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Inaugur uo j amas 
Lietuvos prezidentas 

Ketvirtadienio žinios iš Lietuvos 
Vilnius, vasario 25 d. (Elta) — 

Šiandien Vilniuje vyksta ketvir
tojo Lietuvos istorijoje ir pirmo
jo po antrojo pasaulinio karo 
valstybės prezidento inaugura
cijos iškilmės. Algirdas Bra
zauskas taip pat įeis į istoriją, 
kaip pirmasis visuotiniu balsa
vimu išrinktas prezidentas. 

Iškilmės prasidės Gedimino 
kalno viršūnėje, kur prie uždegto 
aukuro etnografinis ansamblis 
atliks pagonišką apeigą su pre
zidento vėliava. Grojant orkest
rui prezidento vėliava su palyda 
bus nešama į Vilniaus arkika
tedrą. 

Algirdas Brazauskas pasitiks 
vėliavą prie karaliaus Mindau
go paminklinės lentos. Prezi
dento vėliava bus šventinama 
Lietuvos globėjo šventojo Kazi
miero koplyčioje ir paskui, gro
jant orkestrui, su didele palyda 
Gedimino prospektu nešama į 
Seimo rūmus. Čia iš arki
katedros atvyks ir prezidentas. 
13 vai. 30 min. prasidės iškil
mingas Seimo posėdis, skirtas 
prezidento priesaikos ceremoni
jai. Algirdas Brazauskas per
skaitys ir pasirašys Prezidento 
priesaiką. Priesaikos aktą pasi
rašys ir Konstitucinio teismo 
teisėjas Juozas Žilys. Virš Seimo 
rūmuose įsikūrusios prezidento 
rezidencijos bus pakelta pašven
tintoji vėliava. Algirdas Bra
zauskas pasakys pirmąją prezi
dentinę kalbą. 

Vėliau prie Seimo rūmų įvyks 
karinis paradas. 

Prezidento inauguracijoje da
lyvaus Lietuvos Aukščiausio
sios Tarybos 1990 m. kovo 11d. 
akto signatarai, vyriausybės 
nariai, Lietuvos bažnyčių hie-
rarchai bei atstovai, politinių 
partijų, kitų politinių ir visuo
meninių organizacijų atstovai, 
Lietuvoje akrediutoti užsienio 
valstybių diplomatai. 

Užsienio valstybių vadovai į 
prezidento inauguraciją nebuvo 
kviečiami. 

V. Landsbergis apie 
valstybės biudžetą ir 

vidaus politiką 

„Šių metų biudžetas yra pa
vojingas mūsų viltims stabili
zuoti ekonomiką, įvesti nacio
nalinę valiutą", teigia Seimo 
opozicijos vadas Vytautas 
Landsbergis. Šio biudžeto 
priėmimas gali turėti ne vien 
vidaus, bet ir tarptautinių 
politinių padarinių, pasakė jis, 
vasario 24 d. kalbėdamas Seimo 
opozicijos spaudos konferenci
joje. 

Vytautas Landsbergis mano, 
kad priimtasis biudžetas gali 
būti suvoktas ir veikti kaip Lie
tuvos ekonominė kompromitaci
ja, ypač Vakarų šalių ir tarp
tautinių finansinių organizacijų 
akyse. „Tai atsilieptų tiesiogi
ne prasme ekonomiškai, o netie
siogine — politiškai, nes blogin
dami savo ryšius su Vakarais, 
pasijustumėme stumiami į Ry
tus. Tariamai pasitvirtintų 
LDDP tezė, kuria suinteresuo
tos Rusijos imperinės jėgos: kad 
Lietuvos išsigelbėjimas — Ry
tuose, kad iš Vakarų nėra ko 
laukti. Beje, Lietuvą gali kom
promituoti ir, tam tikru mastu, 
jau kompromituoja, kai kurie ap
tarinėjamai paskyrimai, kai 
kurio apdovanojimai", pasakė 
jis. 

Kalbėdamas apie Lietuvos 

vidaus politiką, V. Landsbergis 
pažymėjo, kad šiuo metu yra su
aktyvėjusi KGB veikla, vėl šan
tažuojami senuosius ryšius nu
traukę, buvę bendradarbiai. 
KGB struktūrų naujas akty
vumas turi iškelti klausimą, ar 
su tuo bus kovojama, ar tam 
priešinamasi valstybiniu mas
tu. Su tuo neabejotinai susi
jusi yra ir KGB archyvų pro
blema. „Tie archyvai gali būti 
reikalingi ir tam, kad būtų ga
lima toliau šantažuoti žmones, 
mėginant tuos archyvus perim
ti, iškeliant juos į kitas patalpas 
remonto ar kokiu nors kitokiu 
pretekstu", sakė V. Landsber
gis. 

Biudžeto svars tymas t apo 
politiniu žaidimu 

„Mes galime įvairiai vertinti 
šių metų valstybės biudžetą, jo 
paskirstymo racionalumą, gin
čytis dėl vieno ar kito straipsnio 
motyvų, bet balsavimas prieš 
biudžeto įstatymą buvo balsa
vimas prieš valstybę". Tai spau
dos korespondentams pareiškė 
Seimo biudžeto ir finansų ko
miteto pirmininkas Kęstutis 
Jaskelevičius. Jis pasakė, jog 
stebina pozicija, kurią užėmė 
kai kurie socialdemokratai, vėl 
mėginę neįžiūrėti realių prob
lemų. 

Kęstutis Jaskelevičius nuro
dė, kad, svarstant biudžetą, 
požiūriai labiausiai skyrėsi dėl 
pajamų didinimo, infliacijos. Be
je, nesusilaukė pritarimo opozi
cijos — Tėvynės Santaros pasiū
lymas papildomai skirti bažny
čių statybai ar remontui pusę 
milijardo talonų: tiems reika
lams, jo nuomone, skirta ir taip 
nemaža lėšų — 200 milijonų ta
lonų. 

Seimo komiteto pirmininkas 
pasakė, kad šių metų biudžeto 
prioritetai — tai žemės ūkis ir 
teisėtvarkos institucijos. Žemės 
ūkiui, pavyzdžiui, įskaitant ir 
dešimt bilijonų talonų valstybės 
kreditą, skiriama apie 42 bili
jonai talonų. 

Paklaustas apie darbo užmo
kesčio didėjimo galimybę, 
Kęstutis Jaskelevičius pasakė, 
kad atlyginimai negalės neaug
ti. Jo žodžiais tariant, priimtas 
variantas, kad vidutinis mėne
sinis atlyginimas šiemet bus 
15 ,̂000 talonų: šis skaičius yra 
pakankamai pagrįstas ir moty
vuotas. 

Kanados ministras 
pirmininkas pasitrauks 

Kanados ministras pirmininkas Brian Mulroney, tas pareigas ėjęs dvi kaden
cijas — nuo 1984 metų, trečiadienį žemesniuose Parlamento rūmuose House 
of Commons pranešė, kad pasibaigus jo kadencijai pasitraukia iš valdžios. 

Naujas koordinatorius JAV 
pagalbai buvusiems sovietų 

kraštams 
VVashington, DC, vasario 22 

d. (NYT) - JAV Valstybės de
partamentas pirmadienį pra
nešė skiriantis naują koordina
torių JAV pagalbai buvusios So
vietu Sąjungos respublikoms. 
Tai įvyko sekančią dieną po to, 
kai dabartinis koordinatorius 
viešai pranašavo Rusijos 
prezidento Boris Jelcino val
džios pabaigą. 

JAV valstybės departamento 
atstovas Joseph Snyder, praneš
damas apie skiriamąjį naują 
koordinatorių Thomas W. 
Simon,Jr., kuris šiuo metu yra 
JAV ambasadorius Lenkijoje, 
pasakė, kad jis yra Rytų Euro
pos bei Rusijos politikos spe
cialistas ir pareigas perims 
balandžio mėnesį iš dabar jas 
einančio Richard L. Armitage 

Rusijai bei buvusioms Sovietų 
Sąjungos valstybėms Strobe 
Talbott, kuris tuo tarpu į šias 
pareigas yra nominuotas, bet 
dar Senato nepatvirtintas. 

Šis paskyrimas paskelbtas 
sekančią dieną po ta, kai spau
doje pasirodė dabartinio koor
dinatoriaus Armitage pasa
kyta kalba, kurioje jis prana
šavo, kad B. Jelcinas bus 
netrukus pašalintas iš Rusijos 
prezidento pareigų. „Panašiai, 
kaip Gorbačiovo, jo dienos yra 
maždaug suskaičiuotos", pasa
kė R. Armitage. ..Man atrodo, 
kad jo naudingumas jau yra 
pasibaigęs, ir kad kas nors kitas 
ateis į jo vietą", jis pasakė 
pereitą savaitę Vanderbilt 
Viešos Politikos Ins t i tu t e 
sakytoje kalboje Jo kalbos 

O t t a w a , vasario 24 d. (NYT) 
— Kanados ministras pirminin
kas Brian Mulroney, kuris įtvir
tino laisvos prekybos sutartį su 
JAV ir Meksika, bet kuriam ne
pavyko sutvirtinti skilimo tarp 
prancūziškai kalbančios Quebec 
provincijos, trečiadienį pranešė, 
kad po aštuonių su puse metų 
valdžioje, iš jos pasitrauksiąs. 

Paskutiniuoju metu jo popu
l iarumui pakenkė nusilpusi 
ekonomija, padidėjusi bedarbė, 
taip kad apklausinėjimai paro
dė, jog j is turi mažiau paramos, 
negu bet kuris prieš jį buvęs 
Kanados ministras pirmininkas 
per paskutinius šimtą metų. 
Tad jis pranešė pasitrauksiąs, 
kad būsimajame jo partijos — 
Progresyvių Konservatorių — 
suvažiavime birželio vidury pa
liktų galimybę surasti patrauk
lesnį kandidatą, padidinti ga
limybes jo partijai vėl laimėti 
r inkimus šį rudenį. 

Nebe tu r i entuziazmo 

Neatrodo, kad premjeras buvo 
išstumtas; paskutinėmis savai
tėmis šios partijos populiarumas 
net kilo apklausinėjimuose, 
nors visvien Liberalų partija 
tebėra populiaresnė. Duotame 
interviu B. Mulroney pasakė, 
jog nutarė pasitraukti dėl to, 
kad nebeturi entuziazmo poli
t ikai ir dėl to, kad valdžios 
skraistę reikia perleisti kam 
kitam. 

Būrys jaunesnių valdžios pa
reigūnų yra matomi, kaip rea
lūs pretendentai, konkuruo
siantys laimėti nominacijas par
tijos suvažiavime. Jų tarpe 
Kanados gynybos ministrė Kim 
Campbell, 45 m., kuri, jei 
laimėtų, būtų pirmoji moteris, 
vadovaujanti konservatorių par
tijai. Galimų pretendentų tarpe 
yra komunikacijos ministras 

Perrin Beatty, 43 m. iš Toronto 
ir Gamtosaugos ministras Jean 
Charest, 35 m., iš Quebec. 

Vienas iš didžiausių min. 
pirm. Mulroney pasiekimų buvo 
sėkmingos derybos su JAV ir 
Meksika, kuriant Šiaurės Ame
rikos Laisvos Prekybos sutartį. 
Trečiadienį duotuose pasikal
bėjimuose jis paaiškino, kad jo 
pasitraukimas nepaveiks sutar
ties ratifikavimo Parlamente ir 
pažadėjo ją pristatyti Parla
mentui balsuoti dar prieš Pro
gresyviųjų Konservatorių parti
jos suvažiavimą birželio vidury. 

Laisvanoriškai pasitraukia 

„Atsinaujinimas yra esminis 
dalykas demokratijai", pareiškė 
53-metis ministras pirmininkas, 
pastebėdamas, kad dvi pilnos 
kadencijos yra maždaug maksi
malus laikas, kiek turėtų 
ministro pirmininko pareigas 
eiti vienas asmuo. Premjero 
Mulroney kadencija buvo penk
ta ilgiausia iš Kanados ministrų 
pirmininkų. 

Brian Mulroney rinkimų 
laimėjimai 1984 ir 1988 metais 
pirmą kartą po 35 metų parti
jos istorijoje davėjai daugumas 
Parlamente dukart iš eilės, ir 
jo partijos laimėjimas 1984 m. 
taip pat buvo rekordinės daugu
mos persvara Parlamente: 211 
iš 282 Parlamento narių Šmo 
pranešimu, kad pasitraukia iš 
valdžios premjeras Mulroney 
tampa pirmuoju išrinktuoju 
Konservatyviųjų partijos val
džios vadų, laisvanoriškai per-
leidžiančių valdžią kam kitam. 

Pravedė stambius 
pasikeitimus 

Savo premjerystėje Mulroney 
pravedė labai stambius pasikei
timus Kanadoje: jis sukūrė nau-

Į Klaipėdą a tp laukė 
švedų dovanotas laivas 

Vasario 5 d. į Klaipėdos jūrų 
prekybos uostą atplaukė Šve
dijos valstybės dovanotas 
kateris „Victoria". Jį gaus 
Lietuvos Aplinkos Apsaugos 
Departamento Žvejybos regu
liavimo ir žuvivaisos agentūros 
Klaipėdos skrius. Šis greitaeigis 
kateris padės žuvisaugos in
spektoriams saugoti Lietuvos 
pakrančių vandenis. 

Laivo perdavimo ceremonijo
je dalyvavo Švedijos ambasa
dorius Lietuvoje Lars Magnu-
son ir Švedijos pakrančių apsau
gos tarnybos generalinis direk
torius Leif Sjostrom. 

Savanoriai nerengia 
perversmo 

Laikraštis Tėviškės žinios 
paskelbt Savanoriškosios Kraš-

Simons bus tiesiogiai atsakingas transkripcija pasiekė Associated 
JAV ambasadoriui be portfelio Press * i m u agentūrą, kuri sekma

dienį tai paskelbė. R. Armitage 
• pasisakė, jog šis jo pasisakymas 

ta proga buvęs neapgalvotas. 
Pranešdamas apie naują 

paskyrimą, J. Snyder paaiškino, 
jog tas jo pasisakymas nepagrei
tino naujojo paskyrimo, nors 
toks pasisakymas yra retai pasi
taikantis diplomatiniame pa
saulyje ir suprantamas, kaip 
pakenkiantis prezidentui B. Jel
cinui kaip tik tuo metu, kai jis 
grumiasi su Rusijos parlamen
tu dėl galios valdžioje. Ta pro
ga J. Snyder taip pabrėžė, jog R. 
Armitage pasisakymas jokiu 
būdu neišreiškia JAV pozicijos. 
Jis pasakė, jog įe tie komen
tarai buvo tiksliai paskelbti, 
J i e jokiu būdu neišreiškia šios 
Administracijos analizės išvadų 
apie politinę padėtį Rusijoje ir 
jos implikacijas TAV politikai". 

Riaušės ir plėšimai Somalijoje 

to Apsaugos Tarnybos (SKAT) 
Kauno rinktinės savanorių ats
tovų susirinkimo pareiškimą. 

Jame pabrėžiama, kad rinkti
nė nerengia jokio perversmo 
prieš teisėtą, Lietuvos piliečių 
išrinktą valdžią, kad apie tai 
skleidžiami gandai — provokaci
ja, kurios tikslas pakirsti Lietu
vos nepriklausomybę, suduoti 
triuškinantį smūgį krašto ap
saugos sistemai. 

„Todėl", rašoma pareiškime, 
„norėdami išvengti daugia
prasmio mūsų siekių ir idėjų 
vertinimo, reiškiame lojalumą 
demokratišku būdu Lietuvos pi
liečių išrinktam Seimui ir prezi
dentui". 

Savanoriai kreipiasi į Seimą 
ir prezidentą, reikalaudami, 
kad būtų atšauktas krašto ap
saugos ministro Audriaus But
kevičiaus įsakymas dėl SKAT 
reorganizavimo. Būtina arti
miausiu metu parengti krašto 
apsaugos doktriną, Seime pri
imti aktą dėl Nacionalinės gvar
dijos, pavaldžios prezidentui, 
statuso suteikimo Savanoriš-
kajai Krašto Apsaugos tarny
bai. 

Šie reikalavimai ir tolesnio 
SKAT likimo problemos bus ap
tartos Trečiajame Lietuvos 
savanorių suvažiavime, kuris 
vyks vasario 27 d. Kaune, 
karininkų ramovėje. 

Larnaca, Kipr 
klaustas JAV va 
torius VVarren 
kuris šiuo met 
timuose Rytuos 
pasisakymą ta;r 
„Tai padėties ''' 
kuriuo aš nesuti ik u. Aš manau, 
kad šiuo metu y r i den t a s Jel
cinas yra gen .sia Rusijos 
žmonių viltis. M 
miame". 
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Mogadishu, Somalija, vasa
rio 24 d. (NYT) - Po palygint 
ramių dviejų mėnesių po Jung
tinių Tautų pradėtos šalpos ap
saugos operacijos Somalijoje, 
sostinė Mogadishu trečiadienį 
sukrė tė vienos pagrindinės 
frakcijos ginkluotų rėmėjų 
pasipriešinimas. Tūkstančiai jų 
užplūdo miestą, plėsdami krau
tuves, degindami padangas, mė
tydami akmenis ir grasindami 
užsieniečiams. 

Riaušės suparalyžavo miestą, 
uoste ir aerodrome buvo sustab
dytas judėjimas, sustojo eismas 
gatvėse. Bet svarbiausia tai, 
kad šis išpuolis gali atidėti JAV 
kariuomenės dalinių išvykimą 
ir JT dalinių perėmimą tvarkos 
prižiūrėjimo krašte, kuris yra 
numatytas balandžio mėnesiui. 

JAV marinų pulkininkas 
Fred Peck, kuriam pavesta in
formuoti reporterius JAV vado
vaujamos JT karinės intervenci
jos Somalijoje vardu, pranešė, 
kad po trečiadienio riaušių 
apskaičiuota 10 negyvų, 17 
sužeistų, nors manoma, kad tai 
dar ne visi. Pulk. Peck sakė, kad 
koalicijos kariai šaudė į orą, no
rėdami nuraminti riaušininkus 
ir niekeno nenušovė. Tačiau AP 
pacitavo mariną, kalbėjusį su 
anonimiškumo sąlyga, sakiusį, 
kad jo grupė nušovusi du soma
liečius. 

Riaušės kilo po to, kai gen. 
Mohammed Farah Aidid apkal 
tino JT koaliciją už tai, kad 

Generolo Morgan vadovaujama 
priešininkų grupė užpuolė apie 
450 jo kareivių pietiniame Kis-
mayu uostamiestyje. Tame už
puolime žuvo 5, ir 15 buvo su
žeisti. JAV vadovaujama koali
cija pareikalavo, kad generolo 
Aidid karius užpuolusios grupės 
vadas gen. Morgan sustabdytų 
užpuldinėjimus ir išvestų savo 
karius iš Kismayu. 

Sostinėje Mogadishu, nežiū
rint 11 valandų besitęsusių 
riaušių, karinės koalicijos vadai 
neįsakė jokių puolimų tramdant 
riaušes, matyt nenorėdami dar 
labiau įaudrinti padėties. 

Vieton to, amerikiečiai bandė 
susisiekti su gen. Aidid per jo 
pagrindinį finansinį rėmėją 
Osman Atto, kuris taip pat yra 
savininkas komplekso, kuriame 
dabar įsikūręs karinės koalicijos 
štabo centrinė. Tuo tarpu ameri
kiečiai dar negavo atsakymo iš 
generolo Aidid, net nežinodami, 
ar jis iš viso yra Mogadishu ar 
Kismayu miestuose. 

Puolimai ir riaušės sostinėje 
prasidėjo trečiadienio rytą, Įeit. 
generolui robert Johnson ta
riantis su turkų gen. Cezik Bir 
apie perleidimą jam vadova
vimo JT koalicijai Somalijoje. 
Nors generolas Aidid buvo pa
sakęs, kad koalicija visas gink
luotas grupes nelygiai nugink
lavo, taip, kad jo rėmėjai liko 
pavojuje, atrodo, kad riaušių 
tikslas buvo parodyti dar liku
sią generolo Aidid rėmėjų galią. 

ją Tory — konservatorių koali
ciją tarp Quebec nacionalistų ir 
vakariečių konservatorių, per
vedė Kanadą per didžiulius eko
nominius pasikeitimus, ne tik 
sumažinant muitus importams, 
bet taip pat ir reformuojant 
apmokestinimų sistemą, suma
žinant valdžios kontrolę ener
getikai, transportacijai bei fi
nansinėms įstaigoms, sumaži
nant valdžios biudžeto deficitą 
ir remiant Kanados Banko nuli
nės infliacijos politiką. 

Jis tuos pasikeitimus prilygi
no tam, ką prez. Clinton šiuo 
metu bando daryti. „Prieš 
dešimt metų aš buvau lygiai, 
kaip Clintonas", jis pasakė savo 
raštinėje duotame pasikalbė
jime po to, kai pranešė apie 
pasitraukimą. Trečiadienio rytą 
jis pasikalbėjo su prezidentu 
Clinton, taip pat ir su buv. prez. 
George Bush ir Ronald Reagan 
ir su Massachusetts senatorium 
Edward Kennedy. „Aš ėmiausi 
su savo problemomis tvarkytis 
su tuo pačiu entuziazmu, kaip 
prezidentas Clintonas imasi 
tvarkytis su savomis problemo
mis šiandien", pasakė prem
jeras. „Bet man atrodo, kad po 
dešimties metų prarandama 
šiek tiek to entuziazmo; taip 
neturėtų būti. Mano entuziaz
mas neišgaravo; aš jį sunau
dojau dideliems tikslams savo 
kraštui". 

Tačiau jo opozicija neturi 
įprastai gerų sentimentų pasi
traukiančiam vadui. „Dvi Brian 
Mulroney kadencijos paklupdė 
kraštą ir Konservatorių parti
ją", pasakė Liberalų partijos 
vado pavaduotoja Sheila Copps. 
Naujosios Demokratų partijos 
vadė Audrey McLaughlin sako, 
kad Mulroney Kanadai palieka 
triuškinantį palikimą. 

Gali susilpnėti parti ja 

Bijoma, kad Mulroney pasi
traukimas susilpnins Konser
vatorių partiją Quebec provin
cijoje, susitiprindamas iš Kana
dos atsiskirti norinčiųjų Bloc 
Quebecois partiją. Mulroney 
pats yra dvikalbis, gimęs 
Quebec provincijoje airių šei
moje. Pravesdamas Meech Lake 
ir Charlottetown sutarčių dery
bas, jis siekė rasti būdus Que-
bec provincijai likti Kanados 
sudėtyje, bet jo bandymai nepra
ėjo Parlamente, o pastaroji ir 
visuotiniame referendume pe
reitą spalio mėnesį. 

Min. pirm. pasakė, kad tuo 
tarpu neturi planų ateičiai. Per
nai jis svarstė ir paskui atmetė 
galimybę siekti Jungtinių Tau
tų generalinio sekretoriaus 
pareigų. Dabar jis žada su žmo
na Milą ir jų keturiais vaikais 
grįžti į Montrealį. 

KALENDORIUS 

Vasario 26 d.: Aleksandras. 
Izabele. Jogintas. Jorūnė. Au
rime. 

Vasario 27 d.: Fortūnatas, 
Ginvilas, Skirmantė, Vilmantė. 

ORAS CHICAGOJE 

Penktadienį saulė tekėjo 6:32, 
leisis 5:37. Temperatūra dieną 
30 F (- 1 C), apsiniaukę, ryte 
pasnigs, naktį 12 F (- 11 C). 

Šeštadienį saulė tekės 6:31, 
panaši temperatūra, kaip penk
tadienį, bet saulėta. 



DRAUGAS, penktadienis, 1993 m. vasario mėn. 26 d. 

/PORTO APŽVALGA * t ? 

KODĖL R. ŠIMKUS IR 
IŠEIVIJOS KREPŠINIS 
LIKO BE OLIMPINIO 

MEDALIO 
Labai džiaugėmės ir didžiavo-

mės Lietuvos krepšinio rink
t ine , kuri atrankinėse prieš 
Barceloną nugalėjo visos Eu
ropos r inkt ines , o Barcelonoje 
visą eilę stiprių komandų iš viso 
pasaulio kampų, išskyrus Ame
riką, ir pasipuošė bronzos me
daliais . 

Ričardas Šimkus 

Praėjus pusmečiui ir džiaugs
mo įkarščiui atslūgus, dabar 
gal ime tyliai , nieko nekaltin
dami , padūsauti an t kieno nors 
peties. Gal t ik paklausti:.,Kodėl 
išeivijos krepšiniui buvo pagai
lė ta medalio; kodėl Ričardas 
Š imkus t a ip ir liko belaukda
mas paskutinio kvietimo?.." 

Ričardas Šimkus, gero ūgio, 
at let iško sudėjimo, Princetono 
univers i te to krepšinio pažiba, 
metus žaidęs profesionalu Euro
poje, be abejonės, yra geriausias 
išeivijos l ietuvių centro puolė
jas . J i s pr ieš keletą metų su iš
eivijos r inkt ine ,,Vėju" Kaune 
prieš ..Žalgirį" davė lygią kovą 
Saboniui. J i s . kar tu su Rautin-
šu, Aleksiūnu ir Arlausku, buvo 
n u m a t y t a s kviesti į Lietuvos 
olimpinę r inkt inę . Paskutiniu 
dviejų buvo tuoj atsisakyta. 
Matyt, kad jie buvo gimę Ameri
koje, nekalbėjo lietuviškai ir 
neturėjo nieko bendro su lietu
višku sportu. Gi Rautinšas, 
daug kartų atstovavęs Kanados 
r inkt ine i , buvo vėl pakviestas į 
ją ir žaidė už ją. 

Tuo būdu liko Ričardas Šim
kus , kur is 1991 m. rugsėjo 
mėnesį gavo pakvietimą iš 
Lietuvos olimpinės krepšinio 
komandos direktoriaus, kartu 
su anketomis užpildymui. Pra
sidėjo susirašinėjimas, doku
men tu tvarkymas : tuoj gautas 
l ie tuviškas pasas iš Lietuvos 
konsulato New Yorke. Savo ir 
tėvu pastangomis bei lėšomis jis 
nuvyko j r inkt inės sudarymo 
bandymus . Pasirodė puikiai. 
T a d a su Lietuvos r i nk t ina 
dalyvavo krepšinio turnyre Nor
vegijoje. Atrodė, kad vieta 
komandoje jau buvo užtikrinta. 
Bereikėjo FIBA (pasaulinė krep
šinio federacija' pritarimo ir 
paskut in io laiško su kvietimu į 
pasiruošimo treniruotes Barce-
lonai. 

To kvietimo jis. deja, nesulau
kė. Nesulaukė net paaiškinimo 
kodėl. 

Paaiškėjo, kad prašymas į 
FIBA nebuvo išsiųstas...?? 

Mano asmenišku galvojimu, 
Š i m k u s Lie tuvos krepš in io 
r inkt inei būtų buvęs didžiulis 
pas t ip r in imas J is judrus ir 
veržlus po krepšiu, turi gerą 
metimą, gerai ima kamuolius 
nuo lentų. Drąsiai butu galima 
duoti Saboniui pailsėti. Esu tik

ras, kad su juo tos vienerios 
rungtynės prieš sovietų rinktinę 
nebūtų buvusios pralaimėtos. 
Kai antro kėlinio pradžioje 
mūsų rinktinė turėjo 19 taškų 
persvarą. Sabonis gavo trečią 
baudą Treneriai išsigando ir 
pakeitė gynimą iš asmeninio į 
zoninį. Komanda pasimetė, žai
dimas pakriko. Tuo tarpu Šim
kus būtų galėjęs duoti Saboniui 
nusiraminti ir pailsėti, nekei
čiant žaidimo sistemos. 

VISI BŪKIME - MES 

Prieš kurį laiką ..Krepšinio" 
žurnale Lietuvoje buvo mano at
viras laiškas su antrašte: ,,Visi 
būkime — mes". 

Buvo paskelbta, kad bus ren
kami 20 geriausių Lietuvos 
krepšininkų — visų laikų, gy
nusių Lietuvos ir Lietuvos krep
šinio garbę. Buvo pateiktas ir 
sąrašas, iš kurio r inkti . Tame 
sąraše, deja, nebuvo nei vieno 
išeivijos krepšininko. Pajutau, 
kad išeivijos krepšinis, ir gal net 
aš pa ts asmeniškai, liko nu
sk r i aus t i . J u k su išeivijos 
krepšinio rinktine apkeliavau 
Prancūziją, Pietų Ameriką, 
Australiją ir vėl beveik visą 
Europą. Visur žygiavome su 
trispalve, visur skambėjo Lie
tuvos himnas, visur buvo apgin
ta Lietuvos ir Lietuvos krepši 
nio garbė. Tai nebuvo įmanoma 
t iems keliems Lietuvos krepši
ninkams, kurie žaidė už sovietų 
r inkt inę. Retomis progomis jie 
nedrąsiai pasisakydavo esą 
lietuviai. Tik po Seoul'io olim
piados pasaulis sužinojo, kad 4 
lietuviai nugalėjo Ameriką. Už 
tai ir pasiūliau tą geriausią 
Lietuvos krepšininkų sąrašą 
papildyti tokiais išeivijos krep
šininkais, kaip E. Palubinskas, 
žaidęs už Australijos olimpinę 
rinktinę. Rautinšas už Kanados. 
Ciesl inskas už Uragvajaus. 
Gorauskas už Brazilijos. Prie jų 
eilė krepšininkų iš Amerikos, 
kaip Šimkus, Varnas ir dar 
keletas iš Vokietijos ..Šarūno" 
ir ..Kovo" laikų. 

Ir pabrėžiau, kad šiuo metu 
jau nebereikėtų, kad būtų „mes 
ir j ū s" , o tik MES. Mes visi 
kar tu . 

Neteko girdėti, kad tie rin
kimai būtų įvykę, o gal tas 
mano laiškas, kaip ir Ričardas 
Šimkus, liko be atgarsio... 

Vyt. Grybauskas 

Šarūnas Marčiulionis su Detroito sporto kiubo „Kovas" būsimais 

KAIP SEKASI MŪSŲ 
KREPŠININKAMS PLAČIAME 

PASAULYJE 

jaunaisiais krepšininkais. 
Nuotr. J . U r b o n o 

Futbolas Chicagoje 

Australijoje, Adelaidės pro
fesionalų klube (antros lygos) 
antrus metus žaidžia O. Braz-
dauskis, Barcelonoje žaidęs už 
Lietuvos rinktinę. Jis tikisi 
netolimoje ateityje patekti į 
pirmąją profesionalų lygą. 

Į šiaurinės Australijos miestą 
Tovvnsville neseniai atvyko Ri
mas Kurtinaitis, kuris netrukus 
pradės pirmą sezoną profesio
nalų pirmoje lygoje. 

Amerikos San Francisco 
,.Warriors" komandoje ir toliau 
puikiai žaidžia Š. Marčiulionis, 
beveik reguliariai kas rungty
nes surinkdamas po 20 ar dau
giau taškų. Tačiau jo komanda, 
neturėdama stipresnio centro 
puolėjo, stovi savo grupėje 
lentelės pabaigoje. 

Seton Hali universiteto ko
mandoje Artūras Karnišovas 
daro didžiulę pažangą. Nenuo
stabu, kad Seton Hali yra tarp 
pirmųjų 10 komandų Ameriko
je. Jei Lietuva kvalifikuosis 
Atlantos olimpiadai, jis bus 
Marčiulioniui ir Saboniui jau 
žymiai didesnė parama negu 
buvo Barcelonoje. 

