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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Sleževičius: Lietuva 
nėra labai 

prasiskolinusi 
Vilnius, vasario 10 d. (Elta) — 

Ketvirtadienį, Seimo vakarinia
me plenariniame posėdyje, daly
vaujant prezidentui Algirdui 
Brazauskui ir vyriausybės na
riams, prasidėjo diskusija apie 
vidaus politiką. Joje dalyvauti 
pareiškė norą daugiau kaip 40 
Seimo narių. 

Įžanga diskusijai buvo beveik 
valandą trukęs ministro pirmi
ninko Adolfo Šleževičiaus pra
nešimas apie šalies ekonominę 
padėtį ir vyriausybės priemones 
toliau plėtoti ekonomiją. Prem
jeras pažymėjo, jog šalies ūkyje 
prasidėjo stabilizavimasis. Vie
na iš tam padėjusių priemonių, 
sakė jis, buvo griežta moneta
rinė politika. Pernai metų vi
duryje įvestas litas jau pradėjo 
vykdyti kaupimo funkciją. Kai 
kuriais mėnesiais gyventojų in
dėliai Lietuvos taupomajame 
banke padidėja 10-15 milijonu 
litų. 

Ministras pirmininkas prane
šė, kad valstybės skola sausio 1 
d. buvo 427 milijonai dolerių. Iš 
jų ūkio plėtojimui panaudota 
263 milijonai. A. Šleževičius pa
neigė kalbas, kad Lietuva labai 
prasiskolinusi. Vienam gyven
tojui, pasakė jis, tenka 160 
dolerių apiformintų skolų. Pa
lyginimui premjeras pateikė 
faktų, kad, pavyzdžiui, Vengri
ja tur i kiekvienam gyventojui 
3,400 dolerių skolų, Lenkija — 
per 1,000 dolerių. 

Lito stabilizacijos fondas šiuo 
metu sudaro per 320 milijonų 
dolerių. Diskusija truko iki 
vėlyvo vakaro. Ji bus pratęsta 
kitos savaitės plenariniuose po
sėdžiuose. 

Dėl b randuol inės 
k o n t r a b a n d o s 

įprastinė ketvirtadienio kon
ferencija vyriausybės rūmuose 
buvo skirta energetikos proble
moms. Dalyvavo energetikos 
ministro pavaduotojas Saulius 
Kutas ir kiti šios srities tarnybų 
vadovai. Daugiausia klausimų 
teko Valstybinės Atominės 
Energijos Saugumo Inspekcijos 
(VATESI) viršininkui Povilui 
Vaišniui. 

Žurnalistus domino neseniai 
per Ostankino televiziją paro
dytas siužetas, korespondentu 
Bonoje pranešimai, kad Vilnius 
ir Kaunas yra paskelbti bran
duolinės kontrabandos miestais. 
Povilas Vaišnys pasakė, kad 
Lietuvai pasirašius sutartį dėl 
branduolinių ginklų neplatini
mo, viena iš pagrindinių jų in
spekcijos užduočių — garan
tuoti, kad būtų patikimai sau
gomos Ignalinos Atominės Elek
trinės saugyklose esančios bran
duolinės medžiagos, užkirstas 
kelias joms pagrobti. 

Daugiausia problemų šiuo 
metu sudaro branduolinių me
džiagų pervežimas per Lietuvos 
teritoriją. Lietuvos pasienio tar
nybos neturi reikalingos įran
gos, galinčios aptikti per sieną 
tranzitu pervežamą branduolinį 
arba radioaktyvų kurą. Tai ir 
sudaro prielaidas kontrabandai. 

Ministro pavaduotojas Sau
lius Kutas informavo, kad elek
tros energijos poreikis stabi
l izuojasi . Esamas elektros 
energijos perteklius, tačiau 
kaimynai ją ne itin noriai 

perka, blogai atsiskaito už pa
tiektą energiją. 

„Lietuvos dujų" generalini? 
direktorius K. Šumacheris in
formavo, kad vartotojai jų 
įmonei yra skolingi apie 90 
milijonų litų. Iš jų — šalies 
komunalinis ūkis — 18.8 mili
jono, pramonė — 14.3 milijono, 
fyventojai — 11.6 milijono litų. 

ios skolos neleidžia sumokėti 
gamtinių dujų tiekėjams už 
gaunamą produkciją ir sausio 
15 d. duomenimis, Lietuva 

jiems buvo įsiskolinusi apie 10.5 
milijonų dolerių. 

Baltijos vyriausybė 
bendradarb iaus jaunimo 

sferoje 

Latvijos švietimo, kultūros ir 
mokslo ministras Janis Vaiva-
ds priėmė Latvijos ir Estijos 
jaunimo reikalų s t ruktūrų 
atstovus, susirinkusius Rygoje 
parengti ir pasirašyti protokolą 
dėl trijų Baltijos valstybių keti
nimo bendradarbiauti jaunimo 
sferoje. Ministras susipažino su 
Estijos ir Lietuvos patyrimu, 
formuojant jaunimo politiką. 
Dabar estai aktyviai rengia 
programą, kuri įgalintų išveng
ti jaunimo nedarbo. Lietuvos 
jaunimo skyriaus nuomone, 
svarbiausia paruošti valstybės 
lygiu įstatymą dėl jaunimo. 

Armėnų tautinė šventė 

Šį penktadieni Lietuvos 
armėnų bendrija minės Šventų
jų kankinių vartaniečiu dieną. 
Tai — armėnų religinė tautinė 
šventė, skirta 451 metais vyku
sių religinių kovų su persais at
minimui. Šiose kovose armėnai 
išsikovojo religijos laisvę, 
įtvirtino krikščionybę. 

Šventųjų kankinių varta
niečiu dienos proga Vilniu
je, Rašytojų sąjungos salėje 
rengiama konferencija. Prane
šimus skaitys į Lietuvą atvykęs 
armėnų dvasininkas tėvas Ez-
ras, armėnų rašytojas, lietuvių 
literatūros vertėjas V. Grigoria-
nas, poetė ir vertėja Marytė 
Kontrimaitė ir kiti. Prieš kon
ferenciją tėvas Ezras Vilniaus 
Visų Šventųjų bažnyčioje krikš
tys Lietuvoje gyvenančius ar
mėnus. Krikšto apeigos atliktos 
ir Kaune. 

Lietuvoje — Danijos dienos 

Ketvirtadieni Vilniaus „Drau
gystės" viešbučio konferencijų 
salėje prasidėjo Danijos dienos 
Lietuvoje. Jas surengė Lietuvos 
ir Danijos pramonininkų asocia
cijos, Danijos ambasada, Lietu
vos Pramonės prekybų rūmų 
asociacija. 

Per dienų atidarymo iškilmes 
Danijos ambasadorius Lietuvo
je Birger Dan Nielsen pasakė, 
kad Danijos vyriausybė yra 
numačiusi plėtoti didelę bendra
darbiavimo su Lietuva progra
mą. Jis taip pat paminėjo, kad 
yra galimybė Lietuvos organiza
cijoms, turinčioms perspekty
vios veiklos planų, suteikti 
lengvatinius kreditus su ne
didelėmis palūkanomis. I Dani
jos dienas Lietuvoje atvyko 22 
firmos, dirbančios energetikos ir 
maisto perdirbimo pramonės 
srityse. 

Littehammer, Norvegijoje, keliant olimpinėse žaidynėse dalyvaujančių valstybių vėliavas, Bosnijos 
olimpinės komandos vadovas Abdulah Panjeta braukia ašarą, orkestrui grojant Bosnijos himną. 

Nesutariama dėl Rusijos 
sienos 

Vilnius, sausio 29 d. — 
Lietuvos užsienio reikalų minis
terijoje pasibaigė dvi dienas 
trukusios derybos tarp Lietuvos 
ir Rusijos komisijų valstybių 
sienai nustatyti ir pažymėti. 
Kaip rašo „Lietuvos rytas", 
pasibaigus susitikimui, Lie
tuvos derybininkams vadovavęs 
užsienio reikalų ministro pa
vaduotojas Vladislovas Domar
kas pripažino, kad nei vieno 
klausimo nepavyko išspręsti iki 
galo — iš Rusijos pusės jaučia
mas noras vilkinti derybas. 

