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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Lietuva pasirašė 
NATO „Partnerystės 

sutartį 
Vilnius, sausio 27 d. (Elta) — 

Lietuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas šiandien Europos 
gynybos organizac jos NATO 
būstinėje Briuselyje pasirašė 
bendradarbiavimo su NATO 
„Partnerystės taikos labui" 
sutartį. Prieš jam atvykstant, 
sutartį savo parašais jau buvo 
patvirtinę visų 16 NATO narių-
šalių vadovai. 

Prieš pasirašant sutartį, lai
kinai einantis NATO generali
nio sekretor iaus pareigas 
Amadeo de Franchis ir prezi
dentas Brazauskas pasakė kal
bas. „Bendradarbiavimo taikos 
labui sutartis priartina Lietuvą 
prie NATO, tai istorinis mo
mentas jūsų šaliai", pažymėjo 
A. de Franchis. 

Algirdas Brazauskas ir Ama
deo de Franchis nusifotografavo 
prie NATO emblemos. Po to 
įvyko beveik 50 minučių trukęs 
konfidencialus pokalbis. Jame 
taip pat dalyvavo prezidentą ke
lionėje lydintys užsienio reikalų 
ministras Povilas Gylys, krašto 
apsaugos ministras Linas Lin
kevičius, Lietuvos misijos prie 
Europos Sąjungos vadovas Adol
fas Venskus. 

(Vakar į „Partnerystės taikos 
labui" NATO programą pirmo
ji įstojo Rumunija. CNN televi
zijos kabelio žinių transliacijoje 
iš Briuselio buvo komentuoja
ma, jog reikšminga tai, kad Lie
tuva — pirmoji iš buvusiųjų 
Sovietų Sąjungos šalių, įstojusi 
į šią NATO programą. Nors pa
gal šią programą NATO nega
rantuoja šalies saugumo, pro
gramoje dalyvaujančios šalys 
gauna NATO konsultavimą bei 
paramą vakarietiškais standar
tais vystant savo karines pajė
gas. Nesitikima, kad Rusija 
priešintųsi Lietuvos įstojimui, 
nes „Partnerystės" planas kaip 
tik buvo sukurtas kaip kompro
misas patenkinti Rusijos prie
šinimąsi tikros NATO narystės 
praplėtimui į rytus. Rusija yra 
davusi pritarimą NATO „Part
nerystės" planui. — Red.) 

T V F susirūpino dėl 
infliacijos Lietuvoje 

Šiandien Vyriausybės rūmuo
se įvyko Lietuvos ministro pir
mininko Adolfo Šleževičiaus ir 
Tarptautinio Valiutos Fondo 
(TVF) Baltijos skyriaus vadovo 
Adalbert Knobl spaudos konfe 
rencija. 

Įvertindamas dabartinę Lietu
vos ekonomikos padėtį. A. 
Knobl pasakė, kad joje mato 
labai daug pozityvių pasikei
timų. Tačiau kelia nerimą pas
kutiniais mėnesiais padidėjusi 
infliacija. Apyvartoje, anot A. 
Knobl, yra daugiau pinigų, ne
gu buvo numatyta Lietuvos pi
nigų apyvartos apribojimuose, 
per daug yra suteikta kreditų ir 
paskolų. 

Adolfas Šleževičius pasakė, 
kad infliaciją, kuri buvo 5^c-7% 
per mėnesį, padidino naujos 
šildymo kainos, taip pat į Lie
tuvos teritoriją įvežamiems 
žemės ūkio produktams nu
statyti dideli muitų tarifai. 
Anot premjero, Lietuvos Ban
kas išsėmė savo galimybes ma
žinti infliaciją todėl vyriausy
bė deda visas pastangas, kad 
Lietuvoje būtų įsteigta Valiutų 

valdyba. „Tik ji dabar galėtų 
padėti sumažinti infliaciją ir pa
lūkanų procentus", sakė Šleže
vičius. 

Komentuodamas Lietuvos So
cialdemokratų vyriausybei pa
reikštą nepasitikėjimą minist
ras pirmininkas pasakė: „Visi 
politikai ir politinės partijos turi 
konstitucinę teisę teikti interpe
liaciją šalies vyriausybei. Ta
čiau, mūsų nuomone, šis Social
demokratų pareiškimas yra tik 
dar vienas siekimas atkreipti 
visuomenės dėmesį į negausią ir 
mažai Seime atstovaujamą savo 
partiją. 

„Prisimenant ir ankstesnius 
Socialdemokratų žingsnius, ne
sunku pastebėti, kad tokia tak
tika — atkreipti į save dėmesį 
— jie vadovaujasi nuolatos. Ar 
pasiseks jiems šį kartą, pri
klausys nuo Seimo. Jeigu Sei
mas nutars, kad vyriausybė ne
vykdo savo programos ir blogai 
dirba, ji be abejo turės at
sistatydinti. Akivaizdu tik vie
na, kad Socialdemokratai labai 
skuba su savo išvadomis. Vy
riausybės programa yra suda
ryta ketveriems metams, todėl 
per devynis mėnesius ją įgyven
dinti nebuvo realu", kalbėjo mi
nistras pirmininkas Adolfas Šle
ževičius. 

Žemės reforma jau valdoma 

„Prasidėjusi beveik prieš tre
jus metus žemės reforma šiuo 
metu įgauna normalų pagreiti, 
konkrečius jos vyksmo proce
sus kaime valstybė pradeda 
valdyti", šiandien įvykusioje 
spaudos konferencijoje pareiškė 
Seimo Agrarinio komiteto pir
mininkas Mykolas Pronckus. 
„Lietuvoje žemė grąžinta dau
giau kaip 100,000 žmonių, dar 
didesniam būriui pažadėta ją 
grąžinti. Nuo vasario mėnesio 
kiekviename mūsų krašto ra
jone ir didžiausiuose miestuose 
pradės dirbti komisijos, kurios 
tiesiogiai rūpinsis žemės nuosa
vybės tvarkymo reikalais". 

„Praėjusių metų sausio-lap-
kričio mėnesiais atlikta sociolo
ginė apklausa parodė, kad at
gautoje žemėje patys ūkinin
kauja tik 22^, nuomoja 19%, o 
nieko su žeme nedaro 41% nau
jųjų žemės savininkų", kalbėjo 
Pronckus. „Nemažai nesklan
dumų, sprendžiant žemės grą
žinimo reikalus, iškyla dėl to, 
kad kai kuriems apylinkių ag
rarinių tarnybų darbuotojams 
stinga kompetencijos. Jiems 
turėtų talkinti vyriausybės 
atstovai Respublikos regionuo
se". 

Vėl uždaryta elektrinė 
Ignalinoje 

Sausio 27-osios naktį, 2:31 
vai., Ignalinos Atominėje Elek
trinėje buvo sustabdytas ir ant
rasis blokas, dirbęs 1,300 mega-
vatų galingumu. Kaip paaiški
no IAE generalinis direktorius 
Viktoras Ševaldinas, blokas 
sustabdytas, sutrikus reakto
riaus kasečių rankinio valdymo 
schemai. Kaip specialistams jau 
pavyko išsiaiškinti, rankinio 
valdymo schema sutriko, me
chaniškai sugedus operatoriaus 
pulto mygtukui. Pasak V. Še-
valdino, reaktoriaus galingumo 

Sausio 13 d. Antakalnio kapinėse Vilniuje, prie Sausio 13-osios Lietuvos laisvės gynėju kapų 
įvyko jų aukų paminėjimas. Gedulingame ceremoniale dalyvavo prezidentas Brazauskas, 
vyriausybės nariai, Seimo vadai, miesto savivaldybės, karių, policininkų, pasieniečių, įvairių 
organizacijų bei partijų vadovai. 

SKAT gali būti sunaikinta 
Vilnius, sausio 19 d. — 

Lietuvos Sąjūdžio Taryba 
išplatino pareiškimą „Dėl 
Savanoriškosios krašto ap
saugos tarnybos (SKAT) 
nuginklavimo. 

Jame rašoma: Lietuvos vals
tybingumo idėjai priešiškos 
jėgos provokacijomis ir juodi
nimu siekia moraliai, o po to ir 
fiziškai nuginkluoti SKATą. Šis 
darbas jau pradėtas — ginklai iš 
savanorių atimti. Jie laikomi te
ritorinės gynybos štabuose. 
Kilus agresijos grėsmei, ginklų 
saugojimo vietos būtų puolamos 
pirmiausia. Šitaip sunaikinama 
pati teritorinės gynybos idėja". 

Savanorių tarnyba perates-
tuota, penktadalis žmonių, ter
šiančių garbingą savanorio 
vardą, iš tarnybos pašalinti. „Už
sienio šalyse — Šveicarijoje, 
Danijoje, Latvijoje, Estijoje 
savanoriai lengvuosius ginklus 
laiko namie ir yra visada pasi
rengę ginti kraštą, „rašoma 
pareiškime". LDDP vyriausy

bės rodomas nepasitikėjimas sa
vanoriais neturi jokio pagrindo. 
Nusikaltėlių pasitaiko visose 
ginkluotose tarnybose, tačiau 
LDDP vyriausybė išskiria tik 
SKAT. 

Apie 30,000 Lietuvos medžio
tojų šaunamuosius ginklus 
laiko namie, bet dęl galimų in
cidentų niekas nesibaimina. 
Kita vertus, Seimas neseniai 
priėmė įstatymą, leidžiantį 
piliečiams įsigyti ginklą savi
gynos tikslais. 

Todėl siekimas nuginkluoti 
SKAT (neatsižvelgiant į tai, kad 
ši tarnyba reikalauja mažiau
siai biudžeto lėšų, lyginant su 
kitomis gynybos struktūromis, 
ir yra patikimiausia), mėgini
mai supriešinti ją su visuomene 
vertintini kaip sąmoningas 
valstybės gynybinės galios 
silpninimas", — rašoma Sąjū
džio Tarybos dokumente, kurį 
pasirašė jos pirmininkas Romas 
Batūra. 

Šiaurės ir Baltijos šalių 
pasitarimas 

New Yorkas, sausio 24 d. — 
Lietuvos ambasadorius Jungti
nėse Tautose Anicetas Simutis 
sausio 20 d. dalyvavo eiliniame 
Šiaurės šalių ir Baltijos valsty
bių ambasadorių pasitarime Da
nijos Misijoje. Pirmininkavo 
Danijos ambasadorius B. Ha-
akonsen. 

Kaip praneša Lietuvos Misija 
JT, aštuoni ambasadoriai ap
žvelgė 48-osios JT Generalinės 
Asamblėjos darbus, JT ekono
miniu bei socialinių tarybų 
struktūriniu reformų eigą bei 

ir saugos valdymo automatika 
suveikė pagal projektinę sche
mą, įrangos gedimų nėra, radia
cinis fonas nepakitęs, persona
las veikė teisingai ir laiku. Ant
rąjį bloką planuojama paleisti 
po dviejų parų. 

Kaip jau buvo pranešta, sau
sio 18 d. dėl gedimų buvo sus
tabdytas ir pirmasis blokas. 
Patiriamą elektros energijos 
trūkumą kompensuoja daugiau
sia Lietuvos elektrinė (ji veikia 
400 megavatų galingumu įpras
tų 60 mW), Kruonio hidroaku 
muliacinė, Kauno bei Dauguvos 
(Latvija) hidroelektrinės. 

padėtį Baltijos valstybėse. Bal
tijos šalių ambasadoriai infor
mavo pasitarimo dalyvius apie 
savo vyriausybių reakcijas į Ru
sijos užsienio ministro Andrėj 
Kozyrev sausio 18 d. pareiški
mą. 

Ambasadorius A. Simutis pla
čiau painformavo apie Lietuvos 
nutarimą siekti NATO narys
tės, o Latvijos amb. Aivars Bau-
manis padėkojo Šiaurės šalių 
ambasadoriams už paramą, 
svarstant Rusijos Federacijos 
iškeltą rezoliuciją dėl tariamų 
žmogaus teisių pažeidimų Lat
vijoje ir Estijoje. 

Ambasadorių Simutį į pasita
rimą lydėjo Misijos patarėjas 
Darius Sužiedėlis. 

— Lenkija užtikrino žydų 
vadus, kad neleis į Lenkiją at
vykusiam rusų ultranacionalis-
tų vadui Vladimir Žirinovskiui 
dalyvauti Auschvitz lagerio 
muziejuje vyksiančiame kalinių 
išvadavimo 49-ųjų metinių pa
minėjime. Žirinovskis žada ket 
virtadienį atvykti j Lenkiją Na
cionalinio Savigynos Fronto, 
mažos politinės grupės, kvieti
mu. 

Biurokratija trukdo 
reformas 

Vilnius , sausio 21 d. 
(RFE/RL) - Pasaulio Banko Eu
ropos ir Centrinės Azijos sky
riaus direktorius Basil Kovals-
ky spaudos konferencijoje sausio 
20 d. pareiškė, jog per didelė 
biurokratija ir netobuli įsta
tymai trukdo Lietuvos ekono
mines reformas, praneša „Lais
vės' ' ..Laisvos Europos" 
(RFE/RL) radijo Lietuviškoji 
tarnyba. (Sausio 26 „Drauge" 
spausdintame pranešime, gau
tame iš Lietuvos spaudos, buvo 
praleisti Kovalskio kritiški 
komentarai). 

Anot RFE/RL, Basil Kovalsky 
pažymėjo, kad daugiau, kaip 
75% Pasaulio Banko duotų 60 
milijonų dolerių paskolų buvo 
sunaudota kurui ir maistui 
pirkti. Jis sakė, kad pasaulio 
Bankas tariasi dėl galimybių 
1994 metais duoti paskolų že
mės ūkio vystymo, namų staty
bos, gamtosaugos ir socialinės 
rūpybos projektams. Jis taip pat 
pareiškė nuomonę, kad Lietu
vos komerciniai bankai turėtų 
padidinti savo kapitalą ir Lie
tuva turi efektyviau tramdyti 
infliaciją. 

Jauni verslininkai 
nori valdiškų darbų 

Vilnius, sausio 21 d. (Elta) 
— „Prezidentas sveikina jaunų 

žmonių norą aktyviau dalyvauti 
šalies ekonominiame gyvenime 
ir visada juos rems", pasakė 
prez. Algirdas Brazauskas šian
dien susitikęs su lietuvos Jau
nųjų Verslininkų Asociacijos 
nariais. 

Ši organizacija įsikūrusi prieš 
dvejus metus, vienija įvairiose 
privataus verslo struktūrose 
dirbantį jaunimą. Visi jos 
nariai, kaip taisyklė, yra baigę 
aukštuosius mokslus, daugelis 
moka užsienio kalbų. ..Mes no
rėtume", buvo pasakyta susiti
kime su prezidentu, „kad mūsų 
galimybėmis daugiau pasinau
dotų valstybinės ir vyriau
sybinės struktūros, formuo
jančios Lietuvos ekonominę 
politiką. Asociacijos atstovai, 
pavyzdžiui, galėtų dalyvauti pa
skolų skyrimo procese, taip pat 
vyriausybės posėdžiuose, ku
riuose svarstomi ekonominiai 
klausimai. Jaunieji versli
ninkai, be kita ko, sakė galin-

Rusijos reformininkas 
galutinai pasitraukė 

Maskva, sausio 26 d. (NYT) 
— Rusijos finansų ministras 
Boris Fiodorov trečiadienį 
atmetė prezidento Boris Jelcino 
prašymus, kad jis pasiliktų 
vyriausybėje. Jaunasis minist
ras, laikomas Vakarų norimos 
ekonominės reformos simboliu, 
atsisakydamas Jelcino kvietimo, 
pranašavo ekonominį krachą 
Rusijoje, socialinius „spro
gimus" ir Ukrainos pobūdžio 
superinfliaciją, jei ministro pir
mininko Viktor Černomyrdin 
išdėstyta ekonominė politika 
bus vykdoma. Černomyrdin ir jo 
vyriausybė, kurią sudaro sovie
tinės eros pramonininkai, pro
paguoja lėtinti reformas ir sku
biai duoti lengvatinius kreditus 
nepelningoms valdžios įmo
nėms. 

Tai jau trečias Fiodorovo at
s is ta tydinimas, bet š įkar t 
įteiktas jau pačiam Boris Jel
cinui ir, manoma, tuo jau 
baigsis vyriausybėje vykusi arši 
kova dėl Rusijos ekonominės po
litikos krypties. Boris Fiodorovo 
likimas, dėl kurio jau visą sa
vaitę tąsomasi, anot, Jsew York 
Times" korespondento Steven 
Erlanger „parodo įtampą tarp 
Jelcino ir agresyvesnio Černo
myrdino ir taip pat pažymi, po 
trejis metus išsitęsusios Jelcino 
kovos su parlamentu, žemiausią 
Jelcino autoriteto įtakingumą". 

Ekonominė politika sukama 
atgal 

Po susitikimo su Jelcinu 
išleistame pareiškime Fiodorov 
atsišaukė į Jelciną, kad jis sus
tabdytų ekonominės politikos 
sukimą atgal. Fiodorov tuos 
veiksmus prilygino perversmui, 
vykdomam,,Raudonųjų direkto
rių", gyvenančių „gyvybės 
neturinčia ir nekompetentinga 
ideologija", ,,be mažiausio 
supratimo apie makroekonomi-
ką". 

Anot Fiodorov, „neleistina. 
kad žmonės, kurie valstybei 
padarė milžinišką ekonominę ir 
politinę žalą, kurie yra griežti 
ir atviri reformų kelio prieši

ninkai galėtų išlaikyti savo 
vietas valdžioje". 

Boris Fiodorov. 35-metis ban
kininkas, finansų ministro 
poste bandęs sukontroliuoti 
valstybines išlaidas ir lengvai 
duodamus kreditus, pastatė 
griežtas sąlygas savo pasili
kimui valdžioje, reikalaudamas, 
tarp kitko, ir dabartinio cent
rinio banko pirmininko Viktor 
Geraščenko ir ministro pirmi
ninko agrikultūrai Aleksandr 
Zaveriucha pašalinimo. „Ma
tyt", rašo Erlanger, „Jelcinas ir 
Černomyrdinas nutarė, kad ne
gali jo reikalavimu patenkinti". 

„Nieko nėra amžino" 

Fiodorovas minėjo, jog prez. 
Jelcinas jam sakė: „Negali 
visko išmesti tokiu metu, kaip 
dabar. Negali tik nueiti šalin". 
Fiodorov taip pat minėjo, jog 
Jelcinas sakęs:, jokc daiktas ir 
joks žmogus nėra amžinas, net 
ir Viktor Geraščenko". Bet 
Fiodorov taip pat pažymėjo, kad 
Jelcinas aiškiai verčiau pasi
rinko Geraščenko, negu jį ir pa
reiškė, kad, be to, ir jis pats 
nebegali bendradarbiauti su 
„ideologiniais priešais", kurių 
politika pakerta finansinį sta
bilumą bei reformas. Reformi-
ninkų, kurių vyriausybėje jau 
nebeliko, pagrindiniai tikslai 
buvo ekonominis stabilizavima-
sis, žema infliacija, stipri 
valiuta ir privatizavimas. 

Černomyrdin taip pat sako, 
kad ves antiinfliacinę politiką, 
bet vienok pranašauja, kad vėl 
pradės kilti infliacija, taip, kad 
šių metų pabaigoje ji jau bus 
8%-9^c kas mėnesį. Vakarų eks
pertai numato, kad jau šią va
sarą ji bus iškilusi iki 30% kas 
mėnesį. Pats Fiodorov mano. kad 
infliacija iškils iki 50% kas 
mėnesį. 

Kad Jelcino galia nyksta rodo 
ir tai. kad buvęs Rusijos Kons
titucinio teismo teisėjas Valery 
Zorkin, kuris praėjusį rugsėjo 
mėnesį perversmo metu prieši
nosi Jelcino paleidimui parla
mento, dabar vėl atstatytas į 
savo postą. 

Išplatinta Lietuvos reakcija 
į Rusijos grasinimus 

New Yorkas, sausio 22 d. — 
Lietuvos ambasadorius Jungti
nėse Tautose Anicetas Simutis 
sausio 21 d. JT generaliniam 
sekretoriui Boutros Boutros-
Ghali įteikė Lietuvos Užsienio 
reikalų ministerijos sausio 18 d. 
pareiškimą ir Seimo pirminin
ko Česlovo Juršėno sausio 20 d. 
pareiškimą dėl vis aštrėjančių 
Rusijos pareigūnų pasisakymų 
apie dabartinę Rusijos politiką 

tys dirbti ekonominį darbą 
užsienio ambasadose, jie netgi 
siūlosi tokius atstovus išlaikyti 
savo lėšomis. 

Prezidentas pritarė Jaunųjų 
Verslininkų Asociacijos narių 
pageidavimams. Jis sakė, kad 
siūlys šios organizacijos ats
tovus įtraukti į kai kurias vy
riausybines komisijas. 

— Lietuva padarė dalinį 
Jungtinių Tautų narystės mo
kesčio įmokejimą, apmokantį 
Lietuvos įnašą penkioms J T 
taikos palaikymo operacijoms. 
Viso įmokėta 209,017 dolerių. 

Lietuvos ir kitų Baltijos šalių 
atžvilgiu. Abu pareiškimai bus 
paskleisti kaip oficialūs JT 
dokumentai ateinančią savaitę. 

Sausio 19 d. visomis šešiomis 
JT kalbomis kaip oficialus JT 
Generalinis Asamblėjos ir Sau
gumo Tarybos dokumentas bu
vo išplatintas Baltijos valstybių 
premjerų reakcija į Rusijos už
sienio reikalų ministro A. Ko
zyrev pasisakymus Baltijos 
šalių atžvilgiu ir apie galimą 
Rusijos kariuomenės išvedimo 
sustabdymą iš Estijos ir Latvi
jos. 

Premjerų pareiškimą JT Ge
neraliniam sekretoriui įteikė 
Lietuvos. Latvijos ir Estijos am
basadoriai Jungtinėms Tau
toms. 

KALENDORIUS 

Sausio 28 d.: Šv. Tomas 
Akvinietis; Petras, Karolis, Leo
nidas, Nijolė. 

Sausio 29 d.: Sulpicijus. 
Valerijus, Girkantas, Pranciš
kus. 
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/PORTO APŽVALGA 

Redaktorė I r ena Regiene 

43-JI SPORTO ŠVENTĖ 
MELBOURNE 
ANTANAS LAUKAITIS 

Didesniam sportininkų skai
čiui negalint dalyvauti Hobarte, 
ALFAS valdyba, susitarusi su 
Melbourno sporto klubo „Var
pas" valdyba, nutarė 1993-jų 
metų Australijos Lietuvių Spor
to šventę rengti Melbourne. 
Nors laiko tebuvo likę vos trys 
mėnesiai, „Varpo"' valdyba, 
vadovaujama labai energingo 
pirmininko Rimo Mickaus, 
padedant valdybos nariams — J. 
Dagienei, R. Marčiulaitienei, A. 
Skimbirauskui, A. Kirstens ir 
atskirų sporto šakų vadovams, 
šventę surengė labai gražiai. 
Šventės metu ypač malonu buvo 
matyti daug varpiečių sporto 
veteranų, kurie, atlikdami įvai
rius darbus, labai prisidėjo prie 
šventės sėkmingumo. Šie 
sporto veteranai tikrai gali būti 
pavyzdžiu ir kitų klubų vetera
nams, kurie, pakabinę, ar į 
kampą numetę savo sportines 
uniformas, pamiršo, kad ir jie 
kadaise atstovavo savo klu
bams, kad jiems kažkas padėjo, 
jais rūpinosi. Šiandien jie 
visiškai dingo iš savo klubų 
gyvenimo, o darbo juk visuomet 
yra, darbininkų trūksta, ir jie 
visuomet labai laukiami. 

Sportininkai į Melbourną 
važiuoti pradėjo jau Kalėdų 
švenčių dienomis. Atvykę re
gistravosi ir gavo visas reikalin
gas informacijas. Aš pats šį 
kartą neplaukiau Australijos 
laivyno komanderio ir jų jach
tų kapitono Algio Dičiūno laivu. 
bet važiavome jo automobiliu. 
Jo dukros — žymios sportinin
kės jau anksčiau atvyko į 
Melbourną pas senelius. Jau 
seniai bevažiavau į Melbourną 
automobiliu. Puikus Sydnėjaus 
oras ir geri keliai kelione darė 
tikrai malonią. Buvo smagu po 
vasaros kelionių Lietuvoje ir vėl 
pamatyti Australijos gamta, 
eukalipto medžius ir daugybę 
besiganančių karvių ir aviu. 
Kelionė neprailgo klausant 
komandieriaus įdomių pasako
jimų. 

Artėjant prie Melbourno. oras 
pasikeitė. Vietoj Sydnėjuje 
paliktos šiltos saulutės, mus 
pasitiko stiprus vėjas ir smar
kus lietus. Gal dėl to ir mano 
vairuotojas, pajutęs vandenį, 
nepastebėjo, kad automobilio 
degalų rodyklė artėjo prie 
skalės galo. Laimingai pasiekę 
garažą, apsirūpinę degalais, lai
mingai pasiekėme šaltąjį 
Melbourną (reikėjo jau ir megz
tinį iš maišo traukti). Atvykę į 
A. Dičiūno uošvių Marganavi-
čių namus, šeimininkų buvom 
maloniai priimti ir pavaišinti. 
Melbourne gyvenau pas Sydnė 
jaus „Kovo" sporto veterano 
Vlado Šneiderio seserį Juliją. 
kuri ne tik labai gražiai mudu 
priėmė, bet buvo ir maloni 
mūsų vairuotoja, vežiojusi mus 
i įvairius sporto stadionus. 

ŠVENTĖS ATIDARYMAS 

Šventė prasidėjo pamaldomis 
St. Mary Star of the Sea bažny
čioje. Nors oras buvo šaltas ir 
lietingas, sportininkai su savo 
vėliavomis ir garbės palyda gau 
šiai dalyvavo šv. Mišiose, kurias 
aukojo sportininkų nuoširdus 
bičiulis kun. dr. P ranas 
Dauknys. Pamoksluose spor
tininkams jis visuomet iškelia 

sporto ir fizinio auklėjimo 
reikšmę jaunimui, nes spor
tuojantis jaunimas moka save 
apvaldyti ir viskam būti atspa
rus. Pamaldų metu gražiai 
giedojo choras, vadovaujamas P. 
Morkūno, Z. P ra šmuta i t e i 
vargonais palydint . 

Atidarymo iškilmės vyko 
Albert Park krepšinio stadione. 
Šioje 43-je Australijos Lietuvių 
Sporto šventėje dalyvavo arti 
200 sportininkų, atstovaujan
čių: Adelaidės „Vyčiui", Can-
berros „Vilkui", Hobarto „Per
kūnui*. Brisbanės „Baltijai". 
Sydnėjaus „Kovui" ir Melbour
no „Varpui". Skambant lietu
viškų maršų garsams, į salę įžy
giavo trys varpiečiai, nešdami 
Australijos, Lietuvos ir Sporto 
švenčių vėliavas. Juos sekė visų 
klubų sportininkai. 

Sugrojus Australijos ir Lietu
vos himnus, atidarymo žodį tarė 
šventės šeimininkas — „Varpo" 
klubo pirmininkas R. Mickus. 
Pristatęs šventėje dalyvaujan
čius sportininkus ir savo vado
vaujamos valdybos narius, pa
sveikino visus šventės dalyvius, 
l inkėdamas daug sportinės 
laimės varžybose. ALFAS val
dybos pirmininkas Antanas 
Laukaitis, sveikindamas visus 
pasidžiaugė, kad per tokį 
trumpą laiką melbourniškiai 
sportininkai ir jų rėmėjai įsten
gė surengti šią 43-ją Sporto 
šventę. 

Sportinę priesaiką: „Mes, 
Australijos l ietuviai sporti
ninkai, susirinkę į savo metinę 
šventę, iškilmingai pasižadame 
ga rb inga i varžy t i s šiose 
žaidynėse, kuriose mes dalyvau
jame mus visus jungiančios 
l ie tuvių k i lmės vedini; 
pasižadame ištikimai ginti savo 
klubo vardą ir siekti pergalės ne 
asmeninei, bet sporto garbei. To 
s i ekdami , visuomet atsi
minsime, kad garbingas daly
vav imas Lie tuvių sporto 
šventėje, yra svarbesnis, negu 
laimėjimas bet kuria kaina", — 
perskaitė „Varpo" sportininkai 
G. Statkutė ir M. Zdanius. Spor
to šventės dalyvius raš tu 
sveikino Lietuvos Tautinio 
Olimpinio komiteto atstovas 
Australijoje J. Jonavičius, Aust
ral i jos Lietuvių Kata l ikų 
federacijos, Lietuvių koopera
tinė kredito unija „Talka" ir 
Australijos Lietuvių fondas. 

I Australijos Lietuvių Sporto šventės atidarymą atžygiuoja Sydnėjaus „Kovas". 

Atidarymo metu labai gražiai 
tautinius šokius šoko D. An
tana i t i enės vadovaujamos 
„Gintarėlių" grupės jaunieji 
šokėjai. 

Oficialiai 43-ją Australijos 
Lietuvių Sporto šventę atidarė 
ALFAS pirmininkas A. Laukai
tis. Sportininkams išžygiavus iš 
salės, pirmąsias krepšinio 
rungtynes žaidė Melbourno 
„Varpo" I vyrų komanda prieš 
Adelaidės „Vytį". Laimėjo 
varpiečiai. 

Šios Sporto šventės atidarymo 
dienos vakare vyko susipažini
mo vakaras, kur jaunimas sma
giai praleido laiką ir mezgė 
pirmąsias pažintis. 

(Bus daugiau) 

1994 M. S. AMERIKOS LIETUVIŲ 
SLIDINĖJIMO PIRMENYBĖS 

ŠALFASS -gos Alpinistinės 
Slidinėjimo pirmenybės 1994 m. 
vasario 26 d. vyks Blue Moun-
tain Ski Resort, Collingvvood, 
Ont. (maždaug 90 mylių į šiaurę 
nuo Toronto i. Vykdo — Toronto 
LSK „Jungtis". 

Varžybų pradžia — 10:00 vai. 
r. Registracija — nuo 8:30 iki 
9:30 vai. r. 

Programa: Slalomas ir didy
sis slalomas įvairaus amžiaus 
klasėse — nuo žemiau 10 metų 
jaunučių iki daugiau negu 64 
metų veteranų. Galutinė klasi
fikacija bus nustatyta po daly-

Praėjusį sekmadienį, sausio 
23 d., „Lituanica-Liths" vyrų 
komanda žaidė trečiąsias salės 
pirmenybių rungtynes prieš len
kų „Royal Wawel", kuri prieš 
savaitę buvo nustebinusi fut-

čia „Pegasus" komanda, kai 
mūsiškiai tuo pačiu laiku ir vy
raudami aikštėje, skaudžiai pra
laimėjo prieš vokiečių „Ki-
ckers" 1:4. 

Praėjus speigui, praėjo ir 
bolo publiką ir gerokai įvariusi „Liths" komandos sustingimas, 
baimės mūsiškiams, sužaisda- O kas nebuvo sustingęs šalčio 
ma lygiomis 3:3 su pirmaujan- metu? Neverta nė minėti. 

vių registracijos termino, atsi
žvelgiant į užsiregistravusių 
skaičių. 

Dalyvavimas atviras visiems 
lietuviams slidinėtojams atli
kusiems metinę 1994 m. ŠAL 
FASS-gos narių registraciją. 

Dalyvių registracija atlieka 
ma iki 1994 m. vasario 18 d. 
imtinai, pas pirmenybių vado
vą, ŠALFASS-gos Slidinėjimo 
komiteto pirmininką šiuo adre
su: Rimas Kuliavas, 297 Ken-
nedy Ave., Toronto, Ont. 
M6P 3C4. Telefonas: (416) 
766-2996. Fax: (416)760-9843. 

Smulkios informacijos prane
šamos visiems ŠALFASS-gos 
sporto klubams bei kai kuriems 
slidinėtojams. Suinteresuoti ne-

„Lituanicos" — „Liths v futbolo komandos vadovas Gediminas Bielskus įteikia 
žymenį Gyčiui Kava l i ausku i . Nuotr. E . Šu la i č io 
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DRAL'GO prenumera ta mokama iš anks to 
metams '-2 metu 3 men. 

JAV $90 00 $50.00 $30 00 
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Tik šeštadienio laida: 
JAV $50.00 $35.00 $25 00 
Kanadoje ir kitur 'U.S.' $55.00 $35 00 $30.00 
Užsakant j IJetuvą — 
Oro paštu $500.00 $250.00 
Tik šeštadienio laida $160.00 $85 00 
Paprastu paštu $100.00 $55.00 
Tik šeštadienio laida $55.00 $35.00 

• Redakcija straipsnius taiso 
• Administracija dirba kasdien savo nuožiūra. Nesunaudotų 
nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniais straipsnių nesaugo. Juos grąžina 
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gavus prašymą 

priklausomi slidinėtojai prašo
mi kreiptis j Rimą Kuliavą ar 
Vytenį Čiurlionį. 

Papildomai registruotis bei in
formacijas gauti, ypač gyvenan
tiems JA V-se, galima ir pas 
ŠALFASS Slidinėjimo k-to vice
pirmininką Vytenį Čiurlionį, 
19755 Upper Terrace Dr., 
Euclid, OH 44117. Tel. (216) 
481-1525. Fax: (216)943-4485. 
ŠALFASS slidinėjimo komitetas 

ŠALFASS centro valdyba 

KLUBŲ DĖMESIUI: 

1. Siunčiame mūsų Bulletin 
anglų kalba dėl 1994 m. Š. A. 
lietuvių slidinėjimo pirmenybių. 

2. Visi dalyviai privalo būti 
atlikę 1994 m. ŠALFASS-gos 

narių registraciją. Neatlikusieji, 
turės tai padaryti vietoje. 

3. Yra galimybė, kad kai ku
riems klubų nariams informaci
jas pasiuntėme asmeniškai, jei 
jie dalyvavo praeityje. 

4. Klubai prašomi painfor
muoti savo apylinkių slidinėto-
jus ir paskatinti juos dalyvauti. 
Praneškite mums jų adresus. 

ŠALFASS Slidinėjimo 
komitetas 

Hickory Hilla, IL, Šitaip pagerbia aavo gyventoj* olimpieti Tomą PukStį. 
Nuotr Alf. Porfouako 

Energingai žaisdami prieš 
„Royal Wawel", pirmąjį rungty
nių trečdalį „Liths'* vyrai baigė 
rezultatu 2:1, nors pirmąjį įvartį 
ir įkirto „R.W." žaidėjas. 

Antrame trečdalyje per 5 mi
nutes Gytis Kavaliauskas ir 
Rol. Urbonavičius rezultatą pa
kėlė ligi f , bet čia ir priduso. 

Komanuus vadovui pradėjus 
pavargusių pagrindinių žaidėjų 
(pirmojo sąstato) pakeitimus, 
pradėjo staiga keistis ir rezulta
tai. Apie trečiojo trečdalio vidurį 
„Royal Wawel" prisivijo pavo
jingai arti, net 4:6 ir grasino iš
lyginimu, o mūsų gynikai vis 
dar nesugebėjo izoliuoti pavo
jingąjį „R.W7* įvarčių šaulį, 
kuris vienas per kelias minutes 
įkirto net 3 įvarčius. Prieš pa
baigą mūsiškiui įkirtus septin
tąjį įvartį, panikos pavojus 
pranyko ir rungtynės baigtos 
7:4 „Liths" komandos naudai. 

įvarčius pelnė: Gytis Kava
liauskas 3, Rol. Urbonavičius 2, 
P. Masnjak ir Virgis Žuromskas 
po vieną. Jei naujasis vartinin
kas nebūtų pademonstravęs sa
vo sugebėjimo ir kritiškais mo
mentais neprarasti galvos, var
giai būtų užtekę pergalei ir tų 
7 įvarčių. 

Tenka stebėtis, kad praėjusio 
sezono major divizijos salės 
pirmenybių įvarčių šaudymo re-
kordistas Virgis Žuromskas šį 
sezoną be žemėlapio vis dar ne
suranda priešininko vartų. Ar 
tą golamušio instinktą nepaliko 
Lietuvoje, viešėdamas ten per 
Kalėdų atostogas? 

Šį sekmadienį, sausio 30 d., 
salės rungtynių nebus, nes vyks 
amerikietiško futbolo finalinės 
rungtynės — Super Bowl. 

Ateinančias, ketvir tąs ias 
rungtynes „Liths" žais vasario 
6 d., 3:15 vai. prieš vokiečių 
„Green-White", su kuria šiuo 
metu dalijasi trečiąja vieta. 
Rungtynės prieš „Green-White" 
visada yra savotiška mįslė, iš 
anksto neatspėjama. 

J . J . 

DALIA E. CEPELE, D.D.S. 
DANTŲ GYDYTOJA 

7915 W. 171st 
Tlnley Parh, IL 60477 

(708) 614-6871 
Valandos pagai susitarimą 

Kab- 312 735-4477: 
Re*. (708)246-0067; arba (708)246 6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILOING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

K a b . ta i . ( 3 1 2 ) 4 7 1 - 3 3 0 0 

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

7 7 2 2 S. K e d z l e Ave>., 
Chicago , III. 6 0 6 5 2 

Cardlac Olagnosls, Ltd. 
Marquatte Madical Bulldlng 

6132 S. Kedzle 
Chicago. IL 60629 

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3900 W. M St. Tai. (7M) 422-0101 
Valandos pagal susitapmą 

Pirmd 3 v p p.-7 v v antrd 1? 30-3 v.p.p 
trečd uždaryta, t^tvd 1-3 v.p.p.. 

penkt ir šeštd 9 v.r -12 v.p.p. 
6132 S. Kedzi* Ava.. Chicago 

(312) 778 6969 •)-> (312) 489-4441 
DR. K. A. JUČAS 

ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
GYDO ODOS AUGLIUS ŽAIZDAS IR 

IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 
KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

Namų (708) 584 5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundee Ave. , Elgin, I I I . 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robertą Rd.. Hickory Hllls, IL 
1 mylia j vakarus nuo Harlem Ave. 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave Hickory Hills. IL 
Tai. (706) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

Tai. kabineto ir buto: (708)652-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ava.. Cicaro 

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

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

Tol. 312-585-1955 
172 Schlllar St., Elmhurat, IL 60126 

706-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

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

Tai. (312) 737-5149 
Vai pagal susitarimą 

Palo* Vision Center, 7152 W. 127th St 
Palo- Hgts. III Ketv vai 3-6 v v 

Tai. (708) 448-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kedzte 

Vai antr 2-4 v p p ir ketv 2-5 v p.p 
Šeštd pagal susitarimą 

V Z'ta< apmokami Medicare 
Kabinato tai . (312) 776-2860 

Namų 708-448-5545 
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71 at Straat 
(312)434-2123 
Pirm 2-7 Antr. ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Kofe. tol. (312) 565-0348; 
Rai. (312) 776-5633 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

42SS W. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4 

6 9 antr t? ft penkt 10 t? 1 6 

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

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ava. (prie Austm) 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (312)565-7755 

ARAS ŽLIOBA. M.D 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Madical Centor-

Naparvllla Campua 
1020 6. Ogdon Ava. , 6urte 310, 

Naoarvllla IL 60663 
Tol. 706-527-0060 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tol. (1-312) 666-3166 
Namų (706) 361-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

674S Woot 63rd Straot 
Vai pirm. antr ketv ir penkt 3-6; 

šeštadieniais pagal susitarimą 



Politinės 
nepriklausomybės 

dar neužtenka 
Sovietų Sąjunga sugriuvo, nes 

supuvo iš vidaus. Lietuva 
netikėtai atgavo savo politinę 
nepriklausomybę dėka šios sui
rutės. Tačiau Kovo 11-osios 
Lietuva yra visai kitokia, negu 
Vasario 16-osios. Tada Lietuvą 
atkūrė krikščioniškoje kultūroje 
išaugę neturtingi, bet darbštus 
ūkininkų vaikai. Dabartinę Lie
tuvą kuria nihilistinės nomen
klatūros miestiečiai — biuro
kratai. Visuomeninis irimas, 
kuris pakirto galingą Sovietų 
Sąjungą, tebesitęsia dabartinėje 
silpnoje Nepriklausomoje Lietu
voje. Pažvelkime į Lietuvos indi
vidą, šeimą, pramonę, Bažnyčią, 
valstybę ir spaudą. 

Jaunas Lietuvos individas gy
veno ir tebegyvena stiprioje 
įtampos būklėje. Daugumas Lie
tuvoje išgyvena klinikinės de
presijos ligą. Marksistinę ideo
logiją atmetę, krikščioniško 
tikėjimo nepažįsta, o vakarietiš
ką demokratiją supranta, kaip 
savanaudišką turto grobstymą. 
Visuomeninis nihilizmas ir be
viltiškumas pasireiškia alkoho
lizmu, nusikaltimais, savižudy
bėmis, kurios padidėjo 6 kartus 
per paskutinius metus, ypač 
tarp jaunų vyrų. 

Pernai pirmą kartą lietuvių 
tautos istorijoje natūralus 
gimstamumas buvo mažesnis 
negu natūralus mirtingumas. 
Lietuvių tauta sumažėjo septy
niais tūkstančiais gyventojų. 
Praeityje lietuvių skaičius yra 
sumažėjęs, bet dėl karų ar 
epidemijų, ne dėl atsisakymo 
gimdyti. Jaunos šeimos nenori 
imtis atsakomybės dėl vaikų 
gimdymo ir auklėjimo. Paly
ginkime lietuvių padėtį su Sara
jevo miesto padėtimi. Sarajevo 
miestas jau dvejus metus gyve
na karo stovyje, pergyvena kas
dieninius bombardavimus. Nors 
miesto gyventojų skaičius žy
miai sumažėjęs, nes daug yra 
pabėgusių, gimstamumas šiame 
mieste padvigubėjo nuo praeitų 
metų. Tikintys musulmonai to
kiu būdu bando atsilaikyti prieš 
serbų puolimą. 

Daug jaunų lietuvių bėga iš 
Lietuvos ir ieško darbo užsieny
je. Milžiniškos sovietinės pra
monės savaime nyksta, bet ne
matyti tikrų pastangų sudaryti 
sąlygas investitoriams kurti 
naujas smulkesnes bendroves. 
Žemės ūkis visai apleistas ir tai 
savaime aišku, nes marksistinė 
nomenklatūra ūkiu niekada ir 

nesidomėjo. Žmonių galvoseno
je tebėra marksistinis nusis
tatymas, kad daug pinigų užsi
dirbti, net ir legaliu verslu, yra 
kažkaip neteisinga. Kad turint 
savą atskirą namą, arba geres
nę mašiną yra kažkaip nusižen
giama prieš kitus piliečius. 

Buvo tikėtasi, kad Lietuvos 
Bažnyčia imsis skleisti vakarie
tišką kultūrą kartu su tikėjimo 
tiesom. Deja, daugumas vyres
nių kunigų buvo pasyvūs tary
binės valdžios kaloborantai ir 
susikompromitavo žmonių aky
se. Kiti dvasininkai labai 
įtaringai žiūri į II Vatikano su
sirinkimo įvestus pasikeitimus 
ir priekaištauja, kad tai sukėlė 
Katalikų Bažnyčios sąmyšį. Lie
tuvos Katalikų Bažnyčioje ne
praktikuojamas dažnas komuni-
jos priėmimas, taip kaip būdavo 
mada Vakaruose prieš 70 metų. 
Lietuviai katalikai, kaip ir kiti 
tarybiniai piliečiai, vakarie
čiams sako: „Mes jau viską ži
nome, nebandykite mūsų moky
ti". Jauni lietuviai kunigai, 
rodos, seka lenkiškos kuni
gystės modelį, kuriame kunigas 
yra ne žmonių dvasinis tarnas, 
o visuomeninis vadas. 

Visur vyrauja hierarchinės pi
ramidės. Šių piramidžių viršū
nėse tie patys asmenys, kurie 
buvo tarybiniais metais. Šie 
vadai parengti ne pagal gali
mybę imtis atsakomybės ir iš
spręsti problemas, bet dėl savo 
gabumo išsisukinėti iš pareigų 
vykdomą kitų kaltinimo ir 
skundimosi lėšų stoka. Minis
terijų tarnautojai yra tipingi 
„Da-da" vyrai (Yes - Men). 
Vadovų asmeniškas gyvenimas 
siaubingai panašus į praeitų 
laikų „petite" buržuzacijos: 
vienas arba du vaikai, perdėtas 
susirūpinimas savo asmenišku 
patogumu ir abejingumas visuo
menės nelaimingiesiems. Kai 
atsiranda problema (Lietuvos 
Bankas, radioaktyvinių pieno 
miltelių eksportas, nuodingo 
kuro importavimas), kaltininkų 
niekas neranda. 

Spauda Lietuvos vidinių prob
lemų nesvarsto. Kaip ir Sąjun
gos laikais, nuolat nuogąs
taujama užsienio grasinimu ir 
imperializmu. Tačiau jokia tau
ta ant byrančių visuomeninių 
pamatų neišsilaikys. Lietuviai 
arba šias vidines problemas 
išspręs, arba jos prives prie 
krizės. 

Linas Sidrys 

LIETUVOS ORO LINIJŲ PROBLEMOS 
Po dviejų dienų pertraukos 

ketvirtadienį, sausio 20 d. vėl 
atnaujinti oro linijos „Lietuva" 
tarptautiniai skrydžiai. 

Kaip pasakė susisiekimo 
ministerijos civilinės aviarijos 
departamento direktorius An
tanas Lapinskas, tai pirmas 
atvejis Lietuvos oro linijų gyva
vimo istorijoje, kai mūsų lėktu
vai negalėjo nusileisti kitų šalių 
aerodromuose. Dėl to bendrovė 
prarado ne tik dalį pajamų, bet 
ir dalį autoriteto. 

Bendrovės, .Lietuva" lėktuvas 
JAK-40 sausio 17 d. buvo sulai
kytas Hamburge, nes neturėjo 
draudimo dokumentų. Sausio 
18 ir 19 d. iš Kauno neišskrido 
lėktuvai į Prahą, Hamburgą, 
Kristianstadą bei Budapeštą. Iš 
viso per dvi dienas neįvyko 
penki skrydžiai, maždaug šim
tas žmonių laiku neišskrido 
norima kryptimi. 

Pasak oro limjų administrato
riaus Juozo Gailiaus, ketvirta
dienį 12 vai. dienos draudimo 
dokumentai jau turėjo būti nu
siųsti minėtų valstybių oro 
linyų bendrovėms. 

Danutė Bindokienė 

Kai prezidentas kalba 
į tautą 

Buffalo, NY, Lietuvių klubas. Iš k. — dr. Antanas Musteikis, Maria Stankus, Valerija Gamziukaa 
Aldona Masiulionis, Liuda Balčius, Rita Stankus; priekyje iš kairės — Maria Michalski ir Aurelija 
Dolata. 

RUSIJOS 
PARLAMENTO 

SUDĖTIS 
ZENONAS 

Pagaliau, praėjus beveik 
mėnesiui nuo gruodžio 12 die
nos Rusijos parlamento rin
kimų, buvo paskelbti tų rinki
mų galutiniai rezultatai. Į 
Žemesniuosius rūmus (Durną) 
vietoj 450 buvo išrinkti 444 
atstovai. Neišrinkti 6 atstovai. 
Tai dėl to, kad šių atstovų rin
kimuose rasta taisyklių pažei
dimų. Pusė atstovų išrinkta 
pagal dalyvaujančių partijų 
sąrašus. Šiuo atveju atstovų 
skaičius paskirstytas proporcin
gai pagal partijos gautų rinkėjų 
balsų skaičių. Atstovų vietas 
gavo tik tos partijos, kurios 
surinko nemažiau kaip 59c rin
kėjų balsų. Kitą pusė atstovų 
išrinkta, balsuojant už indivi
dualius kandidatus. 

Pagal rinkėjų balsų skaičių 
geriausiai pasirodė Rusijos Li
beralų demokratų (Žirinovskio) 
partija, surinkusi 22.8# balsų. 
Si partija labai stipriai pasisakė 
prieš ekonomines reformas ir už 
Rusijos imperializmą. Prie jų 
reikėtų pridėti komunistų įta
koje esančias partijas: komu
nistus (12.39c), Rusijos moterų 
(6.1Vc), ir žemdirbių (Agrarų) 
partiją (7.99c). Visos šios keturios 
partijos surinko 51.1^ balsų. 
Atseit, apie pusė balsuotojų 
pasisakė prieš radikalias refor
mas. 

Reformų šalininkai buvo labai 
susiskaldę. Gal iš dalies jie dėl 
to ir pralaimėjo, kariaudami 
vieni su kitais. Iš jų didžiausia 

PRŪSAS 
yra Gaidaro Rusijos pasirin
kimo partija. Ji tikėjosi 30-40^ 
balsų, o gavo tik 15.4%. Jei prie 
jos pridėtume Javlinskio bloką 
(7.8%), Rusijos vienybės partiją 
(6.8%) ir Rusijos judėjimą dėl 
Demokratinių reformų (4.1%) 
bei demokratų partiją (5.5%), tai 
gautume 39.6% rinkėjų balsų. 
Taigi už reformatorius balsavo 
maždaug penktadaliu mažiau 
rinkėjų, negu už ultranacio-
nalistus ir komunistus. Liku
sieji 9.3% balsų teko daugeliui 
mažų partijų. Gal didžiausia 
pralaimėtoja buvo centro Pi
liečių unijos partija, kuri bu
vusiame parlamente turėjo apie 
trečdalį atstovų. Šį kartąjį su
rinko tik 1.9% balsų ir pravedė 
tik vieną atstovą. 

Rezultatai kiek palankesni re
formatoriams, jei juos palygin
tume pagal pravestų atstovų 
skaičių. Čia didžiausią atstovų 
skaičių gavo ne Žirinovskio (64 
atstovai >, bet Gaidaro partija (70 
atstovų). Tai dėl to, kad pagal 
individualinių atstovų rinkimus 
Gaidaras gavo 30, o Žirinovskis 
tik 5 atstovus. Nors Žirinovskio 
grupė gavo 22.8% balsų, Durno
je ji turės tik 14.4% atstovų. Jei 
prie Žirinovskio partijos pridė
tume komunistų (48 atstovai), 
agrarų (33 atstovai), ir Rusijon 
moterų (23 atstovai), gautume 
168 atstovus, arba 37.8% Du
rnos atstovų. Jei prie Gaidaro 
partijos pridėtume Javlinskio 
bloką (23 atstovai), Rusijos vie

nybę (19 atstovų), demokratus 
(14 atstovų) ir Rusijos judėjimą 
dėl Demokratinių reformų (4 
atstovai), gautume 130 atstovų, 
arba 29.3% Dūmos atstovų. To
dėl atrodo, kad Durnoje le
miamą vaidmenį vaidins 129 
nepriklausomieji atstovai 
(29.1% Durnos atstovų) ir 17 
mažųjų partijų atstovų (3.8%). 
Be jų pagalbos įstatymų negalės 
pravesti nei Žirinovskis, nei 
Gaidaras. Todėl šiuo metu yra 
didelis klaustukas: kas tie 
nepriklausomieji, ar daugiausia 
demokratai ir reformų šalinin
kai, ar komunistų bei ultrana-
cionalistų pasekėjai? Laikui bė
gant tai paaiškės. Visi šie ne
priklausomieji atstovai buvo 
išrinkti individualiai, ne pagal 
partijų sąrašus. 

Kaip bus valdoma Rusija, 
4 esant tokiam parlamento pasis
kirstymui? Atrodo, kad ji bus 
daugiausia valdoma pagal Jel
cino potvarkius. Jei Žirinovskio 
grupei ir pavyks pravesti ne
priimtinus įstatymus su komu
nistų ir nepriklausomųjų pagal
ba, Jelcinas galės panaudoti 
savo veto. Veto panaikinimui 
reikės dviejų trečdalių atstovų 
balsų. Šiuo atveju nacionalistai 
ir komunistai be savo balsų tu
rėtų gauti ir beveik visus ne
priklausomųjų balsus. Tai ne
lengvas uždavinys. O refor
matoriai, jei bus vieningi, 
turėtų nesunkiai surinkti per 
trečdalį balsų, kad veto nebūtų 
panaikintas. 

O dėl Lietuvos, tai padėtis 
neatrodo kritiška bent iki 1996 
metų birželio mėnesio, kai bus 
rankamas nauja*-- Rusijos prezi
dentas. Til^rumės. kad tada 
Žirinovskio žvaigždė bus jau 
prigesusi. 

Kalbantį savo krašto pre
zidentą mes beveik kasdien ma
tome televizijoje ir dažniausiai 
mažai kreipiame dėmesio į jo žo
džius: prezidento darbas yra 
rūpintis įvairiais savo valstybės 
ir pasaulinės politikos reikalais, 
mūsų — tvarkytis savo kasdie
nybėje. Tačiau ypatingomis pro
gomis prezidento kalba susi
laukia daugiau klausytojų — 
jeigu jis oficialiai prabyla j 
tautą, vadinasi, turi kažką svar
baus pasakyti. 

Todėl ir po sausio 25 d. dažnai 
aidėjo klausimas: ar teko girdėti 
prez. Clintono kalbą antra
dienio vakare? Kokį įspūdi ji 
paliko? Paprastai , klausant 
Amerikos prezidento lietuviš
komis ausimis, stengiamės jo žo
džiuose ieškoti dviejų temų. Pir
moji yra susieta su mūsų 
artimąja aplinka — sveikatos 
apsauga, ekonomija, darbais ir 
kitais rūpimais klausimais. An
troje vietoje, bet tiek pat svar
bu, yra užsienio politikos vin
giai (ypač Europoje), nes mūsų 
tėvynės nepriklausomybė dar 
tebėra labai trapi ir nuolat siū
buoja, kaip Kalifornijos žemė. 
Prezidento žodžiuose mėginame 
atrasti bent krislelį vilties, kad 
galbūt šį kar tą galingoji 
Amerika neleis didžiajam kai
mynui praryti mūsų Lietuvą, 
galbūt šį kartą tikrai išties 
pagalbos ranką. 

Deja, ilgoje prezidento kalbo
je apie užsienio politiką ir jos 
painiavas buvo užsiminta tik 
prabėgomis, pabrėžiant, kad 
Amerika ir toliau neatsisako 
savo įsipareigojimų (įdomu, 
kokių?) Europoje ir k i t u r 
pasaulyje, kad vilčių teikia susi
tarimai su Rusija dėl branduo
linių ginklų atsargų sunai
kinimo. Užuot statę naujus 
fabrikus ginklams gaminti ir 
ieškoję vis naujų ir baisesnių 
būdų priešui sunaikinti, ameri
kiečiai ir rusai mokslininkai 
nukreips žvilgsnį ir pastangas 
į erdvių tyrinėjimus bendromis 
pastangomis. Vienintelė užuo

mina, kad ne visi takeliai Rusi
jos pasieniuose yra rožių žiedla
piais barstyti, buvo pasi
sakymas dėl rusų karinių 
dalinių, užsilikusių kaimyni
niuose kraštuose prieš tų kraštų 
vyriausybių valią (matyt, turėta 
mintyje Latviją ir Estiją). 

Apie prezidento ir jo žmonos 
Hillary Clinton propaguojamą 
sveikatos apsaugos planą jau 
esame daug kartų girdėję ir 
ateityje dar daug girdėsime. 
Šiam sumanymui ir antradieni 
skirta ypač daug laiko (prezi
dentas jau išmoko įtikinančiai 
kalbėti ir savo argumentus tiks
liai perteikti). Dažnai girdėti 
buvo ir kiti pažadai: reikia 
sumažinti nusikaltimų skaičių, 
šelpti vargšus, griežčiau bausti 
nusikaltėlius, surasti daugiau 
darbų, mažinti valstybės defici
tą, švarinti aplinką... Šiomis 
temomis kalbėjo ir ankstesnieji 
prezidentai (taip pat įtiki
nančiai), o jų žodžiai nulėkė 
vėjais, nepalikę pėdsakų. 

Tačiau Bill Clinton davė ir 
konkretesnių pasiūlymų, ypač 
stipriai primindamas, kad 
reikia pradėti nuo šeimos (ar čia 
ataidėjo Katalikų Bažnyčios 
Šeimos metų tema?). Vaikui 
reikalinga šeima su tėvu, mo
tina ir tikrosiomis vertybėmis, 
su kuriomis nuo mažų dienų 
vaikas supažindinamas ir jos 
nuolat jam skiepijamos. „Vy
riausybė vaikų neišaugina, juos 
augina tėvai, todėl jie turi ir 
pagrindinę atsakomybę už 
vaiko auklėjimą", — kalbėjo 
prezidentas. Jis taip pat pabrėžė 
mokslo svarbą: atimk iš vaiko 
šaunamąjį ginklą ir paduok 
knygą į rankas! Knyga-mokslas 
išaugins susipratusį, pilnavertį 
krašto pilietį. 

Prezidento dažnos užuominos, 
kad pagrindinės vertybės kyla 
ne tik iš šeimos, bet ir iš Dievo, 
iš religinės praktikos, galėjo 
sukrėsti visus Amerikos ateis
tus, kurie nuolat stengiasi „at
skirti valstybę nuo Bažnyčios".. 

REIKĖS LEIDIMŲ 
TURIZMO VERSLUI 

Nuo Naujųjų metų turizmo 
paslaugas Lietuvoje bus galima 
teikti, tik turint Valstybinės 
turizmo tarnybos leidimą. No
rinčių aptarnauti turistus firmų 
vadovai turės turėti aukštąjį ar 
bent specialųjį vidurinį išsilavi
nimą bei ne mažesnę, kaip dvejų 

metų praktiką turizmo srityje. 
Turistinė firma turės turėti ne 
mažiau, kaip dvi telefono linijas, 
iš kurių bent viena pritaikyta 
telefakso ryšiui, pateikti patal
pų nuomos sutartį, tvarkingai 
mokėti mokesčius, turėti fondą, 
kurio pinigai bus naudojami tik 
išimtiniais atvejais, ir kasmet 
mokėti valstybei po 500 litų. 
Trečiadienį buvo išduota 30 
pirmųjų turizmo leidimų. 

Dvejus metus abiejų Lietuvos 
oro linijų lėktuvus draudė 
Kanados draudimo firma 
„Taylor", kurios draudimo 
kaina vieneriems metams buvo 
maždaug 200,000 JAV dolerių. 
Šiais metais „Lietuva" ir 
„Lietuvos avialinijos" pakeitė 
draudiką —maždaug tris kartus 
pigiau jų lėktuvus apdraudė Di
džiosios Britanijos draudimo fir
ma „Sedwick Group PLC". Be 
to, ši firma pasiūlė teikti ir juri
dines paslaugas, ko nedarė 
kanadiečiai. Pavyzdžiui, įvykus 
avarijai ar lėktuvui sudužus, 
draudėjas atstovaus kliento in
teresams, siųs savo ekspertus ir 
t.t. 

Kanados firmos draudimo ter
minas baigėsi dar gruodžio 
mėnesį, o „Lietuva", skirtingai 
nei „Lietuvos avialinijos", nesu
spėjo laiku sutvarkyti 
dokumentų. 

Pasak civilinės aviacijos 
departamento ekonomikos sky
riaus viršininko Jono Liskovo, 
reikia padėkoti Vokietijos 
civilinės aviarijos administra
cijai, kuri pastebėjo netvarką ir 
sulaikė „Lietuvos" lėktuvą. 

LIKIMO IRONIJA 
JONAS INDRIŪNAS 
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Ilga kelionė išvargino vyrus. Kiekvienu traukinio 

sustojimu jų būrelis mažėjo, kol paskutiniame traukinio 
pakeitime Jurgis paliko vienas. Buvojau geras popie
tis, o jis dar tebevažiavo. Žinojo, kad tą vakarą jie savo 
tėviškės nepasieks. Reikės nakvoti pas savo tą senutę, 
pas kurią taip ilgai — aštuonerius metus, lankydamas 
gimnaziją, gyveno. Jis žinojo, kad ji mielai jį priglaus, 
be to, ir skubėti į namus nenorėjo. Galvojo aplankyti 
draugus, sulaukti Vinco, pagyventi dar nerūpestingai, 
tik tada, po kelių dienų, parsirasti namo. 

Kai traukinys sustojo Utenos stotyje, Jurgis pasi
juto jau namuose. Nieko nelaukdamas, patraukė 
Ukmergės plentu pas savo senutę. Pasiilgo jis jos. Ji 
buvo Jurgiui gera, globojo, kaip savo vaiką. Būdavo, 
negrįš į namus vėliau vakare, senutė neina gulti, 
laukia, kol išgirsta tylų Jurgio šlamėjimą prieangyje. 
Ir jis bandė būti jai geras, kada tik pamatydavo, kad 
jai reikia pagalbos, jis niekuomet neatsisakydavo. 

Ir šį kartą ji sutiko Jurgį išskėstomis rankomis. 
— Grįžai vaikeli! — kone su ašaromis iš džiaugsmo 

išliejo pirmus žodžius senutė. — Kiek daug aš apie tave 
galvojau, bauginausi, meldžiausi už tave, kad Dievulis 
tave saugotų. Girdėjai, kas atsitiko tiems mūsų 
vaikeliams? Išvažiavo taip, kaip ir tu ir... nebegrįžo. 
Bijojau, kad ir tau taip neatsitiktų. 

Jurgiui irgi buvo graudu. 
— Grįžau, tetute, grįžau, dar aš buvau laimingas, 

— ištarė Jurgis. 

— Ar dar važiuosi ten, atgal. Jurguti? — rūpestingai 
pasiteiravo senutė. 

— Gal kada nors... Tik ne taip greit. — nuramino 
senutę Jurgis. 

Apsiraminusi senutė griebėsi vaišinti Jurgį. 
Nekokius išteklius ji turėjo, bet jausdama, kad Jurgis 
mažai valgęs, ar gal iš viso nuo vakar dienos nebuvo 
ką nors turėjęs burnoje, bandė vaišinti, kaip didžiausią 
svečią. 

Jurgis tą jautė. Tikrai jis buvo pamiršęs apie valgį 
nuo paskutinio žingsnio, paliekant tą savo karo 
mokyklą. Valgė ir klausėsi senutės jautrių pasakojimų 
apie viską, kas vyko jų aplinkoje, o ypač senutė gailėjo 
tų dvidešimt vieno, žuvusio Vilniaus krašte. Klausėsi 
Jurgis jos pasakojimų. Nebuvo jam tai naujiena. Jis 
apie tai girdėjo ir iš Felikso, ir iš Vinco, tik senutės 
nenorėjo užgauti, matydamas, kaip ji visa tai išgyveno. 

Ilgai nepaleido jo senutė. Klausėjo ir pati pasako
jo, kol už langų pasirodė tamsa. Kaip jaukiai pasijuto 
čia Jurgis vėl senutės globoje. Dar ilgai jie būtų kalbėję, 
bet ilgos kelionės išvarginto vaikino senutė nenorėjo 
per ilgai varginti. 

Užmigo Jurgis. Sapnavo: jis karo mokyklos išleis
tuvių ceremonijose. Stovi išdidžiai, kaip niekada, priim
ti iš prezidento, jiems įteikiamus kardus. Žiūri ir ne
tiki: Ir Feliksas, ir Kazys, ir visi kiti gretose. „Ir jie 
gaus kardus? — galvojo Jurgis, — juk jie namuose, iš 
kur jie čia atsirado?" Žengia žingsnį prie prezidento, 
priima kardą ir žiūri prezidentui į akis. Jis mato ne 
prezidentą, o Plechavičių, žiūrintį į jį, duodantį jam 
kardą. Jurgis paima. O tas kardas toks mažas, toks 
lengvas, lyg būtų popieriaus lapelis. Taip mielai jis 
glaudžia tą lapelį prie savęs, ir įsideda į švarko kišenę. 

O čia šalia, Vincas žiūrį į jį. — „Vincai, ar tau jau įteikė 
kardą? — klausia Jurgis. — Aš jau turiu". Traukia iš 
kišenės Jurgis ne kardą, bet popieriaus lapelį. Žiūri 
abu. „Ir aš tokį turiu, — sako Vincas, — tik mano 
kitoks. Aš dar čia pasiliksiu. Taip ant jo užrašyta". 
Jurgis atidžiai žiūri į savo: „Atostogų leidimas!" Ir 
mato, kaip jie nuo viens kito tolsta. Jis lyg ant 
traukinio laiptelio stovi, juda traukinys, ir Vincas 
tolsta. Jaudinasi, nori šaukti, tik balso nėra. Sukaupia 
visas jėgas, ir kiek tik išgali sušunka: Vincai! Ir Jur
gis pabunda. Pabudo daugiau pavargęs nuo to sapno, 
negu po ilgos kelionės vakar. 

Pirmieji saulutės spinduliai jau veržėsi pro langą. 
Kambaryje buvo tylu. Nebeužmigo daugiau Jurgis, jo 
akyse dar taip ryškiai tebestovėjo tik ką sapnuotas sap
nas. — „Nejau ten kas nors pasikeitė? Gal Vincas buvo 
teisingas, kad jis neskubėjo? Gal už dienos, kitos ir vėl 
mums reikės grįžti atgal?" — bandė sau aiškinti sapną 
Jurgis. Sapnais jis netikėjo, bet šį kartajam buvo keis
ta, viską prisiminė taip aiškiai, taip ryškiai, tarytam 
tas sapnas nebuvo sapnas, o gyvas išgyvenimas. 

Jo svajones pertraukė tylus lėkščių barškėjimas. 
— „Senutė jau atsikėlusi", — pagalvojo Jurgis. Ir jis 
daugiau nebegulėjo, atsikėlė, susitvarkė ir nuėjo į vir
tuvę pas senutę. 

Buvo gražus sekmadienio rytas. Jurgis į namus 
nenorėjo skubėti, jam čia viskas buvo taip artima, taip 
priprasta, per tuos aštuonerius metus, kad tėviškė 
atrodė tik pasisvečiavimo vieta. Be to, jis buvo pasi
ryžęs sulaukti Vinco. Tad po pusryčių sumanė 
vaikščioti po miestą. 

(Bus daugiau) 
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LIETUVIU TELKINIAI 

• 

CLEVELAND, OH 
VASARIO 16-JI 
C L E V E L A N D E 

Lietuvos Nepriklausomybės 
a t s ta tymo 76-toji sukaktis bus 
minima sekmadienį, vasario 13 
d., tokia tvarka: 

9:45 v.r. — vėliavų pakėlimas 
pr ie Laisvės paminklo; 

10:00 v.r. — šv. Mišios Dievo 
Motinos šventovėje. Mišių metu 
giedos Dievo Motinos parapijos 
choras, vadovė — Rita Kliorie-
nė . 

10:30 v.r. — šv. Mišios Šv. 
Jurgio parapijos bažnyčioje. 

4:00 v. p.p. — iškilmingas mi
nėjimas parapijos auditorijoje. 
Pagr indinė kalbėtoja — Ginte 
Damušytė, Lietuvos Misijos prie 
Jungt in ių Tautų patarėja. 

Meninę programos dalį atliks 
sopranas Virginija Bruožytė-
Muliolienė. 

Minėjimą rengia ALT skyrius 
ir LB Clevelando apylinkė. Mi
nėjimo rengėjai kviečia visas 
organizacijas dalyvauti šv. Mi
šiose ir minėjime su savo vėlia
vomis. 

INGRIDA BUBLIENĖ 
S Ė K M I N G A VERSLININKĖ 

Ingrida Bublienė su savo IB 
Communications bendrove veda 
sėkmingą prekybą su Lietuva. 
J a u įgyvendintas stambus kont
r ak ta s kompiuterių sistemos 
įvedimo Lietuvos Komerciniam 
bankui . 

Šiuo metu su Pepsi Interna
tional planuoja Lietuvos Valsty
binėje Panevėžio stiklo įmonėje 
gaminti butelius jų rinkai-

Ingrida yra tarpininkė t a rp 
Clevelando ir Vilniaus. Daug 
kam padeda įvairiais reikalais. 
Sėkmės jai prekyboje. 

T.G. 

P A Š A L P O S 
MOKSLAPINIGIAMS 

K A T A L I K U MOKYKLOSE 

Parap ieč ia i . kur ių va ika i 
l anko katal ikų pradžios ar 
vidurines mokyklas, gali gauti 
pašalpas mokslapinigiams iš 
,.Catholic Education Endow-
ment Trust" fondo. Informacijai 
ir pašalpų pareiškimams gauti 
kreipkitės į kun. Juozą Bacevi
čių. Del informacijų kreipkitės 
į parapijų raštines. 

P A D Ė D A M I P A R A P I J A I 
IAMŽINSIM ARTIMUOSIUS 

Dažnai žmonės nori įamžinti 
savo artimuosius, nupirkdami 
Bažnyčiai religinius reikmenis. 
Šiuo metu Clevelando Šv. Jur
gio parapija dairosi aukotojų, 
kur ie padėtų įsigyti naujus 
bažny t in ius drabužius a rba 

padėtų paauksuoti parapijos 
taures. Norintieji įamžininti 
savo artimųjų prisiminimą, pra
šomi kreiptis į kleboną kun. 
Juozą Bacevičių. 

F E D E R A L I N Ė N A M U 
APŠILDYMO P R O G R A M A 

N E T U R T I N G I E M S 

Federalinė namų energijos 
asistavimo programa — The 
Home Energy Assistance Pro-
gram (H.E.A.P.) padeda mažai 
uždirbantiems žmonėms žiemą 
su šildymo išlaidomis. Tokiai 
paramai gauti reikia kreiptis į 
County Auditor's Office. Pareiš
kimų formos irgi gaunamos Cle
velando Šv. Jurgio parapijos 
klebonijoje. 

G. J u š k ė n a s 

WORCESTER, MA 

PARDUOTAS L I E T U V I U 
SOCIALINIS KLUBAS 

Praėjusių metų gruodžio mė
nesio pabaigoje klubo vadovybė, 
nariams pri tar iant , pardavė 
Lietuvių Socialinį klubą Kris
taus Dievo Bažnyčiai už 400.000 
dol. Klubo vadovybė tikėjosi 
gaut i 1.050.000 dol.. bet nepa
vyko. Išlaikymo išlaidos nuolat 
kilo. Vien metiniai mokesčiai 
siekė beveik 21.000 dol. Kadai
se narių skaičius siekė 1,200, o 
paskutiniu laiku tik 230 asme
nų mokėjo metinį nario mokes
tį. Susidariusios finansinės pro
blemos vertė lietuvius parduo
ti klubą, negavus už jį pagei
daujamos sumos. 

Klubas buvo įsigytas 1904 m. 
Jaronimo Jakaičio iniciatyva. 
J i s rūpinosi, kad l ie tuvia i 
turėtų vietą kur susirinkti , pa
bendrauti, laisvalaikį praleisti. 
Klubas teikė nariams pašalpą 
ligos bei mirties atveju. Mokslo 
siekiantiems narių va ikams 
davė stipendijas. Pagrindinis 
klubo tikslas buvo puoselėti 
lietuvybę ir ją skiepyti vaikams, 
kad jie prisimintų senolių žemę 
su jos gražiomis tradicijomis ir 
stengtųsi jas išlaikyti. 

Po Antrojo pasaulinio karo, iš 
Vokietijos a tvykus gaus iam 
lietuvių pabėgėlių skaičiui , 
klubo veikla tapo labai aktyvi. 
Naujieji ateiviai jungėsi į klubą. 
K u l t ū r i n ė veikla sužydėjo. 
J a m e vykdavo koncertai. Lietu
vos Nepriklausomybės šventės 
ir kiti minėjimai, įvairių or
ganizacijų susirinkimai, ren
giniai, piknikai. Kiek čia šokta 
jaunavedžiams pradedant vedy
binį gyvenimą, o n e t e k u s 
mylimo asmens , r inktas i į 
polaidotuvinius pietus. 

Didelis mūrinis dviejų aukštų 
pastatas. Dvi salės, virtuvė ir-

Clevelando TV 5 kanalo žurnalistė 
Kudukiene. 

visi kiti įrengimai. Pasta to prie
kyje, an t aukš ta i iškelto stiebo, 
daugeli metų kasdien plevėsavo 
J A V ir Lietuvos vėliavos, pri
mindamos k i ekv ienam praei
viui, kad čia l ie tuvių vietovė. 
Deja, vėliavos neplevėsuoja ir 
daugiau neplevėsuos. Klubas 
svetimose rankose, truputį džiu
giau, kad n u p i r k t a s gražiam 
t ikslui — jame b u s ga rb inamas 
Dievas. Laiko t ėkmėje viskas 
keičiasi. Iš gausaus Worcesterio 
lietuvių te lkinio nedaug mūsų 
bel iko, be t n e n u s i m e n a m e . 
Turime Lietuvių Karo veteranų 
k lubą S h r e w s b u r y , MA, ir 
Lietuvių Labdaros Maironio 
parko gražiai egzistuojančią 
draugiją, kuri miela i pri ims į 
savo na r ių ei les ir buvus ius 
Lietuvių Socialinio klubo na
r ius . 

A L R K M O T E R Ų 
S Ą J U N G O S 5-TOS K U O P O S 

V E I K L A 

N a u j a k u o p o s v a l d y b a 

Sausio 16 d. per šv. Mišias, ku
r i a s aukojo Šv . K a z i m i e r o 
parapijos v ika ras kun . Jonas 
P e t r a u s k a s , MIC. buvo pri
saikdinta naujoji ALRK Moterų 
s ą j u n g o s p e n k t o s kuopos 
valdyba. Po pr iesa ikos kun. J. 
P e t r a u s k a s pasveik ino naująją 
valdybą ir palinkėjo sėkmės 
atei t ies darbuose . 

Valdybą sudaro: Dvasios va
dovas kleb. kun. Vincas Parulis. 
MIC: p i rmin inkė Jadvyga Spi-
rausk ienė , vicepirm. Aldona 
J a k n i ū n a i t ė . iždininkė Berna
d e t a M i l i a u s k a i t ė - H a r r i s . 
finansų rašt ininkė Elzbieta Ala-
vošienė. sekre torė ir l ietuvių 
kalbos korespondentė J a n i n a 
Mil iauskienė, r eng in ių komi
tetą sudarys O n a Kildišienė 
pasi r inkusi sau padėjėją. Iždo 
globėjos — Mary tė Duggan ir 
Elena Banis . Nominacijų komi
te tas Angelė Gar s i enė ir Elz
bieta Rudienė. 

S u s i r i n k i m a s 

Po šv. Mišių, ša l tuku i gerai 
spaudžiant , nes t e m p e r a t ū r a 
siekė 10 laipsniu žemiau nulio, 
skubėjome į sekre torės namus 
sus i r inkimui . 

Malda už visas sergančias 
kuopos na res sus i r ink imą pra
dėjo p i r m i n i n k ė J . Spi-
rausk ienė . Ji pe r ska i t ė ir Wor-
cesterio Lietuvių Organizacijų 
tarybos kviet imą dalyvaut i 20 
d. reng iamame Lietuvos Nepri
klausomybės minėj ime, pamal
dose ir įteikti auką. Paskyrėme 
50 dol. auką , ,Dovana Lietu
va i" , nes mūsų iždas y ra išsi
sėmus: parapijos sa lės atnau
j inimo darbai d a r nebaigti , ne
galime ja naudot i s ir pilnai iš-

Liz Claymen kalbasi su Gražina 
Nuotr V. Bacevičiaus 

vystyt i kuopos veiklą. Be to, 
na r ių tarpe nėra entuziazmo 
aukot i , nes Lietuvoje į valdžios 
ir k i tokias tarnybas braunasi 
k o m u n i s t a i , nors j ie savęs 
tok ia i s nebevadina, kur ių ne 
v ienas yra kaltas už mūsų 
brolių iškentėtas kančias ir 
t remtį Sibire. 

100 dol. paskyrėme parapijos 
biuleteniui , nes jame ištisus 
m e t u s dedamas s k e l b i m a s 
kviečiant is ne tik ištekėjusias 
moter is , bet ir netekėjusias 
j ung t i s į mūsų organizaciją. 

Balandžio 24 d., sekmadienį, 
r u o š i m e „Pavasar io madų 
p a r o d ą " Maironio P a r k o 
patalpose. Kuopos pirmininkė 
yra puik i Madų parodų organi
zatorė. Bus šešta iš eilės jos ini
ciatyva suruošta tokia paroda. 
Sąjungietės, jų dukros ir dukrai
tės y r a puikios modeliuotojos. 
Kviečiame ir viešnias. 

R e n k a m e maistą b e n a m i a m s 

Kiekvieno mėnesio pirmą sa
vaitgalį Šv. Kazimiero parapi
jos bažnyč ios p r i eangy je 
r e n k a m e ir pačios aukojame 
maistą benamiams. Žmonės jo 
apsčiai aukoja. 

S e r g a n č i o s n a r ė s 

Nemažai jų turime šiuo laiku. 
Vienos sveiksta namuose, o 
kitos, kaip Emilija Telkienė yra 
Bancroft Home Health Care 
s e n e l i ų namuose, Mar i j a 
Čėsnienė, Marija Dabrilienė, 
Magdalena Giraitienė. tur int i 
daug iau negu 100 metų am
žiaus, y ra arkiv. J. Matulaičio 
senelių namuose, Nek. Marijos 
Prasidėjimo seselių vadovauja
muose. Nepamirštame jų. kur 
jos b e g y v e n t ų . L a n k o m e , 
meldžiamės per kiekvieną susi
r inkimą už jas. o švenčių proga 
įjungiame į Noveną. Sunkiai 
serga Moterų Sąjungos garbės 
p i rmininkė Julia Mack. kuri 
savo jėgas nuo jaunų dienų 
p a š v e n t ė Moterų są jungai . 
Gydosi namuose, ligai nepasi
duoda, dar darbuojasi. 

J . M. 

NEW YORK, NY 
K L A I P Ė D O S K R A Š T O 

ATVADAVIMO 
S U K A K T I E S M I N Ė J I M A S 

Klaipėdos ir jos kraš to at
vadavimo 71-sios sukak t i e s 
minėjimas Brooklyne, NY, turė
jęs įvykti sausio 16 d., dėl 
didelių šalčių, slidžių kelių ir 
čiuožyklomis tapusių mašino
mis pastatyti aikščių, buvo 
nukel tas į sausio 23 d. 

Minėjimą, vykusį Kultūros Ži
dinio mažojoje salėje, a tnešus ir 
pagerbus vėliavas, pradėjo šau
lių kuopos pirmininkas Kęstu

tis Miklas. Išreiškęs į minėjimą 
susirinkusiems padėką, įvadinia
me Žodyje paryškino šio minėjimo 
prasmę. Tarp kitko pastebėjo, 
kad pirmas kar tas , kai š iame 
minėjime, dėl svarbių tarny
binių įsipareigojimų, negalėjo 
dalyvauti buvęs Lietuvos gene
ralinis konsulas, dabar amba
sadorius prie Jungtinių Tautų, 
Anicetas Simutis. Nei vieno 
anksčiau vykusio minėjimo ne-
praleidęs ambasadorius šį kartą 
atsiuntė sveikinimą. 

Tylos minute pagerbus sa
vanorius, savo gyvybes paau
kojusius vaduojant Klaipėdos 
kraštą, o ta ip pat ir visus 
žuvusius dėl Lietuvos laisvės, 
maldą sukalbėjo šaulių kuopos 
kapelionas, pranciškonų vienuo
lyno viršininkas, kunigas Leo
nardas Andriekus, OFM. 

Neilgą žodį ta rė ir į minėjimą 
atsilankęs Lietuvos generalinis 
konsulas Linas Kučinskas. Jei
gu ne t ie narsūs vyrai, — kalbė
jo konsulas, — vargu ar šiandie
ną Klaipėda ir jos kraš tas pri
klausytų Lietuvai, o juk Klai
pėda tur i milžinišką reikšmę ne 
tik užsienio, bet ir Lietuvos 
gyvenimui". 

Pagrindinis kalbėtojas — Lie
tuvos dimisijos majoras, buvęs 
žurnalo „Karys" redaktorius, 
Balys Raugas. Gerą pusvalandį 
trukusioje kalboje palietė šaulių 
įnašą vaduojant Klaipėdos kraš
tą. I lgiau ir detaliau kalbėjo 
apie tą didžiulės svarbos Lietu 
vai tur int į įvykį. 

Meninę dalį atliko smuikinin
kas Ju l ius Veblaitis ir rašytojas 
Paulius Jurkus . Pradžiai P. 
Jurkus paskaitė ankstyvoje jau
nystėje sukurtą eilėraštį „Sap
nų kara la i tė" . Eilėraštį skai
tan t , J . Veblai t is palydėjo 
smuiko garsais. 

J. Veblaitis atliko ketur ias 
nuotaikingas kompozicijas, kar
tu apibūdindamas ir pačius tų 
kompozicijų autorius:. rBeetho-
ven — „Minuetas", Schumann 
— „Traumerei" , Schubert „Se
r e n a d a " i r F . Gossee — 
„Gavotą". 

Smuikininkui J. Veblaičiui 
buvo nuoš i rdž ia i p a p l o t a . 
Norėta, kad jis daugiau pagrotų. 
Deja — pastangos buvo veltui. 
Kadangi mažojoje Židinio salėje 
nėra pianino, smuikininkui 
palydą suteikė muzikos įrašas iš 
juostos. Gaila, kad jis buvo per-
garsus ir nepakankamai deri
nosi prie smuiko. 

Po to P. Jurkus paskaitė prieš 
90 metų žemaičių tarme para
šytą eilėraštį „Žemaičių stip
rybė". 

Minėjimo baigmėje, Kęstut is 
Miklas pranešė, kad ateityje, 
dėl mažėjančio dalyvių skai
čiaus ir nebepajėgiant padengti 
išlaidų, kasmetiniai minėjimai 
nebebus rengiami. Sekantis mi
nėjimas vyks po ketverių metų, 
minint Klaipėdos atvadavimo 
75-tąją sukaktį . 

Minėjimas buvo baigtas vi
siems giedant Lietuvos himną. 

Minėjimo programai vadova
vo šaulių kuopos vicepirminin
kė Vida Jankauskienė. Minėji
mą rengė New Yorko šauliai, 
ramovėnai ir birutietės. 

P . Pa lys 

CLASSIFIED GUIDE 
FOR RENT REAL ESTi E 

9 kamo. 3 mlag. butas; 
Svarus, ramus, naujesniame pastate; netoli 
54 ir Calitomia Ave Geras susisiekimas; 
kilimai, šiluma, virimo plyta, šaldytuvas Be 
gyvuliukų. Galima užimti dabar Skambinti 
po 4 v. p.p. 312-737-1956. 

MISCELLANEOUS 

1 0 % — 2 0 % — 3 0 % pigiau mokė
sit už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobil io pas mus. 

F R A J I K Z A P O U S 
3 2 M V i W a s t 9 5 t h S t r a a t 

T a i . - (70S) 4 2 4 - M 5 4 
( 312 ) S S 1 - M S 4 

E L E K T R O S . 
{VEDIMAI - P A T A I S Y M A I 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai , 
garantuotai ir. sąžiningai. . 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Ateities klubo Clevelande pirm. R. Bridlius supažindina su paskaitininke 
Silva Savickaite, viešnia i* Lietuvos. Clevelande studijuojančia soc i a l i n iu s 
mokslus 

Nuotr VI. Bacevičiaus 
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GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 596-5959 
(70S) 425-71 SI 

RIMAS L. STANKUS 

Perkant ar Parduodant 
Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
Nuosavybių [kainavfmas vtMal 
Perkame ir Parduodame Namus. 
Apartmentus ir Žemę. 

1 Pensininkams Nuolaida 

PAIEŠKOJIMAS 
laikoma EmNHa Mefkytė Ir Gužo (ar
ba Gužaičio) dukra Onutė, gim. 1917 
ar 1918 m. Čikagoje, gyv. Bndgeporto 
lietuvių kolonijoje, prieš karą rašiusi laiš
kus giminėms į Lietuvą, o vėliau susi
rašinėjimas nutrūkęs. Ieško pusbrolis 
Vladas Butttfcte, Antalagės kaimas, 
Utene* raj., Lietuva. Arba galima 
pranešti skambinant telefonu Čikagos 
apylinkėse (709) 952-9925. 

ii REALMART.INC 
6602 S. Pulasii, 

Ch'cago, I I 60629 
312 585-6100 

BALYS BUDRAITIS 
.Asmeniškai patarnauja (vairių nuosavy
bių pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti skam-

• Dinkite BUDRAIČIUI 
Bus 312-585-6100, re* 312-778-3971' 

• 1926 m. saus io 1 1 d . Čika
gos miesto taryba nubalsavo 
įsteigti aerodromą prie 63 ir 
Cicero gatvės, žemę nuomojant 
iš miesto Švietimo tarybos. 
Aerodromas pabaigtas per me
tus — at idarytas 1927 m. gruo
džio 12 d. — ir pavadintas Mid-
way vardu. 

Movtafl—Kraustymas 
Profesionalus patarnav imas pri
einamomis kainomis, jums patogiu 
laiku. Draudimas garantuotas. Kreiptis: 
Gediminas: tai. 312-925-4331 

KMIECIK REALTORS 
" O I 7922 S. Pulaslci Rd. 
fcl 4365 S. Archer Ave. 

% 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

)ei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės j Danutę Mayer. Jį profe
sionaliai, sąžiningai ir asmeqiš'kai 
patarnaus. Įkainavimas veltui. 

LITHUANIAN DIASPORA 
KONIGSBERG TO CHICAGO. 

anglų kalba. Autorius Antanas J. Van Reenan 
Knygoje nagrinėjama lietuvių tautiškumo kilmės ištakos, 

analizuojama ta ligi šiol negvildenta vertybių konfigūracija. 
Studijų dinamiškumo eigoje, skverbiamasi į diasporo > men
talitetą, išryškinama Rytų Europos mintijimo variacijos, 
aiškinama. Kaip apsiginklavus sava ideologija, galima tai
kingai sugretinti savojo tautiškumo pagrindus su Amerikos 
tautiškumo principais. 

Knyga pradedama 19-to amžiaus lietuvių tautiškumo 
supratimu-pajautimu. Dėmesio centre — lietuviai ateiviai. 
Apsiribojama Čikaga. Pirmoji banga (lietuviai ateiviai) 
(1867-914) — lietuviai, daugumoje ekonominiai emigrantai, 
savo noru palikę gimtąjį kraštą, daugumoje valstiečiai, menku 
išsilavinimu. Antroji banga (1948-1952) — be didesnių iš
imčių, profesionalai, išsimokslinę, atvykę ne savo noru ir įgiję 
D.P. (displaced persons) — vardą. Analizuojamas kultūrinis 
susidūrimas tarp abiejų minėtų bangų. Vaizduojama kaip An
troji banga perėmė Pirmosios bangos sukurtas institucijas 
ir kaip sukūrė naujas. 

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

Draugas 
4548 W. 63rd 81., 
Chicago, IL 80629 

DANUTĖ BRAZYTĖ BINDOKIENĖ 

Lietuvių Papročiai ir Tradicijos Išeivijoje 
Lithuanian Customs and Traditions 

Antroji laida/Second Edition 

Autorė jau knygos pratarmėje rašo: ,,kad knyga bus 
naudinga tiems, kuriems ji skiriama: lietuviams išeiviams, 
tebeeinantiems lietuviškumo keliu, nuolat kreipiantiems akis 
ir mintis į savo kilmės kraštą — Lietuvą". 

Pirmoji laida išleista 1989 metais turėjo labai didelį 
pasisekimą ne tik lietuvių, bet ir amerikiečių tarpe ir buvo 
išparduota per trumpą laiką. 

Antrąją laidą išleido taip pat Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė, Chicago, IL 1993 m. Knyga kietais viršeliais. 
362 psl. Iliustruota. Lietuvių ir anglų kalba. Kaina 15 dol. 
Užsakant paštu, pašto persiuntimo išlaidom pridedama: JAV 
— 2.50 dol., į Kanadą, 3 dol. į kitus kraštus 3.50 dol. Illinois 
valstijos gyventojai dar prideda 1.31 dol. valstijos mokesčių. 

Užsakymus siųsti: Draugas, 4845 W. 63rd StM Chica
go, IL 80828. 
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NEPALEIDO NĖ VIENO 

ŠŪVIO 
„Draugo" 1994 m. sausio 20 

d. laidoje buvo paskelbta Alto 
informacija, apie Sausio 13-tos 
paminėjimą ir susitikimą su 
Lietuvos ambasadorium. 

Čia rašoma, kad su ambasado
rium dr. Alfonsu Eidintu supa
žindino Alto pirm. G. Lazaus
kas, paminėdamas Alto nuo
pelnus Lietuvos laisvinimo dar
be, priimant specialų įstatymą 
įsileisti karo pabėgėlius, nepri
pažinti Lietuvos įjungimo į So
vietų Sąjungą, bet nė žodelio 
apie patį dr. A. Eidintą. Kas jis 
per vienas, kur ir kokias parei
gas ėjo okupaciniais metais, ko
kiom organizacijom tuo metu 
priklausė; ar dalyvavo Baltijos 
kelyje, ką veikė, kai raudonieji 
tankai traiškė TV bokšto ir Par
lamento rūmų gynėjus? 

Apie Sausio 13-tosios aukas 
pasakyta, kad jos buvo ne veltui 
sudėtos, nes dabar galime jaus
tis savoje valstybėje ir tai esan
ti didžiausia dovana. 

Klausimas: ar dera buvusiems 
komunistams vertinti laisvės 
gynėjų sudėtų gyvybės aukų 
prasmę ir reikšmę, o kovoju
siems už Lietuvos laisvę Alto 
vadovams priimti iš jų rankų 
pakištą blizgutį ar laišką? 

Pirmiausia reikėtų ištirti ir 
žinoti, kurioje barikadų pusėje 
1991 m. sausio 13-tąją stovėjo 
brazauskai, šleževičiai, Jur
šėnai, eidintai ir kiti, ir tik tada 
atsargiai spręsti apie ryšių mez
gimą, nes pasitikėjimo jie dar 
neužsitarnavo. Ar Alto vado
vai, pasikvietę juos ir priėmę 
neva padėkos laiškus, (už ko
kius nuopelnus?) neišdavė Alto 
principų ir ar nesumenkino pa
tys savęs? Argi išeivijos 50 metų 
vykdyta laisvinimo veikla, ver
ta tik tokio atpildo? Tai lyg pa
sityčiojimas iš išeivijos visos 
veiklos ir pastangų. 

Kartais spaudoje ar pokal
biuose prisimenama 1940 metų 
bolševikų okupacija ir svarsto
ma to meto vyriausybės elgse
na — kodėl nebuvo pasipriešinta 
okupantams ir neiššauta nė vie
no šūvio. Tuo metu paleistas šū
vis galėjo kainuoti tūkstančius 
lietuvių karių gyvybių. Šian
dien blizgučio atsisakymas būtų 
tik parodęs išeivijos principin
gumą. 

Tenka pasidžiaugti, kad ne 
visi dalyvavo ir blizgučiais 
susižavėjo, nes buvo ir tokių, 
kurie nedalyvavo ir tokiu būdu 
išreiškė protestą. 

Paskutiniai ėjimai Vilniuje ir 
čia Čikagoje parodo buv. kola
borantų tikslus, siekiant išeivi
ją skaldyti ir pajungti savo tiks
lams. 

Antanas Juodvalkis, 
Čikago, IL 

BŪTŲ MALONU... 

Kartais „Laiškų" skyriuje pa
sirodo tokių laiškų, kurie prašy
te prašosi redakcijos komentaro. 

Būtų malonu (o ir naudinga) 
išgirsti. Lauksime! 

P. Palys, 
Richmond Hill, NY 

DĖL AUKŲ PAKVITAVIMO 
Sausio 4 d. Eugenija Barškė-

tienė rašė laišką dėl aukų 
pakvitavimo. Noriu ir aš savo 
pastabą pridėti. Kadangi aukos 
atplaukia iš visų Amerikos 
kampelių, turėkime mintyje, 
kad yra bankų, kurie asmeniš
kų čekių negrąžina. Siuntėjas 
turi savo nuorašą, bet, ar čekis 
iškeistas, jis sužino tik iš 
mėnesinio pranešimo. Lietuvių 
labdaringos įstaigos dažnai 
čekio neiškeičia 2 ar 3 mėne
sius. Jei auka skirta gyvųjų ar 
mirusių pagerbimui, atitinka
miems asmenims reikėtų pra
nešti . 

Danguolė Griganavičiene 
St. Petersburg Beach, frL 

KODĖL A. LIEVEN 
NEPALANKUS LIETUVAI 
Su dideliu dėmesiu skaičiau 

straipsnį „Sausio tryliktai..." 
(„Draugas", 1994.1.8). Ypač do
mino įvertinimas knygos „The 
Baltic Revolution" (Yale Uni-
versity Press), kurios autorius 
yra buvęs anglų žurn. Baltijos 
kraštuose, Anatol Lieven. Su 
juo man teko asmeniškai susi
pažinti Vilniuje, viešint „Drau
gystės" viešbutyje 1991 m. Bu
vau nustebintas, kad A. Lieven 
pagaliau ką teigiamo apie Lie
tuvą pasakė. Aš jo knygos dar 
neskaičiau, bet spėju, kad Lie
tuvai ir prof. Landsbergiui ji 
nepalanki. Atrodo, kad bent 
sausio mėn. įvykiuose autorius 
matė, kur yra tiesa, ir ją pasau
liui tinkamai aprašė. 

Man girdint, jis viešbutyje 
vakarais daug kalbėdavo savo 
kolegoms ir draugams, Lietuvą, 
lietuvius ir Aukščiausios tary
bos pirm.Vytautą Landsbergį 
gerokai apkalbėdamas. Man 
teko gana smarkiai su juo pasi
ginčyti. Mano nuomone, jis 
kalbėjo kaip tipingas, naivaus 
anglo- saksiško mentaliteto, 
žmogus. Nepaprastai aimanavo 
dėl Lietuvoje esančių rusų ir 
lenkų persekiojimo. Atseit, tie 
persekiotojai buvo lietuviai. Jis 
taip kalbėdavo, kada dar televi
zijos bokšte, kuris matomas iš 
„Draugystės" viešbučio, buvo 
įsitaisę rusų kariai. Mačiau, 
kaip vakarais Anatolio kompa-
nijonai, rusai ir lenkai, darbš
čiai jam į ausis pildavo savo 
nuodus, o Lieven paskui kal
bėdavo su tokiu azartu, atrodė, 
jog jis savo gyvybę paaukotų 
„nelaimingų rusų ir lenkų, pri
slėgtų ir persekiojamų" gelbėji
mui. Sakydavo, kad Landsber
gis nemoka su rusų karo vadais 
sugyventi, bereikalingai juos 
pykina. Va, Estijos prezidentas 
kas savaitę kviečia rusų gene
rolus pasivaišinti, o kodėl 
Landsbergis to nedaro? 

Vėliau, grįžęs į Kaliforniją, 
kartais girdėdavau Anatolį kal
bant per National Public Radio. 
Jis vis dar agitavo gelbėti Balti
jos rusus ir lenkus. Taigi, ma
lonu girdėti, kad bent truputį A. 
Levien pažiūros į Lietuvą pasi
keitė. Manau, kad tokius nai
vuolius pabudins Žirinovskis, 
kuris jiems už visas „paslaugas" 
jau dabar chuliganiškai teškia 
veidan. 

Algirdas Kanauka, 
Los Angeles, CA 

SVARSTYTI VISGI REIKIA 
Nesutinku su J. Račkausko 

pareiškimu („Draugo" laiškai, 
1-11), kad „...laiškų ir straipsnių 
rašytojai, nenaudotų šių dienų 
standartų, analizuodami dar
bus, rašytus prieš Sąjūdžio pra
džią", kuriuo laiško autorius 
gina okupuotos Lietuvos istori
ką, aukštą dabartinės valdžios 
pareigūną. Atseit, viskas, kas 
buvo prieš Sąjūdžio pradžią sa
koma, turi būti anų laikų švie
soje (ar tai reikštų ir „anų lai
kų valdžios akimis"?) vertina
ma... Ši tezė sudūžta, pagalvo
jus apie, pvz., „Katalikų bažny
čios kroniką". Taikant siūlomus 
J. Račkausko standartus, „Kro
nika" irgi turėtų būti smerktina 
(koks sutapimas su okupacinės 
valdžios linija!), už ją žmonės ka
lėjo. Argi J. Račkauskas savo 
dėsniu smerktų ir priešsąjūdinę 
„Kroniką"? 

J. Račkausko oponuotas rei
kalas liečia jautrią, skaudžią, 
sudėtingą temą. Ji svarstytina 
išsamiuose straipsniuose. Pa
brėžiu, kad visgi turėtų būti 
svarstoma, bet, patogumo dėlei, 
nešluojama po kilimėliu. 

Antanas Dundzila, 
McLean, VA 

TAUTOS LIKIMĄ TURI 
SPRĘSTI VISI 

Vytauto Šeštoko straipsnis 
„Ultimatumas arkivyskupui A. 
Bačkiui" patraukė mano dėme
sį. V. Šeštokas, « p p — p Lie
tuvoje okupacyos metais, nesu

pranta, kodėl laimėjo LDDP 
praėjusiuose rinkimuose. Rinki
minės kampanijos metu LDDP 
nariai ir jos rėmėjai, buvę ko
munistų partijos nariai, siekė, 
kad Bažnyčia, t.y., kunigai, 
būtų neutralūs rinkimų metu. 
Dėl to ir laimėjo komunistai. 
Daug lietuvių laukė, ką pasa
kys dvasininkai, o dvasininkai 
tylėjo. 

Jūs nuo komunistų pabėgote, 
o mus naikino, kaip išmanyda
mi, neaplenkdami ir kunigų. 
Tauta šiandien privalo pasirink
ti: likti komunistų glėbyje, ar 
žengti laisvės ir klestėjimo 
keliu. Negali likti nuošaliai ir 
dvasininkai, nes tautos likimą 
sprendžia visi. 

Algirdas Kamantauskas, 
Lietuvos Laisvės kovų 

sąjūdžio narys, laikinai 
viešintis Čikagoje 

„DRAUGAS" NEŠA 
DŽIAUGSMĄ LIETUVON 

Daug kartų teko girdėti iš 
žmonių, kad „Draugas" Lietu
voje daugelio yra labai laukia
mas ir mėgstamas. Jie taip 
sužino apie lietuvių išeivių 
gyvenimą užjūry. Lietuvos laik
raščiai pakankamai neinfor
muoja apie išeivius. 

Štai pora pavyzdžių. Egidijus. 
Lapkus iš Šiaulių rašo asme
niui, užprenumeravusiam jam 
„Draugą": „Visai netikėtai 
mūsų namus aplankęs „Drau
gas" suteikė tiek džiugių iš
gyvenimų. Kaip arti pajutome 
Čikagą, jūsų gyvenimo tėkmę, 
naujienas! Ir šiaip mūsų min
tyse kasdien skrenda į jūsų 
padangę, kur mūsų mažoji Mor
ta, kur mūsų Danas ir Odeta 
(rašančiojo dukraitė, sūnus ir 
marti). Tegul mūsų kassavai
tinis džiaugsmas, nauji įspū
džiai apie Čikagos padangę 
grįžta padėkos žodžiais..." 

Valentinas Ramonis, siųs
damas siuntinius "%avo dėdei 
Lietuvon, tyčia juos apkai
šydavo senais „Draugo" nume
riais. Dėdė buvo jam labai 
dėkingas, vis pabrėždamas, kad 
„Draugas" suteikdavo daugiau 
džiaugsmo, negu taip laukiamos 
naudingos gėrybės. 

Argi tai nėra paskatas vi
siems išeiviams užprenumeruo
ti „Draugą" savo artimiesiems 
Lietuvoje? 

Stasė E. Semėnienė 
Chicago, IL 

DAR DĖL KŪČIŲ 

Praūžė šventės ir nauji rūpes
čiai užgulė daugelio mūsų pe
čius. Tačiau kai kas vis dirgina 
mintį, norisi pažvelgti atgal. 
Skaitau D. Bindokienės „Lietu
vių papročių" knygoje (217 psl.): 
„Kūčias reikėtų ruošti gruodžio 
24 d. vakare...". Valio, vadinasi, 
nesu kažkokia priekabinga mo
terėlė, besipiktinanti mūsų 
spaudos puslapiuose pagar
sinimais apie „tradicinių Kūčių 
šventes", švenčiamas įvairiomis 
datomis, tik ne gruodžio 24 d. 

Net lituanistinėse mokyklose 
nesilaikoma tikros datos, tai 
koks pavyzdys jaunajai kartai? 
O gal tai tik nesusipratimas? 
Jei įmanoma susirinkti 
gruodžio penkioliktą, tai kodėl 
ne 24-tą? 

Mano linkėjimai „Draugui", 
jog šių metų gruodyje nebema-
tytumėme nė vieno pagar
sinimo, kad Kūčios švenčiamos 
ne Kūčių metu! 

Onė Adomaitienė 
Sunny Hills, FL 

DRAUGO RĖMĖJAI 

Reiškiame nuoširdžiausią 
padėką ui paramą mūsų 
dienraščiui Kiekviena auka 
pratęsia jo gyvybę. 

70 dol. Jonas Stoškus, 
Chicago, IL; 

60 doL Antanas Minelga, 
Olympia, WA; 

50 dol. S. Kiršinąs, Toronto, 
Kanada; Kazimieras Sapetka, 
Waterbury, CT; D. Skučas, Fair-
fax, VA; F. Valaitis, Lemont, IL; 

40 doL Bronius Polikaitis, 
Chicago, IL; Birutė Paprockie-
nė, Glendale, NY; Valteris Ben-
dikas, Chicago, IL; Jonas Valys, 
Woodstock, CT; 

mis. Viena jų — Domicėlė Petru-
tytė, kurią buvau mačiusi 
Lietuvos TV ekrane ir girdėjusi 
kalbant apie dr. M. Montes-
sori metodo taikymą mažame
čių vaikų mokymuisi. Ji 
sugebėjo „užkrėsti" mane M. 
Montessori ir savo mintimis 
taip, kad aš „visa galva" pasi
nėriau į šių pedagogių raštų bei 
straipsnių skaitymą. Juose ran
du surašyta tai, ką pati, dirb
dama ilgus metus mokykloje, 
naudojau savo darbo praktiko
je. Pokalbiai, trunkantys po 4-5 
vai. su D. Petrutyte, ne tik 
neišvargina, dargi atgaivina, 
sustiprina dvasiškai, nukreipia 
naudingai veiklai, kelia daugy
be minčių, kurias įgyvendinsiu 
grįžusi į Lietuvą. Tik nežinau, 
ar man pavyks su tokiu užside
gimu perduoti visa tai, ką čia 
patyriau, savo dukrai, pradinių 
klasių mokytojai, savo darbo 
draugėms. Tačiau nuoširdžiai 
stengsiuos tai padaryti. 

Maža to, susipažinau su pui
kia Juknevičių šeima. J. Jukne
vičienė parodė paruoštą spaudai 
(ir jau iš dalies išspausdintą) 
savo knygą „Patarimai dirban
tiems su ikimokyklinio amžiaus 
vaikais." Šią knygą su įdo
mumu perskaičiau, susipažinau 
su mokomąją medžiaga. Nepai
sant kai kurių loginių ir kalbos 
netikslumų, ši knyga, manau, 
yra geras vadovas mažamečių 
vaikų motinoms ir auklėtojams. 
Mano nuomone, ši knyga nu
džiugintų bei sudomintų ir Lie
tuvos darželių auklėtojas bei 
motinas, turinčias jaunesnio 
amžiaus vaikų. 

VI. Juknevičiaus dėka pama
čiau Čikagą su šventiškai iš
puoštu centru, su nuostabiais jo 
dangoraižiais. 

Liucija Einikienė 
Telšių katalikų vidurinės 

mokyklos mokytoja 

ĮDOMŪS SUSITIKIMAI 

Važiuodama į Ameriką, turė
jau tikslą susipažinti su 
pradinio mokymo įstaigų darbu, 
su dr. M. Montessori metodo pri
taikymu jose. Tačiau tai, kas 
vyksta čia, Čikagoje, viršija 
visas mano viltis. Teko laimė 
susipažinti, negana to, beveik 
šalia gyventi, su pačiomis žino
miausiomis montessorininkė-

30 dol. Stasė Kazlas, Chicago, 
IL; Adelė Pabrėža, Chicago, IL; 
Petras Vilutis, Toronto, Kana
da; K. Čėsna, Houston, TX; An
drius Povilaitis, Chicago, IL; 
Zigmant A. Jakimcius, Ann Ar-
bor, MI; Joseph Janiūnas, Strat-
ford, CT; 

25 dol. dr. Kazys ir Irena 
Pemkus, Sleepy Hollow, IL; Me
čislovas Žeimys, Chicago, IL; 
Vladas Plečkaitis, Richmond 
Hts, OH; Sofija Jonynienė, Wo-
odridge, IL; Stasė Bąjalis, Los 
Angeles, CA; Josephine Juzė
nas, Oak Lawn, IL; Marta M. 
Trumpjonas, Naperville, IL; 

20 dol. A. ir J. Reivytis, Lom-
bard, IL; Jonas Dainauskas, 
Chicago, IL; Marija Paliokienė, 
St. Petersburg, FL; Rapolas 
Montrimas, Waukegan, IL 
Jonas Latvys, Chicago, IL 
Jonas Raščiukas, Chicago, IL 
P. Peteris, Chicago, IL; Aldona 
Ankus, Chicago, IL; Zuzana 
Pupius, St. Pete Beach, FL; 
Marija Noreikienė, Putnam, 
CT; R. ir R. Kontrimas, Mission 
Viejo, CA; Raymond E. Paškus, 
Darien ,IL; Vaclovas Mažeika, 
Park Ridge, EL; Gražina Mustei
kienė, Oak Lawn, IL; V. Kaz
lauskas, Hamilton, Kanada; A. 
Čepėnas, Oak Lawn, IL; Birutė 
Sverienė, Bloomfield Hills; MI; 

16.75 dol. Maria Raišys, Mer-
cer Island, WA; 

15 dol. Albinas Šležas, Bos
ton, MA; Ona Giedriūnas, Te-
cumseh, Kanada; Antanas Žilė
nas, Toronto, Kanada; Antanas 
Jonaitis, Gulfort, FL; Marija 
Išganaitis, Orland Park, IL; Eu
genija Kochanowski, Worcester, 
MA; Roza Plepys, St. Peters
burg, FL; Antanas Mažeika, 
Marina Del Rey, CA; 

10 dol. Leonard Šimkus, 
Clark, NJ; Judge Thomas E. 
Hoffman (Margarita Kulys), 
Barrington Hills, IL; Emil 
Sinkys, Santa Monica, C A; An-
na Kroli, Stickney, IL; Ann 
Jakučiūnas, Milwaukee, WI: 
Stasys Daučanskas, Chicago, 
IL; Janina Babecky, Woodstock, 
IL; Juozas Lukas, Grand Ra-
pids, MI; D. ir J. Juozevičius, 
Kalamazoo, MI; Viktoras Vesel
ka, Livonia, MI; K. Micevičius, 
Willowbrook, IL; D. ir A. Stašai
tis, La Grange, IL; Stasė Olšaus
kas, Hickory Hills, IL; dr. Bro
nius Nemickas, Maspeth, NY; J. 
Sabas, Burbank, IL; Kunigun
da Rimkus, Lockport, IL; Nijolė 
Balčiūnas, Willoughby Hills, 
OH; Kunigunda Šilinienė, Chi
cago, IL. 

• „Draugas" informuoja, 
jungia ir gaivina lietuviškumą. 

DRAUGAS, penktadienis, 1994 m. sausio mėn. 28 d 

A.tA. 
MINDAUGUI KREIVĖNUI 

mirus, jo seseriai, mūsų apylinkės sekretorei, ir jos 
šeimai reiškiame gilią užuojautą. 

JAV LB-nės East Chicago 
apylinkės valdyba 

A.tA. 
ANGELEI MATULEVIČIENEI 

mirus, jos dukras - REGINĄ SRIUBIENE ir AN
GELE KARNIENE su šeimomis nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime. 

Laima ir Antanas Luneckai 

A.tA. 
ANGELEI MATULEVIČIENEI 

mirus, nuoširdžiausią užuojautą reiškiame jos 
dukroms ANGELEI ir REGINAI bei jų šeimoms. 

JAV Liet. Bendruomenės 
Michiana apylinkė 

Mylimai Motinai 

A.tA. 
BRONISLAVAI RIMAVIČIENEI 

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame sūnui AN
TANUI RIMAVIČIUI, dukrai SOFIJAI JELIO-
NIENEI ir jų šeimoms. 

L. M. Kupcikevičiai 
V. V. Kupcikevičiai 
ir jų šeimos 

Mylimai Motinai 

A.tA. 
BRONISLAVAI RIMAVIČIENEI 

mirus, mūsų mielą draugą, arch. ANTANĄ RTMA-
VIČIŲ ir jo šeimą nuoširdžiai užjaučiame. 

Stasys ir Danutė Liepai 
Jonas ir Jadzė Mockaičiai 
Cezaris ir Jūratė Ugianskai 
Kazys ir Irena Miecevičiai 

A.tA. 
ONAI ROZNIEKIENEI 

mirus, dukrą LILIJĄ KIZLAITIENE su šeima ir brolį 
JONĄ TARVYDĄ su žmona MAGDE nuoširdžiai 
užjaučiame. 

Alė ir Vytautas Namikai 

A.tA. 
ANGELEI MATULEVIČIENEI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame klubo nares — 
ANGELE KARNIENE ir REGINĄ SRIUBffiNE bei 
jų šeimas, taip pat LAIMĄ VITKAUSKIENE ir JA
NINĄ VIENUŽIENE bei jų šeimas. 

Beverly Shores lietuvių klubas, 
Indiana 

Brangiai Mamytei 

A.tA. 
ANGELEI MATULEVIČIENEI 

iškeliavus Amžinybėn, dukras — ANGELE KARNIE
NE ir REGINĄ SRIUBIENE, jų šeimas ir visus 
artimuosius užjaučiame ir jungiamės liūdesy. 

Danguolė ir Rimas Cibai 
Zuzana ir Bladas Daukantai 
Kleofa ir Bronius Gaižauskai 
Janina Gerdvilienė 
Alena ir Kęstutis Grigaičiai 
Vanda ir Antanas Gruzdžiai 
Irena Jakštienė 
Laima ir Vilius Jakušovai 
Elena Jasaitienė 
Gražina Jezukaitienė 
Irena ir Klemas Jurgėlos 
Viktorija Kleivienė 
Aniceta Miliauskienė 
Genovaitė Modestienė 
Valerija Palčiauskienė 
Pranė Pautienė 
Marytė ir Augustinas Paulioniai 
Ona ir Jonas Pupininkai 
Zuzana ir Petras Pupiai 
Elena ir Jonas Purtuliai 
Janina ir Juozas Šarūnai 
Birutė ir Kazys Sekmakai 
Irena ir Mečys Šilkaičiai 
Stasė ir Pranas Staneliai 
Ona Šiaudikienė 
Visa Ugianskių šeima 
Bronė ir Aleksas Urbonai 
Valė ir Kostas Vaičaičiai 
Sofija ir Stasys Vaškiai 
Pranas Zelba 
Leokadija ir Juozas Žvyniai 



DRAUGAS, penktadienis , 1994 m. sausio mėn. 28 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Šv. Kazimiero kongregac i 
jos seserys kviečia dalyvauti šv. 
Mišiose, prašant Dievo, kad jų 
įsteigėja Motina Marija Kaupai 
t ė būtų paskelbta palaimintąja. 
Sv. Mišios bus aukojamos tre
čiadienį, vasario 2 d., 7 vai. 
v a k a r e mot in i ško jo n a m o 
koplyčioje, 2601 VV. Marąue t te 
Rd. Mišias aukos kun. Mar t in 
Kirk, C.M.F. 

Liuci ja S t a s i ū n i e n ė , dabar
t in iu metu gyvenanti Lietuvo
je , nors ir pavėluotai, sveikina 
visus savo draugus ir pažįs
t a m u s su 1994 metais, visiems 
l i n k ė d a m a d a u g l a i m ė s ir 
sveikatos. 

Kasmet in is , Vasa r io 16-sios 
proga ruošiamos, lietuvių meno 
parodos at idarymas įvyks va
sario 11 d., 7 vai. vakare . 
Čiurlionio galerijoje ( Jaun imo 
centre*. Per a t ida rymą bus 
Algimanto Kezio knygos „Li-
t h u a n i a n Ar t i s t s in Nor th 
Amer i ca" su t ik tuvės . Visus 
kviečiame a ts i lankyt i į su
t ik tuves ir parodos at idarymą. 
Paroda pavadinta ..Meilė". 

Čikagoje kiniečiai savo nau
juosius metus švęs vasario 13 d., 
vadinamoje , .Chinatown" apy
linkėje. Paprastai jų naujieji 
metai švenčiami labai iškilmin
gai, ruošiami margi. įdomūs 
parada i , su šokėjais, gražuo
lėmis, smakais ir kitokiomis 
įvairybėmis, kurių pasižiūrėti 
ypač verta naujai i Čikagą at
vykusiems mūsų taut iečiams, 
n iekuomet kiniečių šven t ė s 
nemačiusiems. 

Švč . M. Mar i jos G i m i m o pa
rapijos klebonas kun. Juozas 
Kuzinskas visuomet didžiuojasi 
savo parapijos choru, kur i s ne 
tik gieda kas sekmadienį sumos 
metu ir per didžiąsias šventes. 
bet t a ip pat suruošia pu ik ius 
religinės muzikos koncer tus . 
Chorui vadovauja muz. Antanas 
Linas, o choro valdybai pirmi
ninkauja Vaclovas Momkus . 
Trečiadienį, sausio 26 d. parapi
jos salėje klebonas suruošė 
chorui pobūvį, ku r i ame visi 

„Žalioji korte lė" — ta i ma
giškas raktas , kur i s a t idaro 
duris į apsigyvenimą, darbą ir 
pasilikimą Amerikoje. Šia t ema 
ruošiamas semina ras Vyres
niųjų lietuvių centre — Sekly
čioje, vasario 10 d., 7 vai. vak. 
Kalbės JAV imigracijos spe
cialistai advokatai , a t sakinės į 
klausimus. Dalyvavimas neap
mokamas. 

A. a. J o h a n n a J . P a ž ė r a , 
k u n i g o A u g u s t i n o P a ž ė r o s 
motina ir marijonų brolio Tado 
Margio teta, sausio 24 dieną po 
92^2 metų baigė savo žemiškąja 
kelionę ir vakar po gedulingu 
šv. Mišių buvo palaidota Šv. 
Kazimiero kapinėse. Jos vyras 
Kazimieras Pažėra yra miręs 
maždaug prieš 30 metų. Velione 
turėjo 10 vaikų, 32 vaikaičius ir 
daug provaikaičių. 

V i n c a s Klova iš Bell Gar-
dens. C A, pranešė, jog sausio 13 
d. laidoje buvo netiksliai iš
spausdinta jo pavardė — ,,Klo-
ra" (dviejose vietose). Laikraščio 
rėmėją bei aukotoją už šią 
klaidą atsiprašome ir dar kartą 
dėkojame j a m už atsiųstą para
mą dienraščio išlaikymui. 

J a p o n i j o j e ve ik ia Tarptau
t inis draugiškumo klubas (In
ternat ional Friendship Club), 
kurio nariai , maždaug ta rp 13 
ir 30 metų amžiaus, yra išvys
tę platų susirašinėjimo tinklą su 
kitų kraštų bendraamžiais. Ko
respondencija vyks ta anglų 
kalba. Klubo nariai tiki, kad 
bendravimas per laiškus su kitų 
tautų žmonėmis yra pasaulinės 
taikos laidas ir puikus būdas 
pažinti skirtingas kul tūras , toli
mus kraštus. Klubas veikia nuo 
1950 metų. jo pirm. yra Hiroki 
I n o u e . A t s i ų s t a m e l a i š k e 
. .Draugo" redakcijai yra pa
reikštas noras susirašinėti ir su 
lietuviais — išeivijoje ir taip pat 
Lietuvoje. Je igu kam būtų 
įdomu, galima japonams para
šyti šiuo adresu: International 
Friendship Club. P.O. Box 6. 
Hatogaya. Saitama. 334, Japan. 

Č i k a g o s C o o k i r L a k e ap-
choristai (su savo „antrosiomis s k r i č l u s t u d e n t a i . k u r i e domisi 
pusėmis") buvo pavaišint i ir 
j iems padėkota už nuolat inį 
darbą parapijos naudai . 

x „ P e n s i n i n k o " ž u r n a l ą , 
kuri leidžia JAV LB Soc. Reika
lų Taryba, red. Karolis Milko-
vaitis . galima užsiprenumeruo
t i adresu: 2711 W. 71 St . , Chi-
c a g o , IL 60629. P renumera ta 
metams: JAV-bėse $15, Kana
doje ir Europoje $20. Išeina 
vieną kartą į mėnesį. Tai ver
t inga dovana įvairioms pro
goms. 

(sk) 

x Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių pirkime ir p a r d a v i m e 
jums nuoširdžiai patars ir patar
naus, duodami komiso nuolaidą. 
A l b i n a s K u r k u l i s , t e l . 
312-360-5530 arba jo sūnūs ir 
partneriai: Andrius Kurkul is , 
tel 312-360-5531 ir P a u l i u s 
Kurkulis , 312-360-5627 dirbą 
su Oppenheimer & Co. , Inc . 
Chicagoje. Iš kitur skambinki te 
veltui: tel. 1-800-621-2103. 

(sk) 

mininkė Antanina Repšienė 
padarė išsamų pranešimą apie 
įvyksiantį Vasario 16-osios 
minėjimą vasario 13 d. Čika
goje, Maria aukštesniosios mo
kyklos auditorijoje. 

XII Amerikos L ie tuv ių 
kongreso organizacinio komi
teto pirmininkė Matilda Mar
cinkienė pranešė, kad kongre
sas įvyks š.m. spalio 29-30 d. 
Čikagoje, Balzeko muziejaus 
patalpose. 

Dalis Kęstučio Genio rečitalio klausytojų Jaunimo centro kavinėje sausio 23 d. Rečitalį ruošė 
„Draugo" renginių komitetas. 

komunikacija ir ruošiasi siekti 
mokslo laipsnio šioje srityje šių 
metų rudenį, gali kreiptis į 
K a r d i n o l o k o m u n i k a c i j o s 
stipendijų fondą (Cardinal ' s 
Communications Scholarship). 
Prašymų formos tur i būti nu
siųstos iki vasario 25 d. Viena 
3.000 dol. stipendija 'a tnau
j inama kasmet iki 3 metų) bus 
sute ik ta par ink tam studentui . 
Daugiau informacijų galima 
gaut i , paskambinus arkidie-
cezijos . .Communications Of
fice", 312-751-8227. 

x G e r a š i r d ž i a i Amer ikos 
l i e t u v i a i , no rėdami padė t i 
Lietuvoje vargs tant iems žmo
nėms, „Lietuvos Našlaičių Glo
bos" komitetui a ts iuntė: Rasa, 
Jurg is ir Džiugas Augiai $150 
vieno naš la i č io g y v e n i m u i 
Lietuvoje palengvinti . Rėdą ir 
J u o z a s Ardžiai jau an t rus 
metus globoja vieną našlaitį — 
$150, Teresė ir Jurgis Alenskai 
jau an t rus metus globoja Lietu
vos našlaitį — $150. Komitetas 
našlaičių vardu dėkoja. 

(sk) 

Auka steigiamam „Draugo" paramos fondu 
yra lietuvybės laidas ateities kartoms. 

čekius rašyti: 

DRAUGAS FOUNDATION 
4545 W. 63rd St., Chicago, IL, 60629 

Aukos yra nurašomos nuo Federalinio mokesčio 

LIETUVA - MANO 
LIKIMAS 

Teisingai „Draugo" redaktorė 
visai neseniai rašė, kad esame 
pasiilgę dailiojo žodžio. Tad ir 
p rae i tą s a v a i t g a l į a k t o -
rius-poetas Kęstutis Genys su
traukė gausius klausytojų bū
rius — tiek Čikagos Jaunimo 
centre, tiek ir Lemonte. Lemon-
to PL centre tokią K. Genio 
dailiojo žodžio popietę, įvykusią 
didžiojoje salėje tuoj po 
pamaldų, surengė PLC renginių 
komi t e t a s , v a d o v a u j a m a s 
Bronės Nainienės. Paprastai 
tokiose ankstyvo sekmadienio 
popietėse Lemonte pub l ika 
jaukiai ir laisvai sėdi už s talų 
prie kavos puoduko. Tik šį 
kartą, besiklausant aktor iaus 
K. Genio, daugeliui ir kava 
užšalo, ir pyragaitis liko nesu
valgytas. Nuo pat pirmojo savo 
žodžio Kęstutis Genys lyg ir su

r a k i n o k l a u s y t o j u s , sa lė je 
viešpatavo nepaprasta tyla. Tad 
pertraukėlės metu aktorius, 
matyt pastebėjęs tokį didelį 

Rašyto jas E d u a r d a s Cin
zas , gyvenantis Briuselyje. 
Belgijoje, rašo: , ,Ąžuol inės 
sveikatos ir sėkmės 1994-se me
tuose! Neseniai r imtas vyras 
pasakojo, kad išleidote r imtą 
knygą apie egzilio raš t in inkų 
kūrybą. Sveikinu, ir, žinoma, 
dėkoju". Jis tuo pačiu užsisako 
..Lietuvio egzilio l i teratūrą" ir 
užsimena, kad yra sukūręs 
naują romaną , p a v a d i n t ą 
..Sutemose". 

Dr. M i n d a u g a s Griauzdė 
bus š.m. Kaziuko mugės k o 
mendan t a s . Jam talkins pava
duotojas ps. Ričardas Chiapetta. 
Kaziuko mugė Jaunimo centre, 
Čikagoje, vyks kovo 6 d. Mugės 
atidarymas bus 10:15 v.r. 

Alg imantas T o m a s Marcin
kevič ius pakrikštytas Palai
mintojo J u r g i o M a t u l a i č i o 
bažnyčioje. Lemonte š.m. sau-
siol d. 

x KAIRYS Baltic Expedi-
ting pristato maisto produktus 
Lietuvoje. Gavę j ū sų čekį, 
siuntinį pristatysime 7-10 d. 
laikotarpyje ir atsiųsime pasi
rašytą pakvitavimą. Šventinis 
siuntinys Nr. 2 (viskas kilo
gramais): kumpis, rūkyt . 2; 
dešra rūkyt. 2, sūris, oland. 1; 
sviestas 500 gr.; miltai 4; cukrus 
2; ryžiai 1; kakava .400; a rba ta 
.200; kava, pup. .500; kava, 
tirpst. .200; mielės .100; šokola
das .300; saldainiai; šokold. 1; 
medus 1; apelsinai 2 kg.; cit
r inos 1 kg.; a l ie jus 2 l t . ; 
marinuota silkė .360; priesko
niai .100; asperinas (ASA 325 
mg) 250 tbl. Už 22 kg. (48 sv.) 
- $99.00 U .S . K a i n o s ir 
produktų sudėtis keičiasi dažnai 
pagal Lietuvos i .nkos kainas. 
Rašykite arba skambinkite dėl 
naujo kainoraščio: 517 Fruit-
land Rd., Stoney Creek, Ont. 
L8E 5A8, Canada, tel. 9 0 6 -
643-3334, fax 905-6434960. 

(sk) 

auditori jos dėmėsi, pasakė, jog 
ir j i s pa t s esąs sužavė tas , 
m a t y d a m a s tokius klausytojų 
ve idus . 

Apie ką K. Genys savo pro
g r a m o j e d e k l a m a v o ? J a u 
p i r m u o s i u o s e p o s m u o s e , 
supažindindamas klausytojus 
su savimi, j i s pabrėžė: Lietuva 
buvo mano likimas, mano šird
gėla , o gyvenimas — tik mano 
vaidinimas. Tad ;r visi jo eiliuo
ti žodžiai sukosi apie Lietuvą, 
ken tė jus ią Sibiro šalčiuose, 
ž u d o m ą pač iu t a u t i e č i ų 
r ankomis , apie gyvą Tautos 
sąžinės balsą, kurio nenorima 
g i r d ė t i daba r t inėse dvas ios 
dykumose. J i s klausė, už kokią 
L i e t u v ą d a b a r dėl g r a š i ų 
pešamės , už kokius žygdarbius 
g i r i amės (čia norėtųsi dar pri
dė t i — ir medalius ar žymenis 
p r i i m a m e ) , kodėl v is d a r 
gyvename kaip .homo sovie-
t icus ' , kodėl neatskir iame lais
vės nuo klastos?... 

V i sa ta patr iot inė ir net 
po l i t inė poezija buvo t ik ra i 
meis t r i škai perteikta. Reikia 
m a n y t i , kad panašūs rečitaliai 
y r a rengiami ir Lietuvos kai
muose bei miesteliuose. J u k jie 
t e n gal labiau reikal ingi . Be 
jokios abejonės, K. Genys yra 
profesionalus ir ilgą sceninę 
pa t i r t į tur įs aktorius, nors jo 
poezijoje kar ta is buvo jaučiama 
ir pas teb ima lyg kai kur ių kitų 
poetų į taka ar a tgarsiai . 

Pabaigai norėtųsi pr idurt i , 
k a d toks patr iot inės poezijos 
r e č i t a l i s b ū t ų l a b a i t i k ę s 
L e m o n t e v ieną s a v a i t ę 
anksč iau , kai ten toje pačioje 
salėje buvo kukliai paminėt i 
s k a u d ū s Sausio 13-sios įvykiai 
Vilniuje. Si a tmint ina nakt i s 
buvo prisiminta j au t r i a i s B. 
Nainienės žodžiais ir visų pagie
d o t a i s „ L i e t u v a b r a n g i ' * 
posmais . 

J. B a u ž y s 

ALTO VALDYBOS 
POSĖDIS 

Š. m. sausio 14 d. įvykusiame 
ALTO valdybos darbo posėdyje, 
po sekretoriaus S. Dubausko 

Nuotr. Jono Tamulaičio 

pa te ik to pereito posėdžio pro
tokolo priėmimo, pirmininkas 
Grožvydas Lazauskas pateikė 
praneš imą žodžiu ir raštu apie 
pastarųjų dviejų mėnesių ALTO 
valdybos veiklą. P raneš ime 
buvo paminėta apie 20 veiklos 
punk tų . Iš jų pats svarbiausias 
— kad prezidentas Clintonas 
pa la ikytų Lietuvos norą tapt i 
N A T O nare ir ne toleruotų 
gal imo Rusijos avantiūrizmo ir 
ag re s i j o s , i š r e i šk i an t susi
rūpin imą dėl Rusijos „artimojo 
užsienio" politikos, dėl tebe
esančios Rusijos kariuomenės 
Latvijoje ir Estijoje, dėl kylančių 
Rusijos ultranacionalistų. 

Vicepirmininkas ryšiams su 
Lie tuva Vytautas Jokūbai t is 
savo pranešime pažymėjo, kad 
j i s , p e r e i t ų m e t ų g a l e 
lankydamasis Lietuvoje, Lietu
vių Teisėms ginti komiteto ir 
bendra is ALTO reikalais susi
t iko su Lietuvos prezidentu, 
min is t ru pirmininku, užsienio 
r e i k a l ų min i s t ru , da lyvavo 
generolo "Raštikio laidotuvėse, 
V L I K O 50 metų sukak t i e s 
paminėjime, kalbėjo Seime. 

Iždininkas Jeronimas Gaižu
t i s pada rė praneš imą apie 
finansinį stovį, o finansų rei
ka lams vicepirmininkas Petras 
Bučas referavo apie ALTO 
valdybos biudžetą 1994 metams. 
B i u d ž e t a s p r i i m t a s , a t s i 
žvelgiant į taupumą. 

Sva r s t an t darbo komisijos 
sudėtį, Finansų ir lėšų telkimo 
komisija sudaryta iš Petro Bučo 
(pirm.), Viktoro Naudžiaus , 
J e r o n i m o Gaižučio , S t a s i o 
Briedžio ir Matildos Marcin
kienės; Spaudos ir informacijos 
komisija: Vytautas Bildušas 
(pirm.), Kostas Burba, Antanina 
Repšienė, įjungiant ir ki tus; 
Reng in ių komisija: Mat i lda 
Marcinkienė, Evelina Oželienė, 
A n t a n i n a Repšienė. Politinė 
komisija sudaryta iš dabartinių 
pirmininkų — Grožvydo La
zausko ir Kazimiero Okso, ir 
buvusių ALTO pirmininkų — 
dr. Jono Valaičio, Teodoro 
Blinstrubo, Eugenijaus Bart
kaus . 

ALTO Čikagos skyriaus pir-

POEZIJAI SKIRTA 
POPIETĖ 

Sausio 19-os dienos trečia
dienio popietė buvo skirta poe
tei Julijai Švabaitei Gylienei. 
Nepaisant aš t raus šalčio, mūsų 
vyresnieji susirinko į Seklyčią 
savo trečiadienio programai. 
An t r ą v a l a n d ą p rogramų 
vadovė Elena Sirutienė pagyrė 
tuos, kurie nepabūgo šalto oro 
ir atvyko pasidžiaugti poetiniu 
žodžiu. Poezija tai grožio 
kūryba, ir asmuo, apdovanotas 
tais dvasiniais turtais, perduoda 
tą grožį poetiniu kūrybos keliu. 
Pristatydama poetę J. Švabaite 
Gylienę, ji apžvelgė ir jos kūry
binį turtą. Vėliausiai išleista 
Lietuvoje 1991 m. poezijos 
rinktinė „Tu niekur neišėjai" 
yra sudaryta iš tremtyje jos 
išleistų veikalų. 

Jos parašytos ir išleistos kny
gos taip išsirikiuoja; „Vynuogės 
•ir kaktusai". 1963 m., „Septyni 
saulės patekėjimai", 1974 m., 
„Vilties ledinė valtis", 1981 m., 
..Gabriuko užrašai" (apysaka 
jaunimui), 1973 m., „Stikliniai 
ramentai'", romanas, laimėjęs 
„Draugo" premiją, 1985 m., 
..Užuojautos namai" , 1989 m. 

Po toji pakvietė poetę paskai
tyti savo kūrybą. Julija Švabai-
t ė Gyl ienė ska i t anč i a j a i 
visuomenei gerai pažįstama, 
trumpai paaiškino, kad ji skai
tys iš vėliausiai Lietuvoje išleis
tos poezijos rinktinės. Kai sieloj 
pasidaro l iūdna, tai poezija 
padeda nugalėti liūdesį, mat 
gyvenime džiaugsmų tė ra ne
daug. Paskai tė jos nuotaiką 
i š r e i šk ianč ių e i lė rašč ių : 
„Lietuvė", „Vijoklis", „Sekma
dienis" ir k i tus . Paskui skaitė 
lengvesnio žanro kūrinius: „Šeš
tadienis", „Vai norėčiau dar su
grįžti" ir kt. Dar skaitė keletą 
eilėraščių iš išleisimos knygos; 
„Prie apšalto lango", „Dieve, 
atleisk man" ir kt. Pabaigai 
paskaitė humoristinį apsakymą 
apie Ša l t en į ir jo žmoną. 
Kūrinys visus linksmai nuteikė. 

Kurie a ts i lankė popietėje, 
tikrai nesigailėjo, nes poetinė 
kūryba, tai dvasinė atgaiva, 
kuri praskaidrina pilkąją mūsų 
kasdienybę ir suteikia estetinio 
pasigėrėjimo. 

Po to programų vadovė, kaip 
padėkos ženklą, prisegė autorei 
baltą rožę, visiems gausiai plo
jant. Pietumis pasistiprinę, visi 
dar ilgokai šnekučiavosi ir tik 
pamažu skirstėsi, tikėdamiesi 
vėl susitikti kitą trečiadienį. 

Apol. P. Bagdonas 

Tai įvyko Maironio lituanistinės mokyklos Kalėdų eglutės vaidinime: karalius (Vytas Ringus) 
stebi marionetes, kurios bando pralinksminti jo dukrą, Liūdnąja Liną. 

„DRAUGO" 
FONDAS 

DRAUGO FONDO V A J U S 

1994 m. sausio mėn. 14 d. 
Draugo fondo išsiųsti laiškai 
„Draugo" prenumeratoriams, 
kviečiant įstoti fondo nariais a r 
rėmėjais, jau sulaukė nemažo 
pluošto malonių a tsakymų sų 
aukomis-įnašais. Draugo fon
dui. 

Nariais su 200 dolerių įsto
jo (iki I. 22 d.) šie geradariai: 

Ramūnas Vanagūnas , Win 
field, IL. 

Marija Ročkuvienė , Chica
go, IL. 

Aldona ir Vytautas Čepė
nai, Darien, IL. 

Vytautas Graužinis , Grand 
Rapids, MI. 

Janina Marks, Čikaga, 
Vytautas ir Pa lmyra Janu-

šoniai, Pousman, WI. 
Sally Undraitis, Lemont, IL. 
Danutė ir Kazys Paškoniai, 

Eastlake, OH„ 
Domicėlė Vizgirda, Aurora, 

IL. 
Emilija Gaškienė , Čikaga, 

• 

Bronius ir Apolonija And-
raš iūna i , Orland Park , IL. 

Charles Sable , Čikaga, 
Antanas Zailskas, Cicero, 

IL. 
Antanas ir A ldona Lauri

naičiai, Lemont, IL. 
Jonas Rugelis, Maywood, IL. 
Regina Jautokai tė , Čikaga, 

Dana ir Viktoras Kocha-
nauskai, Lisle, IL. 

Jonas ir Antanina Rejeriai, 
Oak Lawn, IL. 

Bronius ir Regina Latoža, 
VVestmont, IL. 

Rėdą ir J u o z a s Ardžiai, 
Fairvievv, PA. 

Dr. Algirdas ir Raminta 
Marchertai, St. Charles, IL. 

Stella Bajalis, Los Angeles, 
CA. 

Kazimieras Bagdonas , Chi
cago, IL. 

Eugenija ir Kazys Kriaučiū
nai, Clarendon Hills, IL. 

Vytautas ir Reg ina Vai, 
Oak Brook, IL. 

Dr. Antanas Belickas, E ve r 
green Park, IL. 

A. i r Z. S inkev ič ia i , Melrose 
Park, IL. 

L. ir D. Sadauskas , Whea-
ton, IL. 

A. K. Grina, Bensenville, IL. 
Dalius F. Vasys , Čikaga. 
Nuoširdi padėka už įstoji

mą Draugo fondo nariais . 
Nario pažymėjimai b u s pa
siusti vėliau. 

DRAUGO FONDO 
RĖMĖJAI: 

Po 100 dolerių: 

Sorgą ir Vytenis Statkus , 
North Riverside, IL. 

Stasė Didžiul ienė, Cicero. 
IL. 

Vytautas Pikturna, Riviera 
Beach, FL. 

Juzefą Pau lauskas , Chica
go, IL. 

Genė Čyvienė , St. Peters-
burg Beach, FL. 

P o 50 dolerių: 

Helen Schanel , Wood Dale, 
IL. 

Kazys Kielius, Čikaga, 
Antanas Luneckas, Chicago 

Ridge, IL. 
Jurgis ir Teresė Alenskai , 

Lemont, IL. 
Francis Matulaitis, Cicero, 

IL. 
Bladas Daukantas , St. Pe-

tersburg Beach, FL. 
Juozas Remys , Cicero, IL. 
Viktorija Pikel is , Čikaga, 

Nuoširdi padėka visiems 
Draugo fondo rėmėjams. Jūsų 
čekis atstoja pakvitavimą. 

Bronius Juode l i s , 
iždininkas 

• Stokime i „Draugo" fondą 
— padovanokime savo dienraš
čiui ateitį! 