I s p a n i j o j e , ž iū r in t į 
stat ist inius duomenis, geriau
siai žaidžia J. Arlauskas pas 
Baskonijos klubą. Jis per 22 
rungtynes surinko 505 taškus, 
nuėmė 198 kamuolius nuo lentų 
ir padarė 60 efektingų pasuočių. 
Antroje vietoje būtų A. Sabonis, 
kuris per 22 rungtynes surinko 
376 taškus, nuėmė 225 kamuo
lius nuo lentų ir padarė 24 efek
tingas pasuotes. Jie abu pralen
kia visą eilę amerikiečių ir kitų 
tautybių žaidėjų. 

Tarp kitko. A. Sabonis žaidžia 
dabar už Real Madrid, kuris Eu 
ropos taurės varžybose šiuo 
metu stovi pirmoje vietoje savo 
grupėje. 

Kituose kraštuose — Lenki 
joj, Švedijoj, Čekoslovakijoj ai 
Vokietijoje dar žaidžia bent ke
lios dešimtys lietuvių krepši
ninkų, vyrų ir moterų. Tačiau 
dauguma jų žaidžia už silpnės 
nes komandas, a r žemesnėse 
lygose. Kiekvienu atveju, jie 
pasidaro geresnį gyvenimą negu 
Lietuvoje. v c 

TENISO VARŽYBOS LIETUVOJE 

Jau buvo skelbta, kad Kauno 
Teniso klubas kviečia viso 
pasaulio tenisininkus į teniso 
varžybas šių metu rugpjūčio 
10-14 d. Kviečiami visi, ne
žiūrint pajėgumo ar amžiaus. 
Apgyvendinimas nemokamas, 
tik reikia atvykti į Kauną. 

Jau teko girdėti, susidomė
jimas yra nemažas. Ir yra dėl ko. 
nes teniso bus užtektinai vi
siems ir visur. 

Štai: galintiems atvykti anks
čiau, rugpjūčio 1-5 d. Palangoje 
vyks veteranų turnyras nuo 45 
m. ir vyresniems. Po varžybų 

>> LITUANICA" -

Kaune, kur varžybos padalintos 
į vyresnių - nuo 45 m. grupe Kau
ne ir jaunesnių Vilniuje, rugpjū
čio 16-21 d. Palangoje vyks tarp
tautinis veteranų turnyras. Ir 
pagaliau, maždaug tuo pačiu 
metu. dar tikslios datos nenu 
statytos, turnyrai vyks Rygoje 
ir Taline. 1 juos visi atvykę taip 
pat kviečiami. 

Registruotis reikia iki liepos 
19 d. šiuo adresu: Kauno Teniso 
Klubas, Sporto g-vė !*o. 3, Kau
nas 3036. telef. 297415. 

V. G r y b a u s k a s 

„SPARTA" 3:2 
Šalta ar karšta, sninga ar ly

ja, „Li ths" vyrų futbolo koman
da savaitgaliais, su mažomis 
pe r t r aukomis , rung tyn iau ja 
ištisus metus. Praėjusį sek
madienį, vasario 21 d., vyrai jau 
sužaidė šeštąsias žiemos sezono 
salės rungtynes. Šį kartą žaidė 
prieš čekų ..Spartą". Kaip ir 
buvo tikėtasi, rungtynes laimėjo 
mūsiškiai rezultatu 3:2. įvar
čius įkirto V. Žuromskas - 2 ir 
D. Adams. Kad ir po nežymaus 
l a imė j imo p r i e š s i l pnoką 
„Spa r t ą " , la imėjimas l ieka 
laimėjimu ir komanda pakilo į 
trečią vietą. 

Po rungtynių paklaustas ko 
mandos ..coach' Don, kas at
sitiko, kad vos t ik išlindo prieš 
„Spartą", jis paaiškino: „Reikia 
džiaugtis! Salė remontuojma, 
žaidėjai neturi kur treniruotis, 
t rūksta ištvermės. Bet mes ata
kavome. „Spartos" vart ininkas 
stebuklus darė. Jei mūsų vartus 
ta ip būtų apšaudę, kaip mes jų. 
tuziną įvarčių būtume gavę". 

Komandos vadovas G. Biels-
kus mano. kad dar reikia kokių 
3 gerų žaidėjų, kad galėtume 
pretenduoti į pirmaujančius. 

SEKMADIENĮ PRIEŠ 
„EAGLES" 

Šį sekmadienį, vasario 28 d., 
4 vai. p.p., „Liths" žais prieš 
lenkų . .Eagles". Rungtynės 
vyks, kaip ir visada, Vi 11a Park, 
IL. Odeum. 

Šio sekmadienio rungtynės 
turėtų būti t ikrai įdomios, nes 
žais „Serb ians" prieš italų 
„Maroons" dėl pirmos ir antros 
vietos, o sekančios keturios 
komandos kovos dėl trečios 
vietos, kurioje šiuo metu stovi 
„Li ths" . Ar pasiseks mūsų 
vyrams laimėti prieš „Eagles" 
ir įsitvirtinti trečioje vietoje, 
sunku iš anksto pasakyti. O 
kiek yra vertingesnė antroji už 
trečią ar ketvirtą vieta, dar 
neteko sužinoti. Gal neapsi
moka ir rūpintis? 

J. J. 
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LIETUVOS D A I L I O J O 
ČIUOŽIMO A T S T O V A I 

P A S A U L I N Ė J E 
U N I V E R S I A D O J E 

Pasaulinėje žiemos univer
s iadoje , da i l io jo č i u o ž i m o 
varžybose, Lietuvai a ts tovauja 
kauniečiai. Kūno Kul tū ros in
stituto s tudentai , E. K a t k a u s -
kaitė, P. Vanagas ir jo p a r t n e r ė 
Margari ta Drobiazko iš Mask
vos srities Kūno Kul tū ros ins
ti tuto. 

Vasario 8 d. prasidėjusios dai
liojo čiuožimo varžybos vyks ta 
Tarnovo ledo rūmuose. 150 km 
nuo Lenkijos žiemos sost inės 
Zakopanės. Sportinių šokių an t 

ledo privalomąją programą ge
r iausia i a t l iko Čekijos sporti
n inkai Ka te r ina Mrazova ir 
Mar t inas Simenčekas. Antrąją 
vietą užėmė Margari ta Drobiaz
ko ir Povilas Vanagas . 

Anks t i gulk, ankst i kelk, tai 
būs i s v e i k a s , t u r t i n g a s ir 
i šmint ingas . 

Kab. tai. (312) 585-0348; 
Raz. (312)779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm ir ketv. 12-4 

6-9: antr 12 6: penkt 10-12: 1-6 

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

Priklauso Holy Cross ir Christ Hgorunėms 
2434 W. 71 Street. Chicago 

Tai. 312-434-5849 (veikia 24 vai.) 
Pirm., antr, ketv.. penkt. nuo 12 iki 3 v.p.p. 
10401 S. Roberts Rd., Palos Hllls, IL 

Tai. 708-598-4430 (veikia 24 vai ) 
Pirm., antr . ketv.. penkt. 4 v .p .p—7 v.v 

K a b . t e l . ( 3 1 2 ) 4 7 1 - 3 3 0 0 

VIDAS J . NEMICKAS, M.D. 
K A R D I O L O G A S — ŠIRDIES LIGOS 

7 7 2 2 S . K e d z l e Ave. . 
C h i c a g o , III. 6 0 6 5 2 

Kab. 312-735-4477; 
Rez. (708)246-0067; arba (708)246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE — AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. Tel. (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p.p-7 v.v. antrd. 12 30-3 v p p 
trecd uždaryta, ketvd 1 3 v p p . 

penkt ir šeštd 9 v r -12 v p p 

Cardtac Dlagnosls, Ltd. 
Marquette Medlcal Bulldlng 

613? S. Kedzte 
Chicago, IL 60629 

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzle. Chicago, III. 
Tel. (312)925-2670 

1185 Dundee Ava . , Elgln. III. 50120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzta Ave., Chicago 
(312) 778-6969 arba (312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robertą Rd., Hlckory Hllls. 
1 mylia | vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

42 šios Australjos lietuvių sporto šventės atidarymo i šk i lme -ydnyje. 

VIDOS VENCIENES 
LAIMĖJIMAI 

Vi ln i e t e Vida Venc ienė . 
Lilehameryje, Norvegijoje, vy
kusiose dvejose tarptautinėse 
slidinėjimo varžybose užėmė dvi 
antrąsias vietas 5 kilometrų 
nuotoliuose. Iš Lilehamerio 
Vencienė nuvyko i Faluną. 
Švedijoje, kur praėjusia savaite 
prasidėjo pasaulio slidinėjimo 
čempionatas 

Pa)_ aas n uosta mai pageri
na girdėjimą. 

Anonimas 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir krau)0 ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 

Tai. (312) 585-2802 
Va'andos pagal susitarimą 

Pirm, antr penkt 12-3 v p p . ketv 2-7 v v 
Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W 55th St . Chicago. IL 
Tel. (312) 476-2112 

9525 S 79th Ave . Hickory Hills, IL 
Tai. (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

Tel. kabineto Ir buto: (708)652-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave. , Clcaro 

Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyrus treč šešt 12 iki 4 vai p p 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71 st St. 

Tel. (312) 737-5149 
Vai pagal susitarimą 

Palos Vision Canter, 7152 W. 177th St 
Palos Hgts. m Ketv vai 3-6 vv 

Tel. (708) 448-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSl.ES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Kabineto ta i . (312) 776-2880. 
Rez. (708) 448-5545 

EDMUNDS VIŽINAS, M.D.. S.C. 
Specialybė — Vidaus ligų gydytoms 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. (312) 585-7755 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5635 S. Pulaskl Rd., Chicago, IL 

Tai . 312-585-1955 
172 Schltler St., Elmhurst. IL 60126 

708-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tei 708-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71st Street 
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Derinant protavimą 

IR JAUTRUMĄ 
LAISVĖ KAINUOJA 

DR. ALGIRDAS KANAUKA 

Tiems mūsiškiams, kurie iš
gyvename vėl per naują pasikei
t imų laikotarpį einančią 
Lietuvą, šios dienos neišven
giamai atneša daug neatsakytų 
klausimų. Lengviau tiems, 
kurie jau seniai susigyveno su 
išeivio dalia ir nukreipė visas 
pastangas į savo šeimos eko
nominio gyvenimo gerinimą, o 
ne į savo kilmės krašto vargus, 
nes iš tikrųjų mes nedaug ten 
tegalime padėti. Paskutinių 
dienų politiniai posūkiai mūsų 
visuomenę čia vėl pastatė į 
pašaliečio būklę. Dabar tik 
pasikalbame apie politiką savo 
tarpe ir tuo viskas laikinai bai
giasi, kol gal mus pasieks realūs 
įrodymai, kur ia kryptimi 
tėvynėje rengiamasi eiti. Tačiau 
laikas bėga ir daro savo, net ir 
ten augina naujus žmones, 
kurie jau turės daug platesnę 
galimybę susipažint i su 
pasaulio santvarkomis, galės 
susidaryti grynai savo nuomo
nę. Taip dabar po truputį vyks
t a net Kinijoje, Afrikoje ir kai 
kuriuose Pietų Amerikos kraš
tuose. 

Lietuviai niekad nebuvo 
žinomi kaip karš takošia i , 
dažniausiai mes dar išlaikėme 
tą šiaurietiško kraujo lašą. 
Taigi ir dabar teks bandyti 
derinti savo žodyje bei poelgyje 
tiek protavimą, tiek jautrumą. 
Yra geras posakis, kuris iš
reiškia dabartinę mūsų nuo
taiką: pagyvensim — pamaty
sim. 

Tačiau dabartis reikalaus ne 
tik žodžių, bet ir darbų. Ar rem
sime spaudą, Vaikų Vilties dar
bus, stovyklavietes, atvyks
tančius muzikus, dainininkus, 
Dainų ir Šokių šventes? O gal 
nukreipsime savo žvilgsnį tik į 
savus namus ir jaunimą? Nema
nau. Aš pati važiuosiu šį 
pavasarį į Lietuvą be įsiparei
gojimų jokiems kraštutinu
mams. Kalbėsiu su kiekvienu, 
kuris norės man pasisakyti ne 
savo kraštutines nuomones, o 
gal daugiau savo baimes ir lū
kesčius. Kaip būčiau tokiu laiku 
elgusis aš pati, jei likimas būtų 
neleidęs pabėgti? 

Daug polinkių gavome gim
dami, daug įsigijome mokyk
lose, šeimoje, kai kas mūsų gal
vosenoje susiformavo aplinkoje, 
kurioje atsidūrėme. Ir tai ne
buvo mūsų pasirinkimas. Jį 
brandinome patys žymiai 
vėliau, bandydami atskirti 
pelus nuo grūdų. Kai nesame 
atsakingi už svo rasę, tautybę ir 
gimtąją vietą, atsakingi esame 
už savo elgesį, neapykantas, 
prisitaikymus ir veidmainystes. 
Cia jau iškyla jaut rumo 
klausimas, nes vien tik proto 
pajėgumas, be jautrumo kitam 
ir kitokiam žmogui, neišlaikys 
mūsų pusiausvyroje. 

Šie klausimai visu stiprumu 
iškyla ne tik mūsų vėl naują 
valdžią išsirinkusiam kraštui, 
juos matome kasdienos žiniose 
iš viso pasaulio kampų. Tačiau 

reikia sutikti, kad mūsų žmonės 
ten laisva valia pasirinko savo 
kraštui vadovauti naujus vadus. 
Ar tai buvo labai pragaištingas 
posūkis, ar tik jų akimis ma
toma laikina ir gera išeitis, 
matysime iš tolimesnių naujųjų 
vadų žingsnių. Todėl mūsų išei
vių atvejis turi būti kiek lanks
tesnis i r neats i tver t i nuo 
tėviškės laukų mūrine tvora. 

* * * 

Širdin įkrito žurnalizmą lie
čiantis Vytauto Bagdana-
vičiaus, MIC, posakis dar 1964 
metais išleistame leidinėlyje 
„Lietuvis laikraštininkas išei
vijoje", autoriui tada būnant 
Lietuvių Žurnalistų sąjungos 
centro valdybos pirmininku: 
„Gyvas visuomenės pokalbis 
yra vienas tų reiškinių, kurie la
biausiai palaiko jos ryšį. Kai 
mūsų visuomenėje vyks tur
tingas pokalbis, tai ir tos visuo
menės išblaškymą nugalėti bus 
lengviau". Nors nuo to posakio 
praėjo trys dešimtmečiai, jis 
galioja ir dabar, kaip įrodymas, 
kad išeivijoje atsidūrusią 
visuomenę pavyko pokalbių 
būdu palaikyti gana vieningą ir 
nenutautusią, tuos pokalbius 
pravedant įvairiais pasisa
kymais spaudoje bei orga
nizacijų veikloje. Tiek senoji, or
ganizaciniame darbe įgudusi, 
tautiečių grupė, tiek dabar nau
jai išaugusi ir plačiai išsila
vinusi jaunimo vadų eilė, labai 
sąmoningai tęsia šią priemonę, 
kad palaikytų svyruojančius, 
įtikintų abejojančius, sustip
rintų veikliuosius. Pokalbis 
nėra paskaita, kurią dažnai 
išklausai tik iš paklusnumo ir 
pagarbos organizacijos vadams. 
Pokalbyje yra galimybė ne tik 
įterpti savo klausimą, bet 
pasakyti ir savo nuomonę, kar
tais net nesutinkančią su kito 
asmens pažiūromis. Taip 
nejučiomis atsiranda ryšys tarp 
kalbėtojo ir užklausėjo bei kitų, 
ten esančių. Tokio pobūdžio 
suėjimai tampa daug įdomesni 
ir reikšmingesni, nes jie suža
dina galvojimą, žvilgsnį ir į save 
patį, ypač jei asmuo yra pakan
tus ir turi norą mąstyti. Koks 
neįdomus būtų mūsų gyveni
mas, jei visi liktume užsidarę 
tik savyje ir atmestume abejonę, 
jei nesakytume niekam savo 
minčių ir iš karto numotume 
ranka į kitaip galvojančius. 
Todėl spauda ir yra tiek įdomi, 
kiek ji praplečia mūsų pasaulį, 
o ne tik išskaičiuoja naujausius 
įvykius, neturėdama daugiau 
nieko apie ką nors pasakyti. 
Juk čia bendraujama su labai 
plačiu skaitytojų skaičiumi, 
kurie gal norėtų pergalvoti 
aprašomą įvykį ir apie jį turėti 
savo nuomonę. Pavojus tik tada, 
kai pokalbis dažnai virsta pro
ga kitaip manantį suniekinti. 
Bet tada jau nėra pokalbis, o 
karas. 

RKV 

(Tęsinys) 
Galima ir toliau prileisti 

(diskusijos dėlei), kad reikėjo 
Hitleriui pasipriešinti Klaipė
dos klausimu. Danija, Norvegija 
ir Olandija pasipriešino. Ne ką 
tos šalys didesnės ar labiau geo
grafiniai apsaugotos. Jos dėl to 
pasipriešinimo daugiau nenu
kentėjo, negu mes. Jei būtume 
Hitleriui pasipriešinę, tai mūsų 
padėtis būtų visai kitokia. Po 
karo būtume sėdėję Jungtinių 
Tautų konferencijoje San Fran-
cisco mieste. Lenkijos ultima
tumą mes lengvai galėjom igno
ruoti kaip praktišką gimnastiką 
savo savigarbos ugdymui. 
Tokios diskusijos apie nesu
grįžtančią praeitį yra tuo 
naudingos, kad iš jų galima 
pasimokyti ateičiai ir gal geriau 
save suprasti. 

Tai kokia gi turėtų būti 
Lietuvos Krašto Gynybos 
išvystymo eiga, kokia turėtų 
būti gynybos politika? Bandysiu 
pasiūlyti šitokias mintis— 

Gynybos politika turi paremti 
aukštesnę krašto politinę stra
tegiją, tai yra, turi subordinuo-
tis valstybinei politikai. Gyny
bos politika turi derintis su ki
tom valstybės politinėm funkci
jom — ekonomine, užsienio, so
cialine, aplinkos ir t.t. Viso to 
negalima pasiekti vienu trum
pu žingsniu. Tas atliekama pa
laipsniui, bent demokratinėse 
šalyse, keičiant pagal reikalą 
visą tą išvystymo procesą ir 
derinant jį su kitų valstybinių 
institucijų augimu. 

Gynybinė politika negali būti 
grei tai suformuluota ar 
įgyvendinta, nes tai nėra grynai 
racionalus ar savaime supran
tamas dalykas, bet reikalaujan
tis vertybinių sprendimų, kurie 
yra jau platesnių valstybinių 
politikos uždavinių zonoje. Tad 
neužtenka tik kokios eksper
tų grupės vardu paskelbti gyny
bos politiką ir tikėtis, kad ji 
bus įgyvendinta. Ta politika 
turi būti priimtina tautai, 
rinkėjams ir jų atstovams 
seime, kurie turi būti įtikinti ne 
tik principiniai, bet ir iš prak
tiškos pusės. Dėl to gynybos 
politika yra niekad nesibai
giantis procesas, o ne kokia nors 
deklaracija ar įsakymas. 

Nėra reikalo kurti gynybos 
politiką, nesuderinus jos su 
valstybiniais ir tautos tikslais 
bei strategijomis jų pasiekimui. 
Kokie yra Lietuvos tikslai? 
Lietuvos valstybiniai tikslai, 
sprendžiant pagal jos konsti
tuciją, pagal valstybininkų, 

kultūrininkų, spaudos darbuo
tojų, mokslo ir meno atstovų, in
telektualų, verslininkų, karių, 
darbininkų, ūkininkų ir kitų 
piliečių pasisakymus, man atro
do taip: 

Daugiausia Lietuvos žmonės 
nori, kad valstybė siektų iš
laikyti savo laisvę ir nepriklau
somybę, išvengiant bet kokių 
priešų dominavimo ir teroro; 
visi norėtų, kad būtų išlaikyti 
geri santykiai s kaimyninėmis 
tautomis; nori pagerinti savo 
gyvenimo ekonominį ir dvasinį 
lygį ir vertingumą, nori turėti 
asmeninės, religinės ir politinės 
laisvės, teisės galvoti ir išsi
reikšti pagal savo nuožiūrą. Visi 
norėtų turėti tam tikrą užtik
rinimą geresnio rytojaus ir 
ramios senatvės ir t.t. Tam pa
siekti reikia išv> styti veiksmin
gus politinius metodus, kurie 
susidėtų iš daugelio politinių 
minčių, veiksmų ir procesų. 
Rezultatą galėtume vadinti 
valstybine politika ir strategija. 
Gynybos politika būtų tos vals
tybinės politikos labai svarbi 
dalis, bet neegzistuotų tik sau, 
izoliuota. Noriu pasiūlyti tam 
tikrus bruožus Lietuvos gyny
bos koncepcijai, jos kūrimui ir 
įgyvendinimui. Noriu padisku
tuoti Lietuvos gynybos stra
tegiją ir taktiką, pirmaeilius 
uždavinius, atkuriant ir įtvirti
nant valstybės apsaugos sis
temą. 

Lietuva, būdama tarp kai
mynų, įvairiu laiku vartojusių 

prieš ją smurtą ir jėgą, privalo 
turėti tautinę gynybos koncep
ciją ir savo apsaugos sistemą. 
Mūsų tikslas — įspėti savo kai
mynus, kad niekada nebūsim 
užpuolikai ir pirmi nevartosim 
jėgos, bet taip pat ir neleisim 
pažeisti mūsų valstybės intere
sų. Kaimynai turi žinoti, kad 
agresijos atveju mūsų gynyba 
bus visuotinė ir nepasibaigs, kol 
nebus atstatyta pirmykštė vals
tybės padėtis (status quo ante). 
Mes ginsimės visais mums įma
nomais būdais — diplomati
niais, ekonominiais, psicholo
giniais ir kariniais . Esant 
būt inybei , bus panaudota 
Lietuvos reguliari kariuomenė 
bei savanoriai, o jei reikės — 
mes pradėsim partizaninę ir 
pasyvią rezistenciją. Į šią 
rezistenciją bus įtraukta visa 
lietuvių tauta ir gal net tautos, 
kurių interesai sutaps su mūsų. 
Pasaulis turi žinoti — mes nepa-
siduosim svetimai jėgai. Tai turi 
būti pareiškta garsiai ir tvirtai 
— pagal visas senąsias Geležinio 
vilko tradicijas. 

Dabar dažnai svarstoma, ko
kios gi turėtų būti mūsų karinės 
pajėgos, kad tinkamai galėtų 
atlikti savo prievolę. Atsakymą 
į šitą klausimą galima surasti 
majoro Vytauto Bulevičiaus 
knygoje „Karinis valstybės 
rengimas" (Kaunas, 1939 m., 
69 p.). Ten rašoma: „Valstybės 
ginkluotų pajėgų dydis turi ati
tikti tuos intersus, kuriuos ji 
rengiasi kare ginti". Kokie gi 
yra tie interesai, kurių pažei
dimas sukeltų mūsų reakciją? Iš 
Lietuvos pareigūnų ir savo pa
ties samprotavimų manau, kad 
tokie interesai yra: Lietuvos 
sienų nepažeidžiamumas, lais

vai išrinktos vg'džios ir jos 
institucijų funkcit aavimas, gy
ventojų asmeninis neliečiamu
mas, privatus bei valstybinio 
turto saugumas, kalbos, spau
dos bei politinės veiklos laisvės, 
valstybės vidinės rinkos pasto
vumas. 

Smurtinės agresijos prieš 
mūsų kraštą gali būti įvairios. 
Labiausiai tikėtinos yra šios: 

1. Priešas nenaudoja fizinės jė
gos, o tik psichologiniu, politinu 
ar ekonominiu spaudimu mėgi
na palaužti gyventojų ryžtą gin
tis ir kurti būtinas krašto ap
saugos pajėgas. 

Kai kas dabar Lietuvoje pasi
sako prieš krašto apsaugą. Mano 
nuomone, taip galvoti yra nai
vu, nes šių dienų politinė realy
bė (įvykiai Europos viduryje ir 
Sandraugos pietinėse šalyse) 
parodo, kad Lietuvai kariuome
nė būtina. Nepasiruošimas pasi
priešinti tik paskatintų priešą 
panaudoti smurtą. 

2. Karinis smurtas panaudoja
mas ir iš išorės, ir iš vidaus, 
pavyzdžiui, infiltracijos būdu 
atsiradusių nedidelių karinių 
būrių pagalba šalyje sukeliami 
neramumai ir netvarka. Yra 
nemaža tokios agresijos prieš 
Lietuvą tikimybė, todėl labai 
svarbu ją numatyti, ir, jei 
reikės, laiku reaguoti. Prie
šingu atveju. įvykiai gali iš
siplėsti ir padėtis taptų nebe-
kontroliuojama. 

3. Galima tikėtis ir atviro di
desnės priešo kariuomenės puo
limo. Panašūs jau buvo užpuoli
mai Lietuvos istorijoje (Bermon
tininkai, Želigovskis). Todėl jie 
galimi ir dabar, ir turbūt bus 
galimi ir ateinančiuose dešimt
mečiuose. Tokiais atvejais Lie

tuva turėtų pasistengti prail
ginti kovą ir mėginti diplomati
niais kanalais surasti sau pa
lankesnę išeitį. Kad ir nelygios 
būtų jėgos, vis vien reikia prie
šintis, nes pasidavimas be kovos 
dažniausiai nepadeda išvengti 
aukų. Jeigu būtų sunaikinta 
mūsų reguliarioji kariuomenė, 
reikia neprarasti kovos dvasios 
ir pradėti partizaninį karą. 
Istorijoje daug pavyzdžių, kai 
mažesnės pajėgos sėkmingai at
sispyrė prieš didesnes savo ko
vingumu ir taktiniu sugebė
jimu. Lietuvai kito kelio nėra, 
jei norime išlikti kaip laisva 
tauta. Jei būsim dar kartą 
okupuoti, tai priešas mūsų 
tautą išžudys arba padarys 
vergais, kuriuos vėliau pribaigs. 

Kiti agresijos atvejai — staigus 
kurios didelės šalies masinis už
puolimas ar branduolinio karo 
pasekmės — yra mažiau tikėti
ni, bet neatmestini. Valstybės 
vadovai ir Krašto Apsaugos mi
nisterija turėtų apie tai galvoti, 
ruoštis ir jiems. 

Yra nuomonių, kad Lietuva 
pajėgtų apsiginti tik būdama 
sąjungoje su kitomis šalimis, 
pavyzdžiui, Baltijos ar Viduri
nės Europos. Kol kas tokių 
sąjungų, deja, nėra. O kol jos 
bus sudarytos, mums reikia iš
mokti apsiginti patiems. Kai 
patys išvystysim pajėgumą, tai 
bus lengviau rasti sąjungininkų 
ir pagelbėtojų. Vien tik būti 
bejėgiais ir prašyti pagalbos iš 
kitų yra niekinga ir naivu. 
Atsiminkime: niekas negerbs ir 
neapgins to, kas nesigina pats. 
Net grobus priešai nemėgsta 
pulti tų, kurie pasirengia gintis 
iki paskutiniųjų. Tai kokios tu
rėtų būti Lietuvos karinės pajė
gos ir kaip joms turėtų būti va
dovaujama? 

(Bus daugiau) 

1992 m., po 50 metų pirmą kartą lankantis Lietuvoje (prie garsiojo Kryžių kalno), iš dešinės: 
Stasys Džiugas su pusbroliais — prel. Kleopu Jakaičiu, Šiaulių Šv. Petro ir Povilo bažnyčios 
dekanu, Antanu Andriuliu, gyv. Kaune. Kairėje — Sofija Džiugienė. 

UŽGAVĖNIŲ KAUKES: 
KIPŠAI IR KITOS 

PAMĖKLĖS 

Vasario 18-ąją Vilniuje, tau
todailės galerijoje „Kuparas", 
atidaryta Užgavėnių kaukių pa
roda. Jai savo darbus pateikė 
keliolika liaudies meistrų, 
kuriančių apdarus tradicinėms 
žiemos išvarymo linksmybėms. 
Daugiausia tai — išdrožtos iš 
medžio, kailių gabalėliais ar 
pakulomis paryškintos velnių ir 
kitokių persirengėlių kaukės. 

Kai kurie parodos eksponatai 
parduodami. (Elta) 

ILGIAUSIA GATVĖ 

Čikagoje ilgiausia gatvė yra 
Western Ave. Jos ilgis 25.5 
mylios ir siekia iš šiaurinės 
miesto dalies toli į pietus. 

NIEKAM NEREIKALINGI 
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— Ar jis vienas? 
— Kur tau bus. Turi žmoną ir du vaikus. Čia gal 

bus kiek ir ankštoka, bet kad nėra kur kitur. 
— O kaip šeimų barake? 
— Tenai? Tenai ir taip susikimšę, ogi jam reikės 

ir pasiruošti, ir kitokius mokyklos reikalus tvarkyti. 
Vieną pavakarę, kai mudu su Benu buvom įnikę Tai va, vyrai, šiąnakt dar prabūkite, o rytoj kaip galima 

JURGIS JANKUS 

KOVA SU NELEGALIOMIS 
REKLAMOMIS 

Per pastaruosius trejus metus 
iš Čikagos pašalinta bent 600 
didžiulių lentų su įvairiomis 
reklamomis, nes jos buvo nele
galiai pastatytos vietose, kur 
tokius statinius įrengti drau
džiama. Daugiausia buvo rekla
muojami rūkalai ir alkoholiniai 
gėrimai, o reklamos taikomos 
neturtingiausių miesto rajonų 
gyventojams. Pagal mero Rich-
ard M. Daley rezoliuciją, vien
balsiai priimtą miesto tarybos, 
reklaminių lentų savininkai 
buvo paraginti, kad alkoholio ir 
tabako reklamų nestatytų ne
toli mokyklų, parkų ar žaidimo 
aikščių. Bendrovės savanoriškai 
reklamas nuėmė. 

E S T I J O S GAMINIŲ 
MUGĖ 

Estijos firmų gaminių mugė 
„Made in Estonia — '93" vasario 
19 dieną atidaroma Vidaus 
reikalų ministerijos kultūros ir 
sporto rūmuose. Maždaug pus
šimtis įmonių ir organizacijų 
eksponuos, demonstruos ir pre
kiaus statybinėmis medžia
gomis, baldais, žaislais, mais
to produktais, lengvosios pra
monės ir kitais gaminiais. 
Estijos atstovai mūsų šalyje 
ieško pirkėjų ir partnerių ben
drai veiklai. 

Mugėje rengiamuose semina
ruose galima susipažinti su Es
tijos į s ta tymais , reguliuo
jančiais verslą. 

į žinelių rinkimą —jis iš vokiečių radijo, aš iš angliškų 
laikraščių, net nebilstelėjęs įėjo pirmininkas. 

— Judu, vyrai, rytoj rytą persikelsite pas vien
gungius, — pareiškė. 

Mudu pakelėm akis. 
— Ar laikraštėlį jau kas kitas tvarkys? - paklausė 

Benas. 
— Laikraštis — jūsų reikalas. Man reikia 

kambario. 
— Bet kaip mes ten? Nė stalo nėra kur pastatyti. 
— Stalų yra salėje. O jeigu labai prireiks, vakarais 

galėsite ir mano raštinėje ką nors pabarškinti. - pirmi
ninkas buvo labai rimtas. 

— O kas tam kambary? — nepaleido B^nas. 
— Mokyklos vedėjas. 
— Vedėjas? O kaip ponia Vitienė? 

anksčiau. Čia moterys turės ir praplauti, ir pavalyti. 
Benas, mačiau, žiojosi dar ką pasakyti, bet pir 

mininkas buvo jau už durų. 
— Tai kaip? - tarstelėjau, kai pasilikom dviese. 
Benas valandėlę šypsojosi. 
— Nežinau, kas iš to išeis, net nenujaučiau, kas 

už to įsako slepiasi, bet tegu. Nieko nesakiau, bet 
prisipažinsiu, kad nelabai jaukiai jaučiaus, kad čia 
mane vieną apgyvendino. Kai pats atsiradai, tapo lyg 
ir jaukiau. Nebesijaučiau, lyg būčiau iš kitų iš
skiriamas, lyg už kokius nuopelnus. Aš gi ne Mozė ir 
nieko neišvedžiau iš nelaisvės namų. Ne mano 
nuopelnas, kad tas amerikiečių žvalgybininkas reikalą 
painiojo. Bet taipjau yra, kad žmonės linkę perdėti tai 
į vieną pusę, tai į kitą. Kyla įtarimas, kad perdėjimas 
gal pradeda persimesti į kitą pusę, tik dar ne atvirai, 

— Kad ji... Atvirai šnekant, kad ji ne ka gal žino dar pridengtas kilniais reikalais. Man tik nejauku, kad 
apie mokymą. Su vaikais daugiau žaidžia, netru moko, 
o apie vedėjavimą jokio supratimo neturi. Tas man iš 
pradžių rūpėjo. Pasirodo, čia kažkur ne per toliausiai 
pas vokiečius buvo apsigyvenęs mokytojas Išgirdęs, 
kad čia yra lietuvių, atėjo pasidairyti. Pasirodo, jis 
Lietuvoje buvo net keturių komplektų mokyklos 
vedėjas, tai viską žino apie mokyklą. Pakalb ntas su
tiko atvykti, o šiandien komendantas sutiko net per
vežti. Rytoj nusiųs sunkvežimį. Toks tai kaip mat su
tvarkys ir mokyklą, ir visokius kursus, ir ka cali žino 

(Elta), ti. ką daugiau. Tai va jį čia ir apgyvendinsiu. 

norėdami mušti mane, muša visiškai nekaltą asmenį 
Nemanau, kad geresnį rūpestingesni mokytoją rastų 
už Vidą, o jau girdėjai. Galima būtų aiškinti ir svars
tyti, bet verčiau nubraukim niekniekius į šoną ir kim-
bam į žinias. 

— Tai kraustomės? 
— Žinoma. Tiek sykių kraustėmės, ką reiškia dar 

vieną pridėti. O gal dar vieną, ir dar vieną. — ir palinko 
prie savo žinių. 

Palinkau ir aš, bet galvoj ėmė suktis nesenas šnek-
telėjimassu „skraidančiu švietimu". Dabar jo trumpi 

bakstelėjimai įgavo visai kitą prasmę, kitos prasmės 
įgavo ir viena kita nuogirda apie Vidą ir Beną. Dabar 
staiga paaiškėjo, kad jųdviejų bendravimas kai kuriem 
jau atrodė kažin kur neleistinais keliais nuėjęs. Ėmė 
noras tas visas pusiau atviras ar tik pašnibždų nuo
girdas atverti jam. bet jis taip ramiai ir taip susikaupęs 
kalė savo žinias, kad ir aš nustūmiau visas piktas min
tis į šalį ir palinkau į savo ant stalo patiestą laikraštį. 

Kitą rytą nuėjom pas viengungius pasiieškoti kam
po, bet nereikėjo nei dairytis, nei derėtis: kampas jau 
buvo paruoštas: dviejų aukštų lova, užtiesta net 
marginėm lovatiesėm. Sunku buvo patikėti, kad mums. 
Net staliukas prie lovos pastatytas. 

— Sveikiname atvykusius į visų sugebėjimų ir 
talentų sulyginimo sferą, — labai iškilmingai nusi
teikęs pasveikino vienas iš viengungių ir tuoj pridėjo: 
— Ir labai žemai atsiprašome, kad mūsų architektai 
nespėjo sukalti kėdžių. Bet ir tos tuoj bus. Jie, prakai
tą braukdami, už pirties nuo valdžios akių pasislėpę, 
jas baigia jau kalti. 

Po valandėlės atsirado iš kažinkokio medžio laz
delių sukalinėtos, bet sėdėti tvirtos trys kėdutės. Taip 
priimti, atsinešėm ir kitą savo turtą. 

— Man atrodo, kad toji opozicija darosi valdžiai ne
be labai lojali. — pasakiau Benui, kai rinkomės savo 
daiktus. Jis neatsakė nieko, tik smagiai šypsojosi, o 
o po gero laiko prašneko: 

— Žinai, kad jaučiuosi visiškai patenkintas. Pačioj 
pradžioj, kai man vienam davė kambarį, jaučiausi nei 
šiaip, nei taip, lyg būčiau vertesnis už kitus. Kai atsi
radai pats, šiek tiek palengvėjo. — turbūt užmiršęs, kad 
sykį tą jau sakė, šnekėjo. 

Bus daugiau) 

\ 
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LIETUVIU TELKINIAI 

CLEVELAND, OH. 

G. KUDUKIENĖ IŠVYKO 
AUSTRALIJON 

Gražina Kudukienė vasario 
25 d. išskrido Australijon. Ten 
ji s u s i t i k s su Sydney L.B. 
veikėjais ir tarsis dėl pagalbos 
Lietuvai . 

GRĮŽO ATLIKĘ 
HUMANISTINĘ: MISIJA 

Clevelando Case VVestern Re-
serve universi teto profesoriai 
dr. John Di Stefano ir dr. Jerold 
Goldberg nuo š.m. sausio 23-čios 
iki vasario 5-tos dienos Lietuvo
je operavo vaikus ir paaugl ius , 
tur inč ius deformuotus veidus. 
Abu dak ta ra i džiaugėsi Lietu
vos gydytojų noru išmokti atlik
ti panaš i a s operacijas. Pastebė
jo, kad ten jiems labai t rūks ta 
modernių operavimo prietaisų 
ir pr iemonių. 

G A R S I N A „DRAUGO" 
RUOŠIAMA KONCERTĄ 

. .Tėvynės garsų" ryt inė radi
jo programa, kurią redaguoja ir 
pranešinėja Aldona Stempužie-
nė, garsina „Draugo" dienraščio 
Clevelande ruošiamą koncertą. 
Pasakoja apie koncertą atlik-
siančias solistę Giedre Kaukaitę 
ir p i an i s t ę Gražiną Ručytę 
Landsbergienę. Ta proga groja 
sol. Kaukai tės Įdainuotas dai
nas ir džiaugiasi, kad pagaliau 
iš Lietuvos atvežama puiki me
ninė programa! Koncerto rengi
mo komitetui vadovauja Vladas 
Plečkait is . Jam nuoširdžiai tal
k ina ..Draugo" vajaus komiteto 
na r i a i : kun . Gediminas Ki-
jauskas , Aušra Babickienė, Da
nutė Dundurienė. Nijolė Kers-
nauskai tė . Violeta Leger. Jurgis 
Malskis . Paul ina Mašiotienė, 
Gražina Plečkaitienė ir Vacys 
Rociūnas. 

V A S A R I O 16-JI 
C L E V E L A N D E 

Vasar io 16-tos šventės Cleve
lande menine programą atliko 
Sv. Kazimiero li tuanistinės mo
kyklos mokinių choras, paruoš
tas mokytojos Ritos Kliorienės 
ir Eglės Laniauskienės. Publika 
l a b a i š i l t a i r e a g a v o va ikų 
da inav imui . 

BALFO VAJUS 

Balfo skyrius Clevelande skel
bia drabužių ir avalynės vajų. 
Ypač reikalingi drabužiai ir 
batai vaikams. Visi daiktai pri
imami sekmadien ais, nuo 11 
vai. ryto, Dievo Motinos parapi
jos svetainėje. 

PASVEIKINTOS 
SUKAKTUVININKĖS 

„Tėvynės garsų" radijo pro
gramoje garbingų gimtadienių 
proga buvo pasveikintos pianis
tė Birutė Smetonienė ir mokyto
ja Paulė Balčiūnienė. 

„GRANDINĖLĖ" TELKIA 
LĖŠAS 

„Grandinėlės" jaunimo šokė
jai vasario 21 d. parapijos 
kavinėje pardavinėjo skanėstus, 
telkdami lėšas kelionei j Čika
gą. „Grandinėlės" koncertas 
gegužės 1 d. vyks Lietuvių cent
re, Lemonte. 

LIETUVIŲ FONDO 
KONCERTAS 

Iškilių menininkų koncertai 
ir Clevelande jau ne tokie dažni 
reiškiniai. Iš Lietuvos, paki lus 
kelionės kainoms per Atlantą, 
susilpnėjus bei sumažėjus vieti 
niams ansambliams ir nepasi-
pildant naujomis vokalistu bei 
instrumentalistų jėgomis, orga
nizacijų vadovai turi gerokai 
pasukti galvas, kaip užpildyti 
mūsų pilkos kasdienybės dvasi
nes atgaivos tuštumą ir tuo 
pačiu praturt int i savo iždą. 

Ir Clevelande neseniai neteko 
me Čiurlionio ansamblio, anks
čiau Vyrų okteto, Šv. Jurgio 
parapijos choro, „Vaidilos" ir 
Braziulio teatrų. Klevelandie 
čiai džiaugiasi ir didžiuojasi 
vieninteliu Dievo Motinos para
pijos choru, vadovaujamu muz. 
Ritos Kliorienės. 

Clevelandas, išgirdęs žinią, 
kad Lietuvių Fondo Amerikon 
pakviestieji solistai lankysis ir 
jų mieste, t ikra i nudžiugo. Lie
tuvos valstybės operos solistų — 
Sigutės Stonytės, soprano, Ar
vydo Markausko, baritono ir 
Alvydo Vasaičio. akomponiato-
riaus iš Čikagos koncertas buvo 
graži dovana arti trims šimtams 
klausytojų, susirinkusių į Dievo 

Clevelando lituanistinei mokyklai Onos Mikulskienės dovanotais Lietuvos 
miestu ženkliukais K Kliorytė papuošia L. Ruksėnaite. 

Nuotr. V. Bacevičiaus 

CLASSIFIED GUIDE 

Vasario 16 tąj4 Clevelande švenčiant, pakeliamos vėliavos. 

Motinos parapijos auditoriją. 
Ši menininkų trejukė dar kon

certavo Čikagoje, Bostone, Los 
Angeles ir Detroite. Šie svečiai 
iš Lietuvos jau išlydėti Vilniun. 

Clevelande koncertą organiza
vo LF įgaliotinė Ohio valstijai 
Dalia Puškorienė. pasikvietusi 
eilę nuoširdžių talkininkų. 

Koncertan ats i lankę galėjo 
džiaugtis iškilių vokalistų ir 
pianisto-akompaniatoriaus at
liktais kūriniais . Klausytojai 
girdėjo lietuvių kompozitorių: 
A. Bražinsko. J . Karnavičiaus, 
V. Klovos, F. Bajoro dainas ir 
arijas, lietuvių liaudies dainas, 
harmonizuotas kompozitorių V. 
Vi ržonio . I. O lekos ir B. 
Dvariono ir arijas iš G. Puccini, 
W. A. Mozarto, A. Ponchielli, G. 
Bizet operų „Bohema", „Don 
Zuanas" , „Figaro vestuvės". 
. .Lietuviai", „Nabucco". „Tra
viata" ir „Carmen" . 

Koncertas buvo pradėtas A. 
Bražinsko duetu ..Tėvynė" — 
subtil ia, j a u t r i a ir tėvynės 
meilės daina. Ir kiti duetai 
Violetos ir Žermono iš operos 
. .Traviata", l ie tuvių liaudies 
dainų duetai: „Ta mūsų seselė," 
„Stok ant akmenėlio", „Augo 
kalneliai be pakalnėl ių", „Oi, 
užkilnokit var te l ius" susilaukė 
stiprių aplodismentų. 

Solistas Arvydas Markauskas 
sekmadienį giedojo per Mišias 
Dievo Motinos šventovėje. Kon
certas, su t r umpa pertrauka, 
užtrukęs nepilnas dvi valandas, 
buvo graži , gražios vasario 
7-sios sekmadienio popietės dai
nos ir mizikos šventė. Meninin
kai apdovanoti gėlėmis, audito
rija savo padėką išreiškė nuošir
džiais plojimais. 

Koncertas visais atžvilgiais 
buvo sėkmingas. Lietuvių Fon
das, pakvietęs menininkus, pri
sidėjo prie menininkų išpopulia
rinimo, ir pats papildė savo 
šaltinį, iš kurio nuolatos plau
kia parama lietuvių kultūrai, 
švietimui, j aun imui ir kitiems 
vertingiems projektams. 

Koncerto programoje išvar
dinti ir koncerto mecenatai: J. 
ir R. Aidžiai. J . Balbatas, V. 
Brizgys, dr. A. ir R. Čepuliai, 
Gražina Kudukienė, dr. S. ir dr. 
G. Matai, J. ir M. Mikoniai, dr. 
A. 'r M. Skr inskai . dr. J. ir B. 
Skrinskai , dr. J . ir T. Šontai ir 
K. ir G. Steponavičiai, aukoję po 
100 dol. ir 15 rėmėjų, aukojusių 
25-50 dol. 

Vaišių metu svetainėje meni
ninkai turėjo progos susitikti ir 
su klausytojais ir dar kartą 
išgirsti pelnytų komplimentų. 

LF atstovė įgaliotinė Dalia 
Puškorienė dėkoja solistams, 
klausytojams, mecenatams, rė
mėjams, klebonui kun. G. Ki-
jauskui , S.J., Nijolei Kersnaus 
kaitei. Aurelijai Balašaitienei, 

spauda i ir radijui, Aldona i 
Stempužienei, Marijai Miko-
nienei, VI. Čyvui. V. Brizgiui, 
D. Apanavičienei. R. Eidukaity-
tei, V. Papinigytei ir k i t iems už 
šio koncerto pasisekimą. 

A. BALAŠAITIENĖ 
TARPTAUTINĖJE 

ŽURNALISTU SĄJUNGOJE 

Rašytoja Aurelija Balašai t ie-
nė, romanų autorė, ak tua l i a i s 
s t ra ipsniais bendradarbiaujan
ti plačioje lietuvių spaudoje, 
pr i imta į Tarptautinę žurnal is
tų sąjungą Briuselyje, Belgijo-

Nuotr. V. Bacevičiaus 

je . Jai išduotas dvejus metus 
galiojantis „International Press 
Card" pažymėjimas. 

Tarptaut inė žurnalistų fede
racija — „International Federa-
tion of Journalists" įkurta 1952 
m., dabar savo skyrių turi 62 
kraštuose, įskaitant ir Lietuvą, 
ir per 300,000 narių. Aurelija 
Balašai t ienė jau kelinti metai 
pr iklauso ir PEN — rašytojų, 
poetų redaktorių tarptautinėj 
draugijoj. Ją įkūrė 1921 metais 
anglų rašytojai. Sveikinimai ir 
linkėjimai Aurelijai! 

V. R. 

WORCESTER, MA 
ŠVENTĖM 

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĘ 

Lietuvos valstybės įkūrimo 
742 metų ir Lietuvos Nepriklau
somybės atkūrimo 75 metų 
sukakčių minėjimas, r eng tas 
Worcesterio Lietuvių organiza
cijų tarybos, įvyko vasar io 14 
dieną. 

10 vai. ryto ŠV Kazimiero pa
rapijos bažnyčioje šv. Mišias už 
Lietuvą koncelebravo klebonas 
kun. V. Parulis ir vikaras kun . 
J . P e t r a u s k a s , MIC, k u r i s 
pamoksle priminė Lietuvių tau
tos kovas dėl Nepriklausomybės 
nuo 1918 m. iki 1991 m. Giedojo 
parapijos choras, vadovaujamas 
vargonininkės Onos Valinskie
nės. Organizacijos dalyvavo su 
vėliavomis, o jų nar ia i uni
formuoti. Eisenai į bažnyčią 
vadovavo lietuviai ka ro vete
ranai . Po Mišių sugiedoti JAV 
ir Lietuvos himnai, o t a ip pat ir 
„Lietuva brangi..." 

Šventė 3 v. p.p. buvo tęs iama 
Maironio Parko didžiojoje salėje. 
Organizacijų tarybos pirmi
ninkas Petras Molis l ietuvių ir 
anglų kalbomis p a s v e i k i n o 
visus susirinkusius ir pareiškė, 
kad mūsų Tėvynė L i e tuva 
l a u k i a visų p a r a m o s ir 
pagalbos. Sugiedoti JAV ir 
Lietuvos himnai. Invokaciją 
sukalbėjo Aušros Vartų parapi
jos kleb. kun. A. Volungis. Susi
kaupimo minute pagerbti visi 
žuvusieji už Lietuvos laisvę. 
Programai vadovavo organiza
cijų tarybos vicepirm. Romas 
Jakubauskas. Jis išvardino gar
bės svečius ir perskaitė miesto 
burmistro J. Levy proklamaciją, 
skelbiančią, kad Vasario 16-toji 
yra Lietuvos Nepriklausomybės 
diena VVorcesteryje. Pr ie mies
to rotušės visą savaitę plevėsuos 
L ie tuvos t a u t i n ė v ė l i a v a . 
Massachuset ts valstijos gu
bernatoriaus VVilliam Weld pri
siųstą proklamaciją perskai tė 
Teresė Meiluvienė. Proklama
cija skelbė, kad Vasario 16-toji 
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AMERICAN TRAVEL SERVICE 
9439 S. KEDZIE AVENUE 
EVERGREEN PARK, IL 80642 
TEL. (708) 422-3000 
FAX (708) 422-3163 
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Jau daugiau, negu 25 mo ta i , kai mūsų agentūra organizuoja 
grupines ir ndividual ias ke l iones į Lietuvą ir kitus kraštus 
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REAL ESTATE REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUOTA 

. 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 veltui 
• Perkame ir Parduodame M^mus. 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida.' 

FOR RENT 

IŠNUOMOJAMAS NAMAS 
3 ar 4 mieg., įrengtas rūsys; naujai at
remontuotas, šv. Kryžiaus ligoninės 
apylinkėje. Skambinti: 

708-361-1171 

Išnuomojami 6 k a m b . butas, ant
rame aukšte. Šaldytuvas, virykla, vė
sintuvas; be šilumos, be gyvuliukų. 
$500 [ mėn. 71 St. & Francisco apyl. 
Skambint- 312-476-2343. 

s k e l b i a m a Lietuvos Nepr i 
klausomybės diena Massachu
set ts valstijoje. 

Šventėje dalyvavo ir žodį tarė 
Massachuset ts valstijos seimo 
ats tovas — lietuvis VVilliam 
Glodis. 

Pagrindinė kalbėtoja lietuvių 
ir anglų kalbomis buvo Daiva 
Vebraitė-Gust iš Connecticut. 

Meninę programos dalį atliko 
Šv. Kazimiero parapijos mišrus 
choras, vadovaujamas vargoni
ninkės O. Valinskienės. Gražiai 
padainavo devynias patriotines 
dainas ir paskutinę romantišką 
„Lauksiu tavęs ateinant", kuri 
Sv. Valentino dieną labai tiko. 

Tarybos sekretorė Danu tė 
M a r c i n k e v i č i ū t ė p e r s k a i t ė 
rezoliuciją, kuri. dalyvių vien
balsiai priimta, bus pasiųsta 
prezidentui Bill Clinton, ki
tiems vyriausybė? pareigūnams 
ir konsulams. 

Aukas rinko: A. Klimas, E. 
Meilus, Jr . ir dr. A. Kozica. 
Aukos paskirtos pagal aukotoju 
pageidavimą: Lietuvių Bend
ruomenei, Lietuvos ambasadai 
pr ie J u n g t i n i ų t a u t ų New 
Yorke ir „Dovana Lietuvai". 
Surinkta arti 3.000 dol. Didžiau
sią auką — 500 dol. įteikė Lietu
vių Labdaros draugija. Pro
g r a m o s vedėjui v i s i ems 
padėkojus, minėjimą baigėme 
giesme „Marija, Marija". 

Šventę tęsėme vaišėmis, ku
rias paruošė organizacijų tary
ba ir Maironio Parko virtuvės 
personalas. 

Lietuvių radijo valanda „Auš
ra" , vadovaujama inž. E. Mei
l a u s , J r . , Vasar io 16-tąją 
švenčiant, tos pačios dienos 
vakare transliavo at i t inkamą 
programą ir perdavė iš t raukas 
iš dieną vykusio minėjimo 
VVorcesteryje. 

Šventę rengė VVorcesterio 
Lietuvių organizacijų taryba. 
Didžiausią renginio darbų dalj 
atliko tarybos valdyba: pirm. P. 
Mol is , vicepirm. R. J a k u 
bauskas , sekr. D. Marcinke
vičiūtė, ižd. A. Glodas ir nariai 
A. Klimas ir T. Meiluvienė. 

J . M. 

IEŠKO DARBO 

HELP VVANTED 

Kompanija ieško patyrusio, pa
tikimo meistro; turi mokėti vidaus 
įrengimo darbus, kaip lentynos, 
spintelės, apdaila. Turi mokėti susi
kalbėti angliškai, turėti įrankius ir 
transportaciją. Skambinti: Mark, 
ta i . 312-664-1289 arba „pager" 
312-490-5191. 

L I T H U A N I A N D I A S P O R A 
KONIGSBERG T O C H I C A G O . 

anglų ka lba. Au to r ius 
A n t a n a s J . V a n R e e n a n 

Knygoje nagrinėjama lietuvių 
tautiškumo kilmės ištakos, anali
zuojama ta ligi šio! negvildenta ver
tybių kon f igū rac i ja . Studi jų 
dinamiškumo eigoje, skverbiamasi 
į diasporos mentalitetą, išryš
kinama Rytų Europos mintij i
mo variacijos, aiškinama. Kaip 
apsiginklavus sava ideologi ja, 
galima taikingai sugretinti savojo 
tautiškumo pagrindus su Amerikos 
tautiškumo principais. 

Knyga pradedama 19-to amžiaus 
lietuvių tau t i škumo supra-
timu-pajautimu. Dėmesio centre -
lietuviai ateiviai. Apsir ibojama 
Čikaga. Pirmoji banga (lietuviai 
ateiviai) (1867-914) — lietuviai, 
daugumoje ekonominiai emigran
tai, savo noru palikę gimtaji kraštą, 
daugumoje valst iečiai , menku 
išs i lav in imu. An t ro j i banga 
(1948-1952) — be didesnių išimčių, 
profesionalai, išsimokslinę, atvykę 
ne savo noru ir įgiję D.P. (displaced 
persons) vardą. Analizuojamas 
kultūrinis susidūrimas tarp abiejų 
minėtų bangų. Vaizduojama kaip 
Antroji banga perėmė Pirmosios 
bangos sukurtas institucijas ir kaip 
sukūrė naujas. 

Knygą sudaro 330 psl . didelio 
formato. Išleido University Press of 
America. Inc.. Lanham, New York 
and London. Kaina su persiuntimu 
27 dol. Illinois gyv dar prideda 2 
dol. valstijos mokesčio. Užsa
kymus siųsti: 

Draugas 
4545 W. 63rd St., 
Chlcago, IL 60629 

lOntui r2l 
K MECIK REALTORS 

> >22 S. Pulaski Rd. 
43b5 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės j Danutę Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir 
asmenišk'ai patarnaus Įkainavimas 
veltui. 

Jauna moteris ieško darbo. Gali 
prižiūrėti vaikus, senyvo amž. žmones, 
šeimininkauti, mokyti liet. kalbos; rašo 
mašinėle, kalba rusiškai, vokiškai, 
truputį lenkiškai ir angliškai. Skam
binti: I r ena i , te l . 312-471-0811. 

BELL-BACE REALTORS 
J . B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzia Ava . , 
Chlcago, IL 60629 

(312)7*8-2233 
INCOME TAX—INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agentai kalba lietuvtikbi 
• Nuola'da pensininkams 

MISCELLANEOUS 

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

Tol. 376-1882 ar 376-5996 
10°/o—20° o—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
»sas mus 

F R A N K Z A P O U S 
3208Va W e « t 9 5 t h Strat 
T a i . — ( 7 0 8 ) 4 2 4 - 8 6 5 4 

( 312 ) 5 8 1 - 8 8 5 4 
J 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu 

ir užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kraiptla į Hermi* Deckys 

Tel. 585-6624. Nuo 8 ryto Iki 6 v.v. 
Kalbėti itetu škai 

Movlng—Kraustymas 
Profes ionalus pa ta rnav imas pri
einamomis kainomis, jums patogiu 
laiku Draudimas garantuotas. Kreiptis: 
Gediminas: tai. 312-925-4331 
Vytas: 312-436-5219 

Profesionalus ir greitas patarnavimas 
užpildant pajamų mokesčius: patarimai 
sprendžiant IRS liečiančius klausimus; 
konsuitacija dėl palikimų ir finansinės 
atskaitomybės 

ANDREVV Y U R K S A I T I S 
Certified Public Accountant 

799 Roosevelt Rd. 
Glan Ellyn, IL 60137 

Tai . 708-858-7828 

Valandos pagal susitarimą 

e & D 
Uquors & L o u n g e 

6600 S. Kedzie 
Chlcago, Illinois 60629 

(312) 925*264 

Muzika: ketvd . penktd . šeštd.. sekmd. 
nuo 9 v v Atsinešus Iškirptą skelbi
mą — vienas gėrimas veltui. Galio
ja iki vasario 28 d 

Lenkų Okupacijoje ir Jų Kalėjimuose 
Pov i l as P e t k e v i č i u s 

šioje 187 p s l . knygo je v i ln iet is autor ius ap rašo savo 
gyvenimo tarpsn į , pra le is ta lenkų okupuoto je L ie tuvos daly
je ir 8-rius m e t u s kalė j imuose Kaina su persiunt imu 9 50 dol . 
IL. gyv . dar p r ideda 64 et valst i jos mokesčio. Visk.-} m u m s 
siųsti „ D r a u g o " ad resu 



/ * D R A U G O " VAJAUS KONCERTAI 
Vyks sekančiose vietovėse: 

Chicago — vasario 28 d., 3 vai. p.p. 
St. Petersburg — kovo 3 d. 
Miami — Kovo 7 d. 
Cleveland — kovo 14 d. 
Detroit — kovo 21 d. 

Koncertus atliks 
Giedrė Kaukaitė 

Sopranas 
Gražina Ručyte-Landsbergienė 

Pianistė-koncertmeisterė 

Tautos Fondo Tarybos pirmininkas Algis Sperauskas ir Valdybos pirm. 
Aleksandras Vakselis, su kuriuo P. Palio atliktas pasikalbėjimas išspaus
dintas „Drauge" š.m. vasario 25 d. 

PERSVARSTYKIME IŠEIVJOS 
PARAMĄ LIETUVAI 

J U R G I S J A N U Š A I T I S 

Penkis dešimtmečius lietuvių 
išeivija su nuostabiu ryžtu sielo
josi okupuotos Lietuvos likimu. 
Mūsų b e n d r i n i a i veiksniai 
vadovavo kovai už Lietuvos 
išlaisvinimą iš okupantų, su
aukojome milijonus dolerių tai 
kovai vesti, demonstravome, 
vargome, valdžias įtaigojome, 
kad padėtų Lietuvai išsivaduo
ti iš okupacijos. 

Atėjo net ikėta diena. Susida
r i u s p a l a n k i o m sąlygom, 
Lietuva tarė: noriu ir būsiu 
laisva, nepriklausoma. Taigi 
laimėta. Net Lietuvos komunis
tų partija pirmoji kratėsi Mask
vos diktato, visa tauta pakilo 
naujam, nepriklausomam gyve
n imui . Džiaugėsi Lietuva, 
džiaugėsi išeivija. 

Naujoje situacijoje išeivijos 
veiksniai, ypač Lietuvių Bend
ruomenės ir įvairūs Fondai, su
skato padėti Lietuvai. Ir sekėsi. 
Sudarytos naujos organizacijos 
remti Lietuvai sutelkė milijoni
nes pagalbas, siuntė vaistus, 
d rabuž ius , knygas ir daug 
kitokių gėrybių. Ir tai milijoni
nės vertės pagalbos, ypač, kad 
prie to prisidėjo ir svetingų 
valstybių firmos, organizacijos. 

O Lietuvių fondas net paskyrė 
L i e tuva i (nar ių valios pa
reiškimu) vieną milijoną įvai
riausiems, valdžios pateiktiems, 
projektams paremti. 

Pirmieji Lietuvos nepriklau
somybės ženklai rodė, kad tau
ta ištvers, sunkumus įveiks, ne
tvarką nugalės. Tuo gyveno ir 
išeivija. 

Bet 3 metų laikotarpyje 
viskas pakito. Dingo tautos en
tuziazmas, įsivyravo korupcija, 
chaosas, nesutarimai, kairieji 
susiorganizavo AT, nebepavyko 
tautos interesus vesti teigiama 
linkme, o daugiau ūžė partie
čiai, gindami savas pozicijas. 
Pagaliau vykdyti į Seimą ir pre
zidentiniai rinkimai parodė, 
kad išeivijos pastangos padėti 

Lietuvai nusikratyt i buvusios 
vergijos n e p a v y k o . S e i m e 
laimėjo buv. komunistų, dabar 
LDDP, o taip pa t ir visos viltys 
išrinkti bepartinį , diplomatinį 
darbą dirbantį St. Lozoraitį 
nuėjo veltui. 

Taigi t au t a pasirinko kelią, 
kuriuo beveik ir anksčiau ėjo. 
Algirdas B r a z a u s k a s , sako , 
populiarus vy ras Lietuvoje, 
tačiau principas yra, kad jis bu
vęs aukščiausioje pozicijoje ir 
komunistų valdymo la ikais . 
Naujos situacijos Lietuvoje aki
vaizdoje i še iv i ja t u r i iš 
pagrindų peržiūrėti savo veiklą, 
u ž d a v i n i u s L i e t u v a i : ką 
pirmiausia remti , nuo kokios 
paramos Lietuvai susi laikyti . 
Netrukus vyks Lietuvių Fondo 
metinis suvažiavimas. Prieš ta i 
ketinama atsiklausti narių — ar 
vėl skirti milijonus, ar daugiau 
Lietuvai, kokią sumą na rys 
norėtų atiduoti Lietuvai? 

Toks referendumas svarbu, 
tačiau aukotojai galvoja, kad 
Lietuvių Fondas dabar t u rė tų 
susilaikyti su milijonų dali
nimu, laukti , žiūrėti, kur l ink 
valdžia va i ruos g y v e n i m ą . 
Paramą išdalinti paspėsime. 
Ta ip p a t L i e t u v i ų Bend 
ruomenės turi peržiūrėti savo 
pagalbos planus Lietuvai, kurių 

paskutiniuoju la iku buvo daug 
suplanuota. 

Ateina iš Lietuvos žinios, kad 
išeivijos pagalba skirstoma ne 
racionaliai, daug jos a t i tenka 
privatiems asmenims. Ateityje 
iš išeivijos suaukotų pinigų 
skiriamą paramą tur i kontro
l iuo t i išeivijos a t s tova i , i r 
p a r a m a t u r i b ū t i į t e i k t a 
konkrečiai tiems, kuriems ji ski
r i a m a : n a š l a i č i a m s še lp t i , 
padėti t remtiniams, ligoniams. 
Neskirti lėšų ten, kuriomis nau
dotųsi valdžios pareigūnai , sė
dintys aukštuose postuose, savo 
kelionėm į užs ienius , pasi
svečiavimams po įvairius kraš
t u s ir t.t. 

Išeivija tur i savo problemų. 
Štai remtinas visomis išgalėmis 
PLB planas išleisti ketverių 
me tų laikotarpyje. Lietuvos 
kančių istoriją. Tai būtina. J u k 
L i e t u v a t i ek sudė jo a u k ų 
okupantų valdymo metais , kad 
tos kančios turė tų amžiais liu
dyti kartų kar tom ir pasauliui . 

Turime didelį dėmesį ir lėšas 
skir t i išeivijos l i tuanis t in iam 
švietimui, mokyklų išlaikymui, 
savo kultūrinių vertybių puose
lėjimui, savo išeivijoje esančių 
kul tūr ininkų rėmimui . Nepa
miršti ir išeivijos socialinių 
reikalų. J u k vyresnieji jau vis 
dažniau ir dažniau reikalingi 
visokeriopos p a g a l b o s . Tad 
Soc ia l in ių r e i k a l ų t a r y b a i 
te ikt ina parama. 

Apie Lietuvos padėtį pasako
t i iš tėvynės bereikia mažiau 
a t s i k v i e s t i a t s t o v ų . P L B 
valdyba Vilniuje j au tur i savo 
įstaigą, ji gali kaup t i informa
ciją išeivijai apie Lietuvą ir mo
derniomis priemonėmis ją siųs
ti išeivijos spaudai ir asmenims, 
k u r i e č ia ir g a l ė t ų p a t y s 
paskleisti visuomenei. 

Atsiminkime, kad aukojančių 
vis mažėja. Vasario 16-tos pro
g a a u k ų s u r e n k a m a d a u g 
mažiau. Tai ženklas, kad turime 
j au susirūpinti savu kiemu. 
Leiskime naujiems valdovams 
atnešti gerovę tėvynei patiems. 
Išeivija buvo, y r a ir bus jautr i 
Lietuvai, t ik kol kas nepamirš
kime ir savų bėdų. 

Už teisybę stovi Dievas ir visi 
geros valios žmonės. 

A.tA. 
VYTAUTUI NAKUI 

Lietuvos mirus, Vilniuje gyvento atmin
tino laikotarpio draugus, netekus brolio, 
jo seserį rašytoją ALĘ RŪTĄ ARBIENĘ, 
brolį ALFONSĄ NAKĄ ir jų artimuosius, 
labai giliai ir nuoširdžiai atjaučia 

Feliksas Andriūnas 
Aldona ir Paulius Šidlauskai 

Wyncote, PA 

INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS j^kl?^ 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 

CARGO — siunčiame oro linija 

„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus 
Lietuvoje per 10 darbo dienų. 

•825 South 79th Av«nu« 
Hlekory HM, NNnots 60457 
Mk 70S-430-7272 

223 Katvarlfų gatv* 
VWn*u>. Lietuva 
T l f o n l : 77-7f-t7 Ir 77-«3-*2 

A.tA. 
Kapitonas 

ANDRIUS JUŠKEVIČIUS 
Gyveno Cicero, IL. 
Po sunkios ligos iškeliavo į amžinybę 1993 m. vasario 23 d. 
Gimė Lietuvoje, Kaišiadorių apskrityje, Pakuonio valsč., 

Dvylikių kaime. JAV išgyveno 43 metus. 
Dideliame nuliūdime pasiliko žmona Zuzana, duktė Jū

ratė Variakojienė su vyru Jonu, vaikaičiai dr. Renata ir Jonas 
Variakojai ir kiti giminės JAV ir Kanadoje. 

Giminės Lietuvoje: broliai kun. Kazimieras ir Juozas Juš-
kevičiai ir seserų ir brolių vaikai. 

Priklausė ir aktyviai reiškėsi Lietuvių Karių Veteranų 
sąjungai Ramovė, ALT, Lietuvių Šaulių sąjungai, R.L. Ben
druomenei, Lietuvių Tautinei sąjungai ir BALF'ui. 

Kūnas pašarvotas penktadienį, vasario 26 d. nuo 3 iki 9 
v.v. Petkus-Butkus koplyčioje 1446 So. 50th Ave., Cicero, IL. 
Atsisveikinimas su velioniu penktadienį 7 v.v. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, vasario 27 d. Iš koplyčios 9:30 
v.r. velionis bus išlydėtas į Šv. Antano parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų velionis bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių 
kapines amžinam poilsiui. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Velionio atminimui aukas skirti Tautos fondui. 

Nuliūdę: žmona, duktė, žentas, vaikaičiai ir kiti 
giminės. 

Laidotuvių direktorius Petkus-Butkus. Tel. 708-652-1003. 

A.tA. 
Mokyt. ONA KAROSIENĖ 

Gyveno Chicagoje, Brighton Park apylinkėje, anksčiau 
Lemont, IL. 

Mirė 1993 m. vasario 22 d., sulaukusi 84 m. amžiaus. 
Gimė Rusijoje, Petrapilyje. 
Nuliūdę liko: sesuo Antanina Vailionienė ir jos šeimos 

nariai Lietuvoje; pusseserė Bronė Srugienė ir jos šeimos nariai 
Čikagoje; taip pat kiti giminės, artimieji ir draugai JAV ir 
Lietuvoje. 

Priklausė Liet. Bendruomenei, Lietuvių Fondui, Lietuvos 
Dukterų Draugijai. 

Kūnas pašarvotas penktadienį, vasario 26 d. nuo 2 iki 9 
v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, vasario 27 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos šv. 
Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. Vietoje gėlių prašoma aukoti 
Lietuvos Dukterų Draugijai. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę sesuo, giminės ir artimieji. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus. 
Tel. 312-476-2345. 

A.tA. 
Kpt. ANDRIUI JUŠKEVIČIUI 

mirus, jo žmonai ZUZANAI, d u k r a i J Ū R A T E I VA-
RIAK0JIENEI i r jos šeimai nuoši rdžią užuojautą 
reiškia 

LDK Birutės Draugija 

Brangiam broliui 

A.tA. 
PETRUI URBONUI 

Lietuvoje mirus , mielam Bičiuliui JONUI U R B O N U I 
ir jo šeimai bei ar t imiesiems nuoširdžią užuojautą 
reiškia 

Detroito ir Windsoro Lietuvių 
Fronto Bičiuliai 

AtA. 
JUSTINUI STANAIČIUI 

mirus, jo žmonai MONIKAI , d u k r o m s DAILAI ir 
ALDONAI bei jų š e i m o m s , k a r t u l i ū d ė d a m i , 
reiškiame nuoširdžią užuojautą . 

Vincas Pavilčius 
Audronė, Vytukas ir Medardas Karaliai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I KIS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 5234)440 ir (1-312) 523-9862 

4605-07 South Hermi tage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

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

A.tA. 
JUSTINUI STANAIČIUI 

mirus, jo žmonai M O N I K A I ir d u k r a i DAILAI su 
šeima re i šk iame nuoširdžią užuojautą . 

Adelė Kalvėnienė 
Virginija ir Vytas Balniai 

A.tA. 
MARIJAI STANKŪNAITEI 

ADOMAITIENEI 

miru< jos vyrą J O N Ą , seseris B R O N Ę , ALDONĄ, 
ONĄ ir J U L I J Ą bei jų a r t imuos ius , k a r t u l iūdėdami, 
nuoširdžiai užjaučiame. 

Vincas Pavilčius 
Audronė, Vytukas ir Medardas Karaliai 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL H0MES, LTD. 

\1arquette Funeral Home 
2533 VVest 71st Street 
C hu.igo. Illinois h062<> 

l-<312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
1(1201 South Roberts Road 
Palos Hills, Illinois 604ro 

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South S)th Aveniu' 

( icero Illinois 60650 
708-652-1003 

Laidotuvių n a m a i Ch icago je ir p r i e m i e s č i u o s e . 

Visus l a ido tuv ių n a m u s galite pas i ek t i 
s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONV B. PETKUS 
DONAI H A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 

N < 

file:///1arquette


DRAUGAS, penktadienis, 1993 m. vasario mėn. 26 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

NEPAPRASTI TALENTAI 
„DRAUGO" KONCERTE 

„Giedrė Kaukaitė — tai ne
eilinis vokalinio meno reiš
kinys: čia yra kažkas tokio, ko 
dainai trūksta netgi didžiau
sioms žvaigždėms: absoliuti 
vokalizavimo, dikcijos, judesių 
ir išvaizdos harmonija, nepa
prastas subtilumas ir neapsako
mas žavesys". Taip apie daini
ninkę atsiliepė žymus lenkų kri
t ikas B. Pociej, apibendrin
damas ryškiausias G. Kaukai
tės savybes. 

Gausius jos talentų gerbėjus į 
koncertus t raukia ir daini
ninkės asmenybės žavesys. Jos 
menas nuolat besikeičiantis, 
ieškantis, tarsi išeina už grynai 
vokalinio meistriškumo ribų ir 
šiandien yra savitas lietuvių 
kultūros reiškinys. 

Reikli ir savikritiška, nepasi
tenkinanti pasiekimu, sukūrusi 
operos scenoje dešimt ryškių, 
stilingų vaidmenį), G. Kaukai
tė paliko teatrą. Ją viliojo neap
rėpiami muzikos lobiai, kurie 
atsiveria kameriniams daini
ninkams. Taip 1978 m. prasi
dėjo naujas kūrybos etapas. 
Giedrė pradėjo Lietuvoje beveik 
neturintį tradicijų kamerinio 
dainavimo kelią. Jos rečitalius, 
visada publikos laukiamus, 
galima pavadinti mažais spek
takliais, kur viskas apgalvota ir 
įprasminta — nuo atliekamų 
kūrinių sekos iki aprangos ir 
apšvietimo. 

Didžiuliame G. Kaukaitės 
repertuare labai svarbią vietą 
užima ir lietuviška muzika, 

dažnai kuriama šiai daini
ninkei. Vargu ar turime lietu
vių muzikoje ryškesnį kompozi
toriaus sumanymo realizavimo 
pavyzdį, kaip G. Kaukaitės F. 
Bajoro „Sakmių siuitos" arba 
K. Brundzaitės . .Raudų" 
atlikimą. Dainininkė sako: „Į F. 
Bajoro muzikos pasaulį mane 
įvedė Gražina Ručytė. Dirbome 
daug ir nelengvai, aišku, padėjo 
ir pats kompozitorius". 

Kūrybinis bendradarbiavimas 
su G. Ručyte paženklintas ryš
kiais meniniais atsivėrimais. 
„Bajoro vokalinė muzika — 
pažymi G. Ručytė — mums 
visada naujų minčių, naujų at
radimų medžiaga. Dažnai mėgs
ta daug ką kitaip spręsti, labiau 
apibendrinti įvaizdžius. Bajoro 
muzikos dėka ne kartą pajun
tame didelį bendrumą, atramą 
viena kitoje..." 

Gražiną Ručytę galima pa
vadinti koncertmeistere, 
Lietuvoje bene turinčia didžiau
sią patirtį, nes šį darbą dirba jau 
nuo studijų metų, nuo 1958. An-
sambiškumo jausmas, suge
bėjimas susilieti su kita meni
ne individualybe ir kartu likti 
savimi — visa tai pasiekta 
didelio, kruopštaus darbo, 
reiklumo sau. nuolatinio 
ieškojimo ir, aišku, įgimtų ga
bumų dėka. 

Susitikimas su šiomis meni
ninkėmis tai dalyvavimas 
gyvame, įtaigiame kūrybos 
akte. 

O. Narbutienė 

x Iški lminga Lietuvos ne
p r i k l a u s o m y b ė s a tkūr imo 
kovo 11d. šventė rengiama š.m. 
kovo 14 d., sekmadienį, Jaunimo 
centre. 11:15 vai. ryto pamaldos 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje už 
žuvusius dėl Lietuvos laisvės. 
Pamaldas atnašaus ir pamokslą 
pasakys kunigas Juozas Vaiš-
nys. Tuoj po pamaldų vainiko 
padėjimas prie laisvės kovų 
paminklo, 12 vai. akademija ir 
meninė dalis Jaunimo centro di
džiojoje salėje. Minėjimą rengia 
Amerikos Lietuvių Tautinė 
sąjunga. Įėjimas laisvas. Po 
minėjimo pietūs Jaunimo centro 
kavinėje. 

x I e š k a u p i rk t i vyriškus 
t au t in ius rūbus . Skambinti po 
7 v.v. tel . 708-257-7118. 

(sk) 

x „ D r a u g o " k o n c e r t a s 
įvyks šį sekmadieni , vasar io 
28 d. 3 v. p.p. Jaunimo centre, 
Chicagoje. Koncertuoja: sol. 
Giedrė Kaukaitė ir pianistė 
Gražina Ručyte-Landsbergienė. 
Bilietai gaunami: Vaznelių 
p rekyboje , 2501 W. 71 St., 
Chicago, IL, tel. 312-471-1424. 

x ALIAS organizuoja gru
pinę kelionę į Lietuvos Archi
tektų sąjungos suvažiavimą 
Vilniuje su papigintom kainom 
per G. T. In te rna t iona l , INC 
kelionių agentūrą. Prašom 
kreiptis tiesioginiai, tel.: (708) 
430-7272. Išskrendam gegužės 
mėn. 25 d. Lufthansa oro linija. 
Grįžimas atviras. 

(sk) 

X Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių p i rk ime ir pa rdav ime 
jums nuoširdžiai patars ir pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkul is , tel. 
312-621-6954 arba jo sūnūs ir 
partneriai: Andr ius Kurkulis , 
te l . 312-621-8999 ir Paul ius 
Kurkulis , tel. 312-621-8886 dir
bą su Oppenheimer & Co, Inc. 
Chicagoje. Iš kitur skambinkite 
veltui: tel. 1-800-621-2103. 

(sk) 

x Dalia Anysienė apibūdins 
teatro festivalį, kuris vyks š.m. 
gegužės mėn. Lietuvoje, o Alek
sas Lauraitis pateiks informa
cijas apie keliones ir ekskursijas 
Lietuvoje. Informacinė teatro 
festivalio reikalais popietė bus 
š.m. vasario 28 d., 12:30 vai. p.p. 
Lietuvių centre Lemonte. 
Kviečiame atvykti ir pasiklau
syti. 

x Prof. Gintauto Česnio pa
skaita — „Ką iškastinių kauko
lių tyrinėjimo duomenys sako 
apie mūsų tautos kilmę" — bus 
t rumpa. Prof. Česnys yra 
Vilniaus universiteto medicinos 
fakulteto dekanas, Anatomijos 
ir antropologijos katedros ve
dėjas. Jo paskaita bus vasario 
26 d., penktadienį, 7:30 vai. 
vakare Jaunimo centro kavinė
je. Visuomenė kviečiama pa
siklausyti. 

x Neka l t a i P r a d ė t o s i o s 
Marijos seserų rėmėjų metinė 
vakarienė rengiama kovo 21 
d., Jaunimo centre. Bilietai 
gaunami pas platintojas, arba 
skambinant V. Čepaitienei 
312-778-5154. Visi kviečiami 
dalyvauti. 

(sk) 

x Vasa r i s — Ve lyk in ių 
siuntinių mėnuo. Baltia Ex-
press pristatys jūsų dovanas į 
Lietuvą prieš šv. Velykas, jei 
siuntinius atvesite mums iki 
kovo 1 d. Mūsų adresas: 3782 
W. 79 St., Chicago, IL 60652, 
tel. 1-800-SPARNAI a r b a 
1-800-772-7624. Tik Baltia Ex-
press garantuoja, kad šven
tiniai siuntiniai pasieks gavėjus 
prieš šventes. 

(sk) 

x Kaip ir kiekvieno mėne
sio paskutini sekmadieni, va
sario 28 d. Baltia Express pri 
iminės siuntinius Pasaulio Lie
tuvių centre, Lemont, IL, nuo 9 
vai. ryto. Informacijai: tel. 
1-800-SPARNAI a r b a 1-800-
772-7624. Visi siuntiniai bus 
pristatyti prieš Velykas. 

(sk.) 

Solistė Giedrė Kaukaitė. Pianistė Gražina Ručyte-Landsbergienė. 

x Lietuvių kompozitorių 
kūrinius girdėsime „Draugo" 
rengiamame koncerte vasario 
28 d. 3 vai. p.p. Jaunimo cent
re. Koncertą atliks solistė Gied
rė Kaukaitė ir pianistė Gražina 
Ručytė. Bilietai J. Vaznelio pre
kyboje (Gifts Int'l), tel. 312-
471-1424. 

x Lietuvos Nepriklauso
mybės deimantinės sukakties 
šventė Brighton Parke bus va
sario 28 d. 10 vai. ryto Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčioje bus iš
kilmingos Mišios, kurių metu 
giedos solistė Dana Stankaitytė, 
vargonais pritariant Ričardui 
Šokui, ir parapijos choras. Po 
Mišių mokyklos salėje bus aka
deminė ir meninė dalis. Kalbą 
pasakys PLB vicepirmininkas 
Rimas Cesonis. Meninę dalį at
liks Grandies ansamblio 
šokėjai. Kviečiamos apylinkės 
organizacijos su vėliavomis ir 
visuomenė. Rengia JAV LB 
Brighton Parko apylinkės 
valdyba. 

x Ateinantį sekmadienį, va
sario 28 d., po 8, 9:15 ir 10:30 
vai. ryto šv. Mišių Švč. M. Mari
jos Gimimo bažnyčioje, visi 
kviečiami užeiti į parapijos salę 
ir pasivaišinti lietuviškų blynų 
pusryčiais. Pelnas skiriamas 
parapijai. 

x Vida Meiluvienė, St. Peters-
burg Beach, Fla.; J. Laurušonis, 
Cicero, IL; Vida Šilienė. Chica
go, IL; L. Traška, Oak Lawn, IL, 
lankėsi .,Drauge" ir įsigijo įvai
rių leidinių už didesnes sumas. 

x Kviečiame aplankyti pa
rodą „Lietuvių Dailės Odi
sėja I" Lietuvių Dailės muzie
juje, Lemont, IL vasario 27 d. 
iki kovo 28 d. Atidarymas: 
vasario 27 d., šeštadienį, 7:30 
v.v. Muziejaus valandos: šeštd. 
11 v.r.-2 v. p.p., sekmd. 12-2 v. 
p.p. 

(sk) 

x TRANSPAK siunčia tal-
pintuvus (konteinerius) į Lietu
vą kas savaitę. Siunčiame 
„AIR CARGO". Siųskite per 
seniausią siuntinių į Lietuvą įs
taigą TRANSPAK, 2638 W. 69 
St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

(sk) 

x Nuo $898 iki $1,098 (plius 
mokesčiai) skrydžiai į Vilnių 
birželio, liepos ir rurpjūčio mėn. 
iš Boston, New York, Washing-
ton, Chicago, Tucson, Omaha, 
Tampa, Miami, Detroit, Cleve-
land, Los Angeles, Seattle ir kt. 
miestų. Bilietą reikia nusipirk
ti iki kovo 5 d. American Tra-
vel Service, 9439 S. Kedzie, 
Evergreen Pk., IL 60642, tel. 
708-422-3000. fax. 708-422-
3163. (sk.) 

METINIS BALFO SUSIRINKIMAS 
CICERE 

BALFo Cicero 14 skyriaus 
metinis susirinkimas įvyko sau
sio 31 d. Šv. Antano parapijos 
salėj. Po šv. Mišių, kurias 11 
vai. aukojo kun. dr. K. Tri
makas už mirusius balfininkus 
ir aukotojus, per 50 susirinko 
dalyvauti Balfo susirinkime. Šv. 
Mišių metu giedojo sol. L. 
Stepaitienė ir parapijos choras, 
vadovaujamas M. Prapuolenio. 
Po trumpo pasivaišinimo 
sumuštiniais ir kava, kuriuos 
paruošė D. Pareigienė, J 
Skamienė ir Č. Bačinskienė, 
pirmininkė dr. B. Motušienė 
pradėjo susirinkimą, pasveikin
dama svečius: Centro valdybos 
pirm. M. Rudienę. Apskrities v-
bos pirm. S. Vanagūną, inž. A. 
Rudį ir dalyvius. Atsistojimu ir 
tyliu susimąstymu buvo pagerb
ti mirusieji Balfo darbuotojai. Į 
prezidiumą pakvietė M. 
Rudienę ir S. Vanagūną, susi
rinkimui pirmininkauti inž. A. 
Stepaitį, sekretoriauti Č. Ba-
činskienę. 

Kai pirmininkaujantis per
skaitė 11 punktų darbotvarkę, 
dr. F. Kaunas prašė dėl laiko su-
taupymo neskaityti praeito me
tinio susirinkimo protokolo, tik 
priimti kaip parašytas. S. 
Bernatavičius buvo priešingos 
nuomonės ir aiškino, kad per 
metus pamirštama kas vyko ir 
prašė protokolą skai tyt i . 
Balsavimu buvo išspręsta pro
tokolo neskaityti, nors susi
tarimui buvo sugaišta daugiau 
laiko negu protokolo perskai
tymui. 

Kalbėjo Centro valdybos pirm. 
M. Rudienė. Ji lankėsi Lietuvoj, 
tyrinėjo, kur labiausiai pagalba 
reikalinga ir kaip Balfo dovanos 

X Apie Tarptautinio teatro 
festivalio renginius Vilniuje pa
aiškins šio festivalio pagalbinis 
vienetas sekmadienį, vasario 28 
d., 12:30 vai. p.p., po Lietuvių 
centro pietų, Lemonte. 

x JAV LB Švietimo tary
bos ruošiamoj konferencijoj 
vasario 28 d. lituanistinių 
mokyklų vedėjams bei moky
tojams bus sudaroma proga 
išklausyti įvairių paskaitų ir 
dalyvauti apvalaus s talo 
diskusijose. Per vieną dieną 
(nuo 10 v.r. iki 5 vai. p.p.) 
dalyviai išgirs apie skaitymo 
mokymo metodiką, apie prieš
mokyklinio amžiaus mokinių 
mokymą, apie konkursų pra-
vedimą mokyklose ir pan. Švie
timo darbuotojai iš arti ir toli 
kviečiami dalyvauti, o jeigu tie 
mokytojai gali anksčiau at
važiuoti, turės progą aplankyti 
Čikagos lituanistines mokyklas. 

skirstomos. Skirstymas, ji sakė, 
yra svarbiau negu rinkimas. 
Pasidžiaugė, kad anais, 
geležinės uždangos laikais Balfo 
siuntiniai pasiekė tolimiausią 
Sibirą, tai dabar reikia saugoti, 
kad dovanos eitų į reikalingiau
sias šalpos rankas. S. Vana-
gūnas dėkojo, pagyrė, kad Ci
cero skyrius dirba pavyzdingai 
ir aukos nemažėja, tačiau 
pripažino, kad apskrities aukos 
šiemet būsiančios mažesnės. 

Dr. B. Motušienė, skyriaus 
pirm., pranešė, kad pernai buvo 
perrinkti visi valdybos ir kont
rolės komisijos nariai ir pasiliko 
tose pačiose pareigose: B. Motu
šienė — pirm., A. Didžiulis — 
vicepirm. ir iždininkas, Č. 
Bačinskienė — sekretorė, D. 
Pareigienė ir J. Skamienė — 
renginių vadovės, A. Stepai-
tis ir A. Zailskas — nariai ypa
tingiems reikalams. Kontrolės 
komisija: J. Balutis, J. Dekeris 
ir J. Mikulis. Skyrius palaiko 
artimus ryšius su Centro ir 
Apskrities valdybomis; talkina 
kai kuriuose renginiuose. Dau
giausia laiko skiria rudens — 
spalio mėn. vajaus pasiruošimui 
ir pravedimui. Aplankydami 
198 namus, aukas rinko: Č. 
Bačinskienė, J. Dekeris, S. Di
džiulienė, J. Mikulis, B. Novic
kis, D. Pareigienė, S. Prancke-
vičius, J. Skamienė, J. Šab-
rinskas, A. Zailskas. Cicero sky
rius turi 286 registruotus 
narius. Mirė 6 aukotojai, įsirašė 
5 nauji. Buvo išsiųsti 45 laiškai. 
Gauta iš 30 atsakymai su 1880 
dol. aukomis. Cicero skyrius 
turi 15 šimtininkų, kurie jau 
daugelį metų yra tie patys. 
Aukas laiškais iš rinkėjų priima 
iždininkas, korespondenciją 
tvarko pirmininkė. Dėkjo susi
r inkusiems aukotojams ir 
visiems, atskirai išvardindama, 
kas tik prisidėjo prie šio susi
rinkimo paruošimo. 

Inž. A. Didžiulis perskaitė 
apyskaitą. 1992 m. rudens va
jaus metu surinkta 5,993 dol. 
Išlaidų metuose turėta 270.47 
dol. tai pašto, susirašinėjimo, 

spaudos, radijo, auka šv. Mi
šioms, salės ir kitos išlaidos. 
Kasoj liko 51.52 dol. Vajaus 
aukų pagal įstatus skyrius ne
gali nė centro pasilikti skyriaus 
veikimui puoselėti, surinktas 
vajaus metu aukas turi atiduo
ti Centro valdybai, o ši savo 
posėdžiuose dalina. J. Mikulis 
atliko revizijos komisijos 
pranešimą, kuris sutiko su iždi
ninko apyskaita. 

Kai seimo pirm. išvardino 
numatytus į mandatų komisiją 
ir prašė siūlyt kandidatus į 
valdybą, E. Radvilienė pagyrė 
dabartinę už atliktus darbus ir 
prašė pasilikti kitims metams. 
Dalyviai ilgai plojo, o pirminin
kaujantis, gavęs sutikimą iš 
skyriaus pirm., paskelbė, kad 
jau turim 1993-tiem metam 
valdybą. Taip pat įvyko ir su re
vizijos komisijos r inkimu: 
pasiliko tie patys. 

Diskusijose, klausimų ir su
manymų metu, dalyvavo S. 
Bernatavičius, Z. Juškevičienė, 
dr. F. Kaunas, D. Pareigienė, S. 
Pranckevičius ir kt. Buvo 
pasisakyta įvairiais reikalais. 
Palietus jaunimą šalpos darbuo
se, buvo pasigerėta ir pasi
džiaugta, kad jie dirba, kai atei
na laikas ir mato tikrą reikalą. 

Darbotvarkė buvo svarstyta 
paeiliui ir labai aktyviai įsi
jungiant dalyviams — vis patai
sant, papildant, o kartais ir 
balsą pakeliant. Tokią nuotaiką 
pirm. pagyrė, kad seimai 
daromi pasisakymui, pajudina 
kraują ir nuotaiką, pakelia 
veiklą. 

Pasibaigus pasisakymams, 
pirmininkė susirinkimą uždarė. 

Č. B. 

VAKARONĖ SU 
VALDU ADAMKUM 
Išeivija su dideliu dėmesiu 

sekė ir dalyvavo Lietuvos res
publikos prezidento rinkimuose. 
Kandidatais likus tik Seimo 
pirmininkui Algirdui Bra
zauskui ir Lietuvos ambasado
riui JAV Stasiui Lozoraičiui, už 
pastarąjį balsavo didelė išeivijos 
dauguma. Dalis balsavo ir už 

Balfo 14 skyriaus metinis susirinkimas Cicero, IL. Iš kairės: susirinkimo pirm. 
A. Stepaitis; Centro valdybos pirm. M. Rudienė, Apskrities valdybos pirm. 
S. Vanagūnas. sekr. Č. Bačinskienė. 

Algirdą Brazauską, kuris 80% 
balsavusių persvara buvo iš
rinktas ketvirtuoju Lietuvos 
respublikos prezidentu. 

Stasio Lozoraičio rinkiminei 
kampanijai Šiaurės Amerikoje 
ir taip pat Lietuvoje vadovavo, 
išeivijai gerai pažįstamas, o taip 
pat populiarus ir Lietuvoje, 
Valdas Adamkus. Po intensy
vios 4 savaičių r inkiminės 
veiklos, nors ir nepasiekus 
rinkiminių laurų, V. Adamkus 
grįžo į Čikagą ir vasario 19 d. 
Jaunimo centro kavinėje, San
taros-Šviesos surengtoje vaka
ronėje, pasidalino Lietuvoje 
patirtais įspūdžiais su kavinę 
perpildžiusia auditorija iš arti ir 
iš toli. 

Vakaronę pradėjus dr. Zeno
nui Rekašiui, prelegentas V. 
Adamkus laisvai papasakojo 
rinkiminės darbuotės patirtį. 
Pasiekus Vilnių sausio 25 d., 
niekur nebuvo Stasio Lozoraičio 
r ink imin ių p laka tų nei 
reklamos spaudoje. S. Lozoraičio 
rinkiminis komitetas jau buvo 
suformuotas, vadovaujant A. 
Abišalai, J. Gentvilui, A. Saka
lui ir kitiems. Rinkiminė propa
ganda dar nebuvo pradėta dėl 
lėšų stokos. Visa Lietuvos spau
da už rinkiminius straipsnius 
ėmė aukštą honorarą. Lietuvos 
iždas abiems kandidatams su
teikė po 750,000 talonų rinkimų 
išlaidoms. Prelegentas pami
nėjo, kad jie nebuvo S. Lozo
raičio panaudoti ir sugrįš atgal 
į valstybės iždą. 

S. Lozoraičio rinkiminei kam
panijai finansuoti tik Amerikoje 
aukomis buvo surinkta graži 
suma, kurios tik dalis, apie 
35,000 dolerių, buvo panaudota 
rinkiminei kampanijai Lietu
voje. V. Adamkus išreiškė 
didelę padėką rinkiminių lėšų 
telkimo vadovui Stasiui Barui. 
Tik doleriams pasiekus Vilnių 
bei nuvykus savo lėšomis V. 
Adamkui, R. Sakadolskiui ir 
dviems talkininkams iš Vašing
tono, buvo t inkamai suorgani
zuota ir jau pavėluotai pradėta 
rinkiminė akcija. Greta TV 
debatų, radijo laidų ir straips
nių, spaudos konferencijų, buvo 
labai svarbu aplankyti galimai 
daugiau provincijos vietovių. 
Atskirai lankymą vykdant V. 
Adamkui ir St. Lozoraičiui su 
palydovais, pavyko aplankyti 
visus Lietuvos miestus ir dau
gumą miestelių, su klausytojais 
pripildytomis salėmis, su drau
giškais ir provokuojančiais 
k laus imais . Visur pavyko 
susikalbėti net ir su labai aro
gantiškais oponentais. Visose 
ap lankytose vietovėse V. 
Adamkus buvo paklaustas , 
kodėl jis nekandidatuoja į pre
zidentus. A t sakymas buvo 
paprastas: „Gerbiu Lietuvos 
Konstituciją, kuri man kandida
tuoti neleidžia". 

Pervažiavus daugiau kai 1000 
kilometrų per Lietuvą, teko ma
tyti neviltį, vargą ir skurdą, ne 
vien provincijoje, bet ir mies
tuose. Yra nemažai gyventojų 
žemiau skurdo ribos ir net ne
toli bado. Žmonėms per 
paskutinį laikotarpį sudužusios 
geresnio gyvenimo viltys, išpli
tusi korupcija, melas ir išnaudo
tojų siautėjimas daugelį sulaikė 
nuo balsavimo už St. Lozoraitį, 
manant, kad pats neišgyvenęs, 
nepatyręs ir nematęs vargo, 
nepajėgs suprasti padėties ir jo 
vadovavimas Lietuvai nebus 
sėkmingas. 

St. Lozoraičio rinkiminei akci
jai daug pakenkė dr. Kazio Bo
belio kreiva kritika, puolimai, 
visais būdais propaguojant 
Algirdo Brazausko kandida
tūrą. 

Br. J . 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel . (1-312) 776-8700 

Darbo vai nuo 9 iki 7 vai vak 
šeštad 9 v r iki 1 vai. d. 