Paklaustas, kas labiausiai 
trukdo susitarti dėl jūros sienos 
nustatymo, Domarkas paaiški
no, kad ski r t ingi jų nu-

Kaune pradėtos įdarbinimo 
programos 

Kaune pasirengta miesto 
viešųjų darbų sezonui. Numa
tytos papildomos sezoninės dar
bo vietos savivaldybės įmonėse 
„Apželdinimas*', „Švara", 
„Kauno keliai" bei „Kapinių 
priežiūra". Šiam tikslui skirta 
apie 120,000 litų. 

Viešieji darbai — tai dalis 
kompleksinės bedarbių įdar
binimo programos. Kaip ir pra
ėjusiais metais, Kauno miesto 
darbo birža šįmet turės daugiau 
nei 6 milijonų litų fondą, kuris 
bus paskirstytas įvairiems pro
gramos punktams įgyvendinti. 
Didžiausia suma — 3 milijonai 
litų — skiriama bedarbių pa
šalpoms. Numatytos lėšos persi
kvalifikavimui, taip pat pa
skoloms savo verslui pradėti. 

Jei t rūks ta užsakymų 
Lietuvoje, netrūksta kitur 

Maždaug prieš metus įsteigto 
„Vakarų statybos" koncerno in
žinieriai ir darbininkai stato pa
status Lietuvos pajūryje, tačiau 
užsakymų Lietuvoje kol kas dar 
trūksta ir jų ieškoma užsienyje. 

Maskvoje ši įmonė stato didelę 
ligoninę, Lenkijoje, netoli Var
šuvos — privačią alaus daryklą, 
ruošiasi montuoti viešbutį Sur-
gute. Tačiau didžioji dalis darbų 
tenka Kaliningrado sričiai — čia 
Lietuvos statybininkai stato 
įvairiausios paskirties objektus. 

statymo metodai. Jis kalbėjo: 
„Tarptautinėje konvencijoje, 
kurioje kalbama apie teritorinės 
jūros ploto nustatymą, yra nu
rodoma, kad pagrindinis šio 
klausimo sprendimo metodas 
yra vadinamasis viduriniosios 
linijos arba minimali •; etstumų 
metodas. Tačiau ten pat pažy
mima, kad šis metodas taikyti
nas, jei valstybės nesusitaria ki
taip". 

„Rusija siūlo jai palankesnį 
minimalių atstumų metodą", 
aiškino Domarkas, o „mes savo 
ruožtu nenorime su tuo sutikti, 
kadangi tiek teritorijos, tiek 
gyventojų skaičiaus faktoriai 
yra palankesni mums. Taigi 
kiekviena šalis nori, kad jai 
priklausytų kuo daugiau terito
rinės jūros ir būtent dėl to ir 
vyksta derybos". 

Paklaustas, ar Kuršių Nerijos 
šelfe esantis naftos telkinys tu
ri įtakos deryboms. Domarkas 
pripažino: „Mes neminime šito 
telkinio, bet turime jį mintyse. 
Savaime suprantama, kad tai 
yra tam tikras derybas sunki
nantis momentas". 

Negeresni reikalai ir su sau
sumos sienos nustatymu. Vla
dislovas Domarkas paaiškino: 
„Sausumos sienos nustatymo 
klausimai iš esmės jau buvo 
suderinti prieš du susitikimus. 
Tačiau pastaruoju metu Rusijos 
pusė teigia, kad ji dar nebaigė 
derinimo proceso su savo insti
tucijomis ir todėl negali patvir 
tinti, kad tai, kas anksčiau buvo 
suderinta, jiems yra priimtina". 

„Šio susitikimo metu taip pat 
vyko redakciniai sausumos sie
nos aprašymo derinimai, ir 
mums belieka tik tikėtis, kad 
tai, kas ten buvo įrašyta, liks 
galioti, nors taškas šiose de
rybose taip pat nebuvo padėtas. 

Paklaustas, kada tikisi galu
tinai išspręsti visus sienos nu
statymo klausimus, Lietuvos 
derybų delegacijos vadovas 
atsakė, jog labai sunku numa
tyti kada tai bus. ..Galiu tik pa 
sakyti, kad Rusijos pusė iki ko 
vo pradžioje įvyksiančio susi
tikimo pažadėjo savo instituci
jose suderinti anksčiau mūsų 
apsvarstytus klausimus. Abi pu
sės taip pat pažadėjo patikslinti 
savo projektus dėl teritorinės 
jūros", pasakė jis. 

NATO 
ultimatumą Bosnijos 

serbams 

Rusija teisina 
kariuomenės 

palikimą 
Strasbourg, Belgija, sausio 

28 d. (BNS) — Rusijos atstovas 
Europos Taryboje Jevgenij Am-
barcumov ketvirtadienį įvyku
siame ET nepriklausančių vals
tybių komiteto posėdyje pareiš
kė, kad Estijos ir Latvijos rei
kalavimas išvesti Ruoijoo ka
riuomenę yra neteisingas, kol 
Rusija nėra ET narė. Rusijos 
atstovas savo teiginį motyvavo 
Turkijos pavyzdžiu, kurios 
karinės pajėgos dislokuotos 
Kipre. 

Europos Tarybos komiteto 
posėdyje, be kitą ko, buvo 
svarstomos Rusijos priėmimo į 
ET sąlygos. Švedijos atstovas 
ET pasisakė prieš bet kokias 
nuolaidas Rusijai. Estijos ir Lat
vijos atstovai taip pat pareiškė, 
kad Rusijos kariuomenės išve
dimas turėtų būti būtina ir 
nesvarstyti na Rusijos priėmimo 
į ET sąlyga. 

Derybų delegacija 
išvyko į Baltarusiją 
Vilnius, vasario 4 d. (AGEP) 

— Lietuvos ekspertai vizų ir 
tranzito klausimais vasario 1 d. 
išvyko į Baltarusijos sos
tinę Minską tartis dėl sienos 
su Baltarusija perėjimo punktų 
ir vizų režimo. Kaip rašo „Lie
tuvos rytas", grupės vadovas, 
specialiųjų misijų ambasadorius 
Virgilijus Bulovas pasakė, kad 
per dvi vizito dienas daugiausia 
dėmesio bus skirta visų režimui, 
kuris įsigalios kovo 1 d. Pasak 
ambasadoriaus Bulovo, greta 
oficialiosios vizito programos 
dar numatyti keli ..pusiau ofi
cialūs" susitikimai su Balta
rusijos Aukščiausiosios Tarybos 
ir Užsienio reikalų ministerijos 
atstovais. 

Briuseli*, vasario 9 d. (NYT) 
— Pagaliau pasiryžę padaryti ką 
reikia, kad pasibaigtų Sarajevo 
miesto apsuptis, NATO trečia
dienį davė ultimatumą Bosnijos 
serbams, kad per dešimt dienų 
atitrauktų visą sunkią artileriją 
ir mortyrus, kuriais 22 mėne
sius laikė apsupę Sarajevo, o po 
to laiko ten likusieji bus NATO 
pajėgų šaudomi ii oro. Pabūklus 
įsakyta patraukti 20 kilometrų 
(12.4 mylių) nuo miesto centro 
iki 1 vai. vasario 21 dienos rytą. 

NATO taip pat įsakė musul
monų vadovaujamos Bosnijos 
valdžios pajėgoms visus savo 
pabūklus (kurių yra daug ma
žiau) Sarajevo mieste perduoti 
Jungtinių Tautų kontrolei iki to 
paties termino ir „susilaikyti 
nuo puolimų iš dabartinių kon
frontacijos pozicijų mieste". 

Po tos datos, rašoma ultima
tume, „bet kurių pusių sunkie
ji ginklai bei juos remiantys 
kariniai įrengimai, nesantys 
Unprofor nuožiūroje, susilauks 
NATO puolimų iš oro, koordi
nuojant su JT generaliniu 
sekretorium". Unprofor yra su
trumpintas Jungtinių Tautų ap
saugos pajėgų Bosnijoje pavadi
nimas. 

— Suomijos Misija prie 
Jungtinių Tautų vasario 3 d. 
sušaukė informacinį renginį — 
bryfingą Baltijos ir Šiaurės 
šalių diplomatams apie Moterų 
diskriminacijos eliminavimo ko
miteto darbą. Į komitetą įeina 
Suomijos ekspertė, A. Makinen, 
kuri supažindino susirinkusius 
su komiteto veikla. Lietuvos 
Misijos atstovė Gintė Damu-
šytė, dalyvavusi bryfinge, pra
nešė apie Lietuvos prisijungimą 
prie Moterų diskriminacijos 
pašalinimo konvencįjos. 

Pajudėjo ir serbai 

JAV prezidentas Bill Clinton, 
trečiadieni pirmą kartą po kelių 
mėnesių plačiau kalbėdamas 
Bosnijos karo klausimu, pa
reiškė: „Niekas neturi abejoti 
NATO ryžtu. NATO dabar yra 
pasiruošęs veikti". 

Jungtinių Tautų pajėgų Bos
nijoje vadas lt. gen. Sir Michael 
Rose paskelbė, jog įvyko tuoj pat 
prasidedanti paliaubų sutartis 
su Bosnijos serbais, palaips
niškai perleisianti serbų pabūk
lus Jungtinėms Tautoms. Bet 
paliaubų sutartys su serbais 
nelaikomos rimtomis, ir NATO 
pareigūnai ją vertina labiau 
kaip paskatinimą NATO orga
nizacijai griežtai laikytis pa
sirinkto griežto kelio. 

NATO tarybos padarytas 
sprendimas, kuriam pritarė 

Latvijos vyriausybė 
nepriims biudžeto 

deficito 
Ryga, Latvija, sausio 28 d. 

(BNS) — Latvijos vyriausybė 
atsistatydins, jeigu parlamentas 
patvirtins biudžetą su deficitu, 
pagrasino Latvijos finansų mi
nistras Uldis Osis. Jis sakė, kad 
dėl biudžeto deficito padidėtų in
fliacija ir vyriausybė būtų pri
versta imti banko paskolą. 

Anot Uldžio, vyriausybė su
t inka perskirstyti biudžeto 
lėšas, bet ne didinti biudžeto 
deficitą. ,,Jeigu padidinus 
biudžeto deficitą prasidės in
fliacija ir sutriks makroeko
nomikos stabilumas, aš pirmas 
atsisakysiu savo posto", pasakė 
U. Osis. 

Vyriausybės atsistatydinimas 
neišvengiamas, jeigu patvir
tintas biudžetas neleis rea
lizuoti pradėtų reformų. „Tokia 
yra pasaulinė praktika, ir Lat 
vijos vyriausybė šiuo atveju 
nebus išimtis", pasakė minist
ras. 

Tačiau, jo nuomone, salyje kol 
kas nėra tokios politinės jėgos, 
kuri galėtų suformuoti stiprią 
vyriausybe. 

visų 16-os narių-šalių amba
sadoriai, pasmerkė „besitęsian
čią Sarajevo apsuptį ir, bandant 
ją nutraukti, šaukėsi Bosnijos 
serbų sunkiųjų pabūklų (tankų, 
artilerijos, mortyrų, raketšau-
džių, priešlėktuvinių ginklų) 
patraukimo 20 kilometrų nuo
tolyje nuo Sarajevo, išskyrus 2 
km spindžiu nuo Pale miesto 
centro". 

NATO pareiškime pažymėta, 
jog Sarajevo apsuptyje pagrin
dinė atsakomybe už „tragiškus 
civilių žuvimus tenka serbams". 

Suaktyvėjo diplomat inė 
veikla 

Žinoma, per 10 dienų, iki 
NATO nustatyto termino vyks 
intensyvios diplomatinės dery
bos. Ketvirtadienį įvyks bekovo-
jančių grupių derybos Genevo-
je, kurioms tarpininkauja Eu
ropos Sąjunga ir Jungtinės Tau
tos. 

NATