23 d. — PL centro 
Lemonte pavasarinis pokylis. 

Gegužės 24 d — Ateitininkų 
namų gegužinė, Lemonte. 

Gegužės 29 d — „The Lithu
anian Heritage" knygos sutiki
mas 7:30 v.v. Balzeko Lietuvių 
Kultūros muziejuje. 

Gegužės 30 d — Abiturientų 
balius, Sabre Room pokylių sa
lėje. Rengia Lietuvių Moterų 
klubų federacijos valdyba. 

Birželio 7 d. — Marijos Ne
kalto Prasidėjimo vienuolijos 
rėmėjų šv. Mišios Švč. M. Mari
jos Gimimo par. bažnyčioje ir 
visuotinis metinis susirinkimas 
parapijos salėje. 

Birželio 13 d. — „Gintaro" 
balius Palmer House — Hilton 
pokylių salėje Chicagos miesto 
centre. Rengia Chicagos Lietu
vių Moterų draugija. 

— Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejaus 26 metų veiklos mi
nėjimas. 

Birželio 21 d. — „Lietuvos 
Aidų" radijo programos geguži
nė Šaulių namuose. 

LSS Pirmūnui 

A.tA. 
v.s. PETRUI JURGĖLAI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame sūnus ANTANĄ ir 
RAIMUNDĄ, visus gimines ir artimuosius. 

Liūdime netekę Lietuviškos Skautijos steigėjo. 

v.s. fiL Sigitas Miknaitis 
LSS Tarybos Pirmininkas 
v.s. Gediminas Deveikis 
LS Brolijos Vyriausias Skautininkas 
v.s. Birutė Banaitienė 
LS Seserijos Vyriausia Skautininke 
v.s. fil. Edmundas Korzonas 
ASS Vadijos Pirmininkas 

Tebūna lengva svetingos žemės velėna 

A.tA. 
VLADUI ANCEREVIČIUI 

Liūdinčią velionio žmoną KONSTANCIJĄ, mūsų 
draugijos narę, nuoširdžiai guodžia 

Lietuvių Dukterų draugija 

Birželio 27 d. — Joninių lau
žas Lietuvių centre, Lemonte. 

Birželio 30 - liepos 4 d. — PL 
Bendruomenės seimas Lietuvių 
centre, Lemonte. 

Liepos 3 d PL centro ge
gužinė Lietuvių centre, Lemon
te. 

Liepos 4 d — Chicagon atvy
kusių skautininkų ir kitų skau
tiškos šeimos narių susitiki-
mas-pabendravimas Jaunimo 
centre. 

Liepos 10, 11 ir 12 d. -
Brighton Parko Lietuvių festi
valis tarp 43-47 gatvių Western 
bulvai e. 

Liepos 11 d — Brighton Par
ko Lietuvių festivalis, ant Wes-
tern Blvd. 

Liepos 12 d. — Šv. Kazimie
ro seserų Vasaros festivalis vie
nuolyno kieme. 

— Brighton Parko Lietuvių 
festivalis Western Blvd. 

Liepos 25 d. — Anglijos Lie
tuvių klubo gegužinė Šaulių na
muose. 

Rugpjūčio 2 d. — „Draugo" 
gegužinė — piknikas Tėvų Mari
jonų vienuolyno sodelyje. 

Rugpjūčio 9 d. — Brighton 
Parko lietuvių namų savininkų 
gegužinė Šaulių namuose. 

— JAV LB Vidurio Vakarų 
apygardos v-bos ruošiama 
gegužinė Lietuvių centre, Le
monte. 

Rugpjūčio 16 d. — Balfo ge
gužinė Jaunimo centre. 

— PLC gegužinė Lietuvių 
centre, Lemonte. 

Rugpjūčio 23 d. — Ateiti
ninkų namų gegužinė Namų so
delyje, Lemonte. 

Rugsėjo 13 d. — „Lietuvos 
Aidų" radijo programos gegu
žinė Šaulių namuose. 

Rugsėjo 19 d. — Kabareto 
vakaras Lietuvių centre, 
Lemonte. 

Rugsėjo 20 d. - JAV LB Vi
durio Vakarų apygardos 40 
metų veiklos Jubiliejinis minė
jimas Lietuvių centre, Lemonte. 

Spalio 23-25 d. Filatelistų 
draugijos „Lietuva" filatelijos ir 
numizmatikos paroda „Lithpex 
XXIV" Jaunimo centre. 

Lapkričio 28 d. - LSK „Lituanica-
Liths" tradicinis pokylis Lietuvių 
centre, Lemonte. 

BALTIC STORES & CO. (Z. JURAS) 

11 London Lane, Bromely, Kent, BR1 4HB. 
Engiand. Tel. 081-460-2592 

Siūlome pasinaudoti mūsų išplėsta ir įvairiapusiška prekyba 
su Lietuvos RESPUBLIKA. 

Pasiunčiate paskutiniausius VAKARŲ EUROPOJE 
gaminamus ir gaunamus vaistus. 

Plačiai pasaulyje žinomas angliškas ir kitas įdomias medžia
gas, rūbus, sportinius kostiumus ir sportinius batus, 
ELEKTRONINES PREKES, rusiškus ir kitų kraštų automobilius. 

Pervedame palikimus į Lietuvą arba kitus kraštus pagei
daujama valiuta, atliekame visas finansines ir banko operacijas 
aukščiausiu ku'su klientui, priimame trumpalaikes arba neriboto 
laiko investacijas, sudarome testamentus bei administruojame 
nuosavybę, tarpininkaujame įvairių dokumentų sudaryme. 

Siūlome populiarų siuntinį: 1991 m. No. 1 . 
3 m. vilnonė angliška medžiaga eilutei, 3 m. puiki medžiaga 

suknelei, 1 vyriškas arba moteriškas sportinis kostiumas, 1 p. 
sportinių batų. vyriška arba moteriška striukė. Siuntinio kaina 
$400.00 (Oro paštu). 

Parduodame „Olympia" rašomas mašinėles su lietuvišk i 
šriftu. 

BEKONKURSINĖS MAISTO SIUNTINIŲ KAINOS 
Siuntinys No. 5. $100: 
10 dėžučių įvairios konservuotos mėsos, 10 sv. ryžių, 200 gr. 

tirpstančios kavos, 4 sv. cukraus, 2 dėž. šprotų, 4 sv. dešros, 2 
sv. sūrio, 2 sv pupelių kavos, 2 sv. valgomos alyvos, 1 butelis 
krupniko. 

TIK PER ANGLIJĄ GREIČIAU IR TAUPIAU. 

LITHUANIAN CO. arba siuntinių bendrovė UTAS 
CHICAGO-KAUNAS 

Ir toliau sėkmingai aptarnauja siuntėjus pačiomis pigiausiomis 
kainomis nuo 0.39 et iki 0.59 et. u svarą. Siųskite viską neribo
tais kiekiais. 

Atliekami komerciniai siuntimai. 
Patarnavimas perkant ir parduodant. 
Visi siuntiniai sėkmingai pasiekia ietuvą. Jų apsauga ir turinys 

garantuotas. 
Mūsų privalumai: nesiunčiame per Rygą, St. Petersburgą, 

Maskvą ir Kaliningradą. 
Mūsų siuntiniai nedraskomi muitinėse. Niekada nebuvome 

„kalėdiniai" arba „velykiniai". Siunčiame kiekvieną dieną ir 
visoms metų šventėms iš eilės. 

Kelias-Chicago-Kaunas. Laiku pasiųsite — laiku gaus. 
24SS W. 69 SI., CMcego, IL 60629 

Tel. 312-434-5687 F«x 312 434 9549 
Lietuva—Kaunas tel. 77-15-66 

Dirbame: 9v.r.—5 v.p.p. Sekmadienį uždaryta 

A.tA. 
VINCENTUI SUOPIUI 

minis, sūnui VYTUI, marčiai ONUTEI įr j ų vaikams 
— ALGIUI ir RIMAI su šeimomis bei VYTUI, Jr. 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

Vismantai 

A.tA. 
VINCENTUI SUOPIUI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą sūnui VYTAUTUI, 
marčiai ONUTEI bei anūkams. 

Aldona Vasonienė, 
Gailius, Arvydas ir Algis 

A.tA. 
ALFONSĄ ŠARAUSKIENĖ 

teilsisi šviesioje Amžinybėje. Dukras — PETRE 
TAMOŠIŪNIENE ir ALFĄ LANIAUSKIENE -
mūsų draugijos nares, ir visus velionės liūdinčius 
maldos teguodžia. 

Lietuvos Dukterų draugija 

GAIDAS-DAIMID 
EUDEIKIS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9852 

4005-07 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 
Marąuette Parke 

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

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS -
MARQUETTE FUNERAL H0MES, LTD. 

Marquette 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 namai Chicagoje ir priemiesčiuose. 
Visus laidotuvių namus galite pasiekti 

skambindami l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
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x Kun . J o n a s k u z i n s k a s . 
ŠvČ. M. Marijos Gimimo parapi
jos klebonas, atnašaus šv. Mi
šias ir pasakys pamokslą kovo 
29 d. 3 vai. p.p. J ė z u i t ų 
koplyčioje Nekaltai Pradėtosios 
Švč. M. Marijos vienuolijos 
rėmėjų metinėje šventėje. Po 
Mišių bus metinė rėmėjų vaka
rienė 4 vai. p.p. Jaunimo centro 
salėje. Visuomenė kviečiama 
gausiai dalyvauti. 

x Kovo 8 d. konce r t e išgir
sim ne tik soliste D. Stankaitytę 
ir Dainavos ansamblį, bet ir 
moterų chorą, vyrų oktetą ir 
jaunųjų chorą. Visiems diri
guoja jaunas ir gabus muzikas 
Darius Polikaitis. Koncertas 
rengiamas paremti Jaunimo 
centrą ir bilietai gaunami Vaz-
nelių prekyboje. Savi pas savus 
— ateikime ir palaikykime sa
viškius. 

x Šv. Mišios b u s t reč ia 
dienį, kovo 11 d., 7 vai. vak. Šv. 
Kazimiero seserų vienuolyno 
koplyčioje, prašant Dievo, kad 
jų steigėja Motina Kazimiera 
Kaupaitė greičiau būtų pa
skelbta palaimintąja. Mišias 
atnašaus kun. Juozas Vaišnys, 
SJ. 

x E l e n a Bersėnienė, gyv. 
Hamiltone, Kanadoje, džiau
giasi savo antrąja dukrai te 
Irena Balzekaite, gimusia Oak-
brooke, Illinois. J i turi kitą 
dukra i tę Sigitą Bersėna i t ę 
Kanadoje. 

x Spa lvo t i f i lmukai va i 
k a m s : „Nenor iu e i t i į 
mokyklą", „Rudakaklė" ir 
„Coliukė" bus rodomi kovo 7 d., 
šeš tadienį , ir kovo 8 d., 
sekmadienį, 2 v. p.p. Balzeko 
lietuvių kultūros muziejuje. 
Fi lmukai įkalbėti Lietuvoje 
lietuviškai. Vaikai kviečiami 
atsilankyti. 

x St. Ši l iauskas, Lachine, 
P.Q., Kanada, „Draugo" garbės 
prenumeratorius, rėmėjas, rašo: 
„Dėkoju" už pavyzdingai ištesė
tą 1991 metų darbą ir gerą 
tarnybą. Siunčiu 150 dol. (U.S. 
Fund) money orderį ir maloniai 
prašau pratęsti prenumeratą 
dar vieneriems metams. Džiau
giuosi Jūsų ryžtu, ištverme ir 
pastangomis ir nuoširdžiai 
linkiu visam Jūsų kolektyvui 
geriausios sėkmės per 1992 
metus". Nuoširdus ir didelis 
ačiū už gražų laiškutį ir paramą 
lietuviškam žodžiui. 

x J u o z a s Polikait is y ra IX 
išeivijos Lietuvių Tau t in ių 
šokių šventes religinių apeigų 
komisijos pirmininkas. Iškil
mingos šventės pamaldos vyks 
M a r ų u e t t e Pa rko l i e t u v i ų 
katal ikų ir lietuvių evangelikų 
liuteronų bažnyčiose. 

x Met in iame sus i r i nk ime , 
kuris įvyks kovo 8 d. 12 vai, Šv. 
Antano parapijos salėje, išgirsi
me apie LB Cicero apylinkės 
veiklą, iždą. Bus revizijos komi
sijos pranešimas ir dalies valdy
bos nar ių rinkimai bei diskusi
jos, klausimai ir sumanymai. 
Visi apylinkių lietuviai kvie
čiami atsilankyti, dalyvauti , 
l e n k i a n t apylinkės l ie tuvių 
veiklą naujom, kūrybingom 
krypt im. 

x Šv . Antano parap i jo je , 
Cicero, 111.. gavėnios antra
dienių vakarais 6:30 vai. bus 
kryžiaus keliai ir Mišios, kurias 
laikys kun. Kęstutis Tr imakas, 
pradedant kovo 10 d. Išpažinčių 
l ietuviškai bus klausoma kovo 
7 ir 21 šeštadieniais 2:30 vai. 
p.p. Susitaikymo sakramento 
pamaldos, per kurias taip pat 
bus galima prieiti išpažinties, 
bus ketvirtadienį, balandžio 2 
d.. 6:30 vai. vakaro. Lietuviškas 
misijas — rekolekcijas praves 
kun. Anicetas Tamošaitis, SJ . 
kovo 30 - balandžio 2 vakarais . 

x J A V LB Švie t imo t a ry 
bos pirm. Regina Kučienė gavo 
laišką iš Altajaus krašto Sibire. 
Ten gyveną lietuviai dėkoja už 
JAV LB „Dovana Lie tuvai" 
f inansuojamas k o n t e i n e r i u 
a t s iųs tas dovanėles. „Mums 
labai malonu, kad apie mus dar 
iki šiol gyvenančius Sibire prisi-

•tnena lietuviai, gyveną Ameri
koje. Tai malonus nuraminimas 
mūsų širdžiai". JAV LB Švie
timo ir Socialinių reikalų tary
bų suorganizuotas 30 tonų 
konteineris pasiekė Lietuvą 
s a u s i o mėn.. K u l t ū r o s ir 
švietimo ministerija padalino 
dėžes. Knygas ir drabužius į 
Altajų nuvežė Audrys Antanai
t is iš ministerijos. 

x L i e t u v o s V a l s t y b i n ė s 
o p e r o s solistų — Irenos Mil
kevičiūtės ir Vaclovo Daunoro 
ir pianisto Roberto Bekionio 
koncertas Čikagoje įvyks kovo 
15 d., sekmadienį, 3:00 vai. p.p. 
J a u n i m o cen t r e . B i l i e t u s 
prašoma įsigyti iš anksto Gifts 
I n t e r n a t i o n a l , J. Vazne l io 
prekyboje, 2501 W. 71st St., 
C h i c a g o , t e l . 312-471-1424. 
R e n g i a Lietuvių F o n d a s . 

(sk) 

x Lietuvių O p e r o s Verdi 4 
veiksmų „Otelio" operos spek
takl ių, kurie įvyks b a l a n d ž i o 
26 ir gegužės 2 dienomis, bilie
tai gaunami Vaznelių Gifts 
International prekyboje, 2501 
W. 71st St., Chicago, IL 60629. 
Informacijos t e i k i a m o s jų 
telefonu 312-471-1424. Operą 
diriguoja Alvydas Vasaitis, reži
suoja Lietuvos v a l s t y b i n ė s 
Operos režis ier ius Eligi jus 
Domarkas; chormeisteriai yra 
M a n i g i r d a s M o t e k a i t i s , 
Ričardas Šokas. Dainuoja Lietu
vos Operos solistai Irena Milke
vičiūtė, Virgilijus Noreika, Ar
vydas Markauskas, Zenonas 
Žemaitis, ir mūsų išeivijoje 
Operos solistai Audronė Gaižiū-
nienė, Aldona Stempužienė, 
J o n a s Vazne l i s , J u l i u s 
Savrimas, Vaclovas Momkus ir 
Bronius Mačiukevič ius bei 
Lietuvių Operos choras su 12 
choristų talkininkų, kurie at
vyksta iš Lietuvos Operos ir 
konservatorijos. 

(sk) 

Lietuvių Operos dirigentas Alvydas Vasaitis kartu su chormeisteriais Ričardu Šoku kairėje ir 
Manigirdu Motekaičiu dešinėje ruošia Operos chorą „Otelio" operos spektakliams šį pavasarį. 

Nuotr. Martyno Vidzbelio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

x Sku lp to r i aus — l i aud ies 
meis t ro Povilo Tamul ion io 
medžio dirbinių p a r o d o s ofi
cialus atidarymas bus šį penk
tadienį, kovo 8 d. ,7 vai. vakaro 
Čiurlionio galerijoje. „ M a n o 
pirmoji pa roda" , kurioj daly 
vauja 14 naujų dailininkų, bus 
atidaryta tuo pačiu metu. Čiur
lionio galerija kviečia visus į ati
darymą atsilankyti. 

(sk, 

x Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių pirkime ir p a r d a v i m e 
jums nuoširdžiai patars ir pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą. Albinas Kurku l i s , tel . 
312-977-7916 arba jo sūnus ir 
partneris Andr ius Kurku l i s , 
tel . 312-977-7242 dirbą su Rod-
man & Renshaw, Inc. Chicago-
je. Iš kitur, skambinkite veltui: 
tel . 1-800-423-2294. 

(sk) 

x L inas O l š a u s k a s , Cal-
dwell Banker Real Estate, 5840 
W. 95 St., Oak Lawn, IL. Perku 
ir parduodu namus Chicagoje ir 
plačioje apyl inkėje . T e l . 
708-424-4000. 

(sk) 

x TRANSPAK s iunč ia su 
NUOLAIDA siuntinius į Lietu
vą ir pristato j namus. Minimu
mas $20. T r a n s p a k , 2638 W. 
69 St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

(sk) 

A R T Ė J A R I M T I 
K O N C E R T A I 

Po muzikan tų ir kitokių 
grupių pasirodymų prasideda 
r imtų ansamblių, solistų ir 
instrumentalistų koncertai. 

I lg iaus ia i i šs i la ik ius io ir 
a t j aunė jus io Da inavos an
samblio su operos soliste Dana 
Stankai tvte koncertas įvyks 
kovo 8 d. J a u n i m o centre. 
Dainavos ansamblis , kaip ir 
daugelis mūsų institucijų, per
gyvenęs vadovų ir dainininkų 
krizes, surado mūsų aplinkoje 
i šaugus į j a u n ą muzikos 
entuzias tą Darių Polikaitį , 
kuris visa savo energija įsijungė 

x K. Pravi l ion is , Byron, 111., 
„Draugo" garbės prenumerato
r ius , dosnus lietuviško žodžio 
rėmėjas, pratęsė prenumeratą 
v iener i ems m e t a m s ir da r 
pridėjo 120 dol. auka , kad dien
r a š t i s gyvuotų ir l a n k y t ų 
kiekvieną l ietuvišką šeimą. 
Nuoširdus ir didelis ačiū už 
mielą paramą. 

x E d m u n d a s i r D a n a Ky
b a r t a i , Santa Monica, Cal., 
a t s iun tė „ D r a u g o " spaudos 
reikalams 100 dol. auką išreikš
dami redakcijai padėką už 
atspausdintą Alės Rūtos straips
nį „Lietuviškos vestuvės Kali
fornijoj". Nuoširdus ir didelis 
ačiū už vertinimą savos spau
dos. 

x P a k e n a s I n t e r n a t i o n a l 
T r a d i n g Corp . , turinti savo at
stovus Lietuvoje, padės jums 
tvarkyti asmeninius bei biznio 
reikalus: nusipirkti namus, bu
tus , įmones, žemės sklypus 
Lietuvoje, įkurti savo biznį, su
rasti partnerius ar pirkėjus. Fir
mos atstovas pasit iks jus aero
uostuose, apgyvendins pri
vačiuose viešbučiuose, orga
nizuos reikiamus susitikimus su 
asmenimis , organizacijomis, 
įformins reikiamus dokumen
tus. Skambinti : 407-392-7916 
Pe t ru i P a k ė n u i . 

(sk) 

x Gre i t p a r d u o d u vienos ir 
dviejų še imų namus Chicago
je ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
S t ankus , tel. (312) 586-5959 ar
ba (708) 425-7161. 

(sk) 
x R O M A S PŪKŠTYS vyks 

ta į Lietuvą kovo gale. Perveda 
pinigus doleriais prieš Velykas. 
Atsiskaitymas iki kovo 24 d. 
T r a n s p a k 2638 W. 69 St., 
Ch icago . IL 312-436-7772. 

(sk) 

x Balt i jos r e s t o r a n e g e r a s 
l i e tuv i škas m a i s t a s ir įvairūs 
kokteliai. Dvi salės įvairiems 
renginiams. Restoranas atidary
tas kasdieną 11 v.r.-9 v.v. Užda
rytas pirmadieniais. 8100 Ro-
b e r t s Rd. . te l . 708-458-1400. 

(sk) 

į meno vadovo darbą. Je i 
lankome kitus pasirodymus, tai 
n e p a m i r š k i m e ir savųjų 
pastangų ir tų entuziastų, kurie 
dar atiduoda duoklę lietuvybės 
ir kul tūr in iam išsilaikymui. 
Mūsų gausus dalyvavimas bus 
paska ta ir tol iau puoselėti 
lietuvių kultūrą. 

Po Dainavos ansamblio kon
certo už savai tės pasirodys 
didieji talentai — Vilniaus vals
tybinės operos solistai: Irena 
Milkevičiūtė, Vaclovas Dau
noras ir pianistas Robertas 
Bekionis. Nor s solistai čia 
dainuos ne pirmą kartą, bet jų 
išskirtini balsai dažną vilioja 
klausytis ir klausytis. Tikrieji 
ta lentai ne dažnai pasireiškia, 
teikdami pasididžiavimą savo 
tauta i . Tad būkime pasiruošę 
i š k l a u s y t i Vi ln iaus operos 
didžiūnų dainavime. 

Trečias koncertašį ruošiamas 
Margučio, įvyks kovo 22 d. ta ip 
pat Jaunimo centre. Dalyvauja 
s m u i k i n i n k a s R a i m u n d a s 
Katil ius iš Vilniausir pianistas 
Antanas Smetona Š Clevelan-
do. Pianistas A. Smetona, viešė
damas Lietuvoje, kartu su smui
kininku R. Katilium atliko 15 
sėkmingų koncertų Lietuvoje, 
Latvijoje, Estijoje Ir Gudijoje. 

x Lietuvių išeivijos o p e r o s 
„Otelio" pastatyme spektakių 
išlaidas sumažino Marija Vait
kienė su 570 dol. auka, o dr. Vy
tau tas Karoblis iš Ohio atsiuntė 
500 dol. čekį, Mary ir dr. Kostas 
Jablonskiai 500 dol., Birutė ir 
Ju l ius Lintakai 250 dol., Mari
ja ir dr. Kazys Ambrozaičiai 200 
dol., dr. Danguole- ir Aleksas 
V i t k a i 200 dol.. Lore ta ir 
Raimundas Grigaliūnai 200 
dol., Joana ir Antanas Stakėnai 
200 dol. Mūsų Opera reiškia 
gilią padėką ir pagarbą jiems už 
tai! 

(sk) 

x Žuvų v a k a r i e n ė Lietuvių 
centre Lemonte. penktadienį, 
kovo 13 d., 7:30 v.v Ruošia JAV 
LB Lemonto apyhnbkė. Rezer
vacijos ik i k o v o 9 d . 
708-257-7134 arba 7114. 

(sk) 

x Išeivijos lietuvių s tuden 
č ių i r s t uden tų d a i n o s v iene
t a s „SUTARTINĖ" iš Toronto 
Kanados, kovo 28 d., šeštadienį, 
7 va i . vaka ro k o n c e r t u o s 
P a s a u l i o l ie tuvių c e n t r e , 
Lemonte. Pamatysime, kad ir 
išeivi ja d a r t u r i p u i k ų 
l ie tuviškos dainos vienetą . 
Kviečiame nepraleisti progos 
pasiklausyti. 

(sk) 

x Dėmesio! Vytau to Didž. 
Šaul ių r ink t inė -engia Putvio 
minėjimą š.m. kovo 8 d. 2 vai. 
p.p. Programa, paskaita, prie
saika ir meninė dalis. Pabaigoje 
užkandžiai. Maloniai kviečiame 
visus dalyvauti. Vytauto Didž. 
Šaul ių r inkt inė . 

(sk) 

Šis ins t rumenta l i s tų koncer tas 
įdomus tuo , kad Lietuvą jung ia 
su išeivija, ir tuo būdu vyks ta 
kul tūr inis bendravimas. 

Ketv i r tas koncertas, ruošia
mas „Draugo", įvyks balandžio 
4 d., šeštadienį, Marijos aukš t . 
mokyklos auditori joje . Pro
gramą a t l iks Toronto l ie tuvių 
pasižymėjęs choras „Volungė" , 
dir iguojama muzikės Dalios 
Skrinskaitės-Viskontienės. 

Lietuva veržiasi iš komunistų 
pal ikto fizinio ir mora l in io 
chaoso, o išeivija dar tebėra 
gyva ir pa jėg i i š l a i k y t i 
kul tūr inę veiklą. Šie koncer ta i 
rodo ir vienų ir an t rų gyvas
t i n g u m ą ir no rą i š l a i k y t i 
lietuvybę gyvą išeivijos t a rpe . 
Ten, k u r mums t r ū k s t a savųjų 
talentų, a te ina Lietuva ir pa
deda užpildyti a t s i randanč ias 
spragas. 

Koncertų rengėjai — Jaun imo 
c e n t r a s , L i e t u v i ų f o n d a s . 
Margutis ir „Draugas" a t l ieka 
l aba i s v a r b ų l i e t u v y b ė s 
išlaikymo darbą, todėl daly
v a u k i m e r u o š i a m u o s e kon
certuose ir užpildykime sales. 

(aj) 

SU V A L D Y B A I R B E J O S 

Chicagoje rast i laiką kok iam 
nors r e n g i n i u i y r a b e v e i k 
neįmanoma. Nebent vidurva
sarį, ir t a i reikia varžytis su ge
gužinėm, vykstančiom kur i ame 
nors parke , sode ar patalpoj . 
Platesnio masto renginia i ka i 
kada tokias varžybas la imi, o 
kai kada ir ne. O eil iniams susi
r ink imams ras t i laiką ir vietą 
nepaprastai sunku. Jei t i nka 
laikas, ta i vieta ne t a — vieni 
važiuos į Seklyčią, k i t i e m s 
nepriimtina ir dalyva'is t ik Jau

nimo centre, dar kiti nieko 
nenori girdėti apie Jaunimo 
centrą — ten, mat , pavojinga (o 
u ž p u o l i m a i ir ap ip lėš imai 
vyksta miesto centre ir geruose 
rajonuose ir dienos metu), treti 
t i k į T a u t i n i u s n a m u s ar 
Ba lzeko k u l t ū r o s muziejų. 
Važiuos a r eis bet kur, t ik ne 
t en , kur numaty ta . Ir valdybos 
pritarimą ar skirtingą nuomonę 
nevisada gali surinkti , kartais 
t e n k a daryt i grei tus spren
dimus. Gauni patalpą per vargą, 
la ikas pusiau pakenčiamas, tai 
numa ty t a s paskai t in inkas su 
v i sa p a s k a i t a j a u lėktuve 
pakeliui į namus . Yra paskai
t ininkas ir patalpa, tai tuo pačiu 
la iku dar bent t rys renginiai. 
Įdomu? Galbūt, bet sunkiai 
įgyvendinama. 

Vasario 23 d. įvykęs Liet. mot. 
kl . federacijos Chicagos sky
r iaus sus i r inkimas kaip tik ir 
atsidūrė tokioj padėty. Kovo 8 
d. numatytam susir inkime ne
bebūtų pašnekovės apie Sibirą, 
o be to, ir vėl koncertas, ir 
patalpų nebėra, ir vėl reikia 
bū t i ki tur . Susidėjus įvairioms 
rimtoms aplinkybėms (ligoninė, 
operacija, ankstyvesni įsiparei
go j imai ) , p i r m i n i n k e i Al. 
L i k a n d e r i e n e i t eko susi
r inkimui pirmininkaut i , sekre
toriauti, pravesti programą, pa
ruošti vaišes, dar ir aprašyti. 
Atseit, iš didelės bėdos galima 
atl ikti visos valdybos pareigas. 

Darbotvarkėje pagrindiniu 
punktu buvo numaty t a s pašne
kesys apie gyvenimą Sibire, už 
ta i buvo labai t rumpa darbo
tvarkė, tik keli pranešimai dėl 
Ve lykų s t a l o , ab i tu r i en tų 
baliaus, numatomos gegužinės 
ar paskaitos. Velykų stalas, 
kur i s t rad ic i ška i b ū n a per 
Atvelykį, šiais metais greičiau
siai neįvyks. J a u vien dėl to, 
kad tą pačią dieną y r a operos 
premjera ir dar keli k i t i dideli 
renginiai . Konkurencija labai 
stipri ir jos daug. Abiturientų 
balius bus gegužės 30 d. Sabre 
Room, be t o , n u m a t y t o s 
paskaitos ir gegužinės, apie ku
rias bus vėliau pranešta. Abi
turientų baliaus reikalus tvarko 
m o t i n ų k o m i t e t a s , kur iam 
p i r m i n i n k a u j a D a l i a Mar-
t inkienė, o dėl abiturientų re
gistracijos ir platesnių informa
cijų prašoma kreiptis į Ramin
tą Lapšienę. 

Tol iau buvo F. Čelkytės 
pašnekesys apie gyvenimą Sibi
re. Jos motiną, brolį ir ją išvežė 
1949 m. iš Ju rbarko , kai F . 
Čelkytė buvo VII gimnazijos 
klasėj. Šeima pakliuvo į pietinį 
Sibirą, Abakano miestą. Pra
džioj buvo labai sunku, vėliau 
darėsi lengviau ir gyvenimas 
gerėjo. Atbuvus i numatytą 
laiką Sibire, pasakotojos mama 
grįžo į L i e t u v ą , tačiau 
gyvenimas Lietuvoj irgi nebuvo 
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— I r e n a Bleky tė , Washing-
tono valstijos Lietuvių Bendruo
menės apylinkės pirmininkė, 
nuoširdžiu laišku pasveikino 
„ T u l p ė s " r e d a k t o r ę Zitą 
Petkienę ir jos pagalbininkę ir 
iniciatorę Violetą Kuprėnai tę 
už dešimt metų ištesėjimą, lei
džiant taip naudingą biuletenį 
ir surenkant visas žinias, kurių 
k i tuose la ikrašč iuose nėra . 
„Džiaugiamės Zitos ir Violetos 
užsimojimu, rašo pirmininkė, ir 
ryžtu pradedant leisti „Tulpę" 
prieš dešimt metų, ačiū visiems 
savanoriams už i lgas, ilgas 
valandas prie darbo, o ypatingai 
sveikiname Zitą, dėkodami jai 
už pasišventimą, energiją ir iš
tvermingumą.". 

— M a ž d a u g 26 d. spor t i -
n in l ta i , Lietuvos irklavimo fe
deracijos n a r i a i , ba landžio 
mėnesį a tvyks t a į Sea t t l e , 
Wash„ kviečiami universiteto. 
Daugumas jų yra 22 metų 
amžiaus. Su jais susisieks ir 
lietuviai. Kreiptis į Iną Bertuly-
tę-Bray. 

— J ū r a t ė Mažeika i tė -Har-
r i son , Washingtono valstijos 
LB vald. vicepirmininkė ir Pa-
baltiečių komiteto pirmininkė, 
pasveikino ukrainiečius, gavu
sius nepriklausomybę. 

rožėmis klotas. Negalėdama įsi
darbinti ir negaudama reikiamo 
grindų ploto apsigyvenimui, 
motina išvažiavo a tgal į Sibirą 
pas paliktą šeimą. 

Apie sunkius darbus ker tant 
mišką ar skaldant akmenis, 
apie pažeminimą ir pasityčio
j imus F. Čelkytė praėjo beveik 
nesustodama (tai buvo seniai, 
tai buvo jaunystė i r į viską žiū
rėjom kitaip), atrodo, kad visa 
tai liko tik amžino įšalo žemėj, o 
Abakane (pietinėj pusėj) švietė 
saulutė, noko vaisiai ir žydėjo 
gėlės. 

Gaila, kad, skubant į kon
certą, teko t rumpint i įdomų 
pašnekesį. Lietuviškai kalba la
bai gražia i , než iū r in t , kad 
daugelį metų ir nebuvo su kuo 
ta kalba kalbėtis. Du suaugę 
sūnūs — vienas j a u Vilniuj, an
t r a s ruošiasi važiuoti, dirba 
Lietuvai, kraštui , kurio jie nėra 
matę ir t ik žino iš motinos ar 
močiutės pasakojimų. Atrodo, ir 
su s i r i nkus ioms pa t i ko , nes 
p a š n e k e s y s buvo gyvas ir 
l inksmas, šviesių spalvų. Susi
r inkimo pabaigai Al. Likan-
derienė paskaitė eilėraštį-dainą; 
Lietuva — ta i ka lna i ir kalne
liai, ... Lietuva — mažas žemės 
kampelis, Tau, lietuvi, brangus 
visada" septynių posmelių pir
moji ir dvi paskutinės eilutės, ir 
pakvietė pasivaišinti vynu ir 
sausainiukais . Dabar reikės 
ieškoti patogaus laiko ir vietos 
į s i sp raus t i ir s u š a u k t i pa
vasarinį susirinkimą. 

Įdomu, kodėl valdybos narės, 
b a i g u s i o s kadenci ją , susi
r inkimuose niekada nebepasi
rodo, tokiu būdu kas dveji 
metai penkios, šešios ar net sep
tynios iškrenta iš aktyviųjų tar
po ir nesunku apskaičiuoti, kiek 
metų dar liko gyvuoti. Prieš pa-
kliūvant į valdybą, nuolat gir
disi — „sutik, įeik, žinai darbo 
nedaug, jei reikės, mes padėsim, 
sutik, kas čia tokio". Suviliotas 

gražiais pažadais ir sutinki žmo
gus. Ir dainos žodžiais tar iant 
„Snigo žemėn alyvų žiedais, o 
kažkur mano laimė dingo su vi
sais, o visais pažadais". Ir tai 
labai gerai nusako mūsų pa
tarlė: „Pažadėsi — patiešysi, ne
tesėsi — negriešysi". 

Al. L i k a n d e r i e n ė 

Rūta Vanagaitė Wyman. atvykusi iš Lietuvos Tarptautinio teatrų festivalio 
reikalais, kalba Lietuvos Nepriklausomybės sukakties minėjime Marijos 
aukšt. mokyklos salėje. 

Nuotr. J . Tamulaičio 
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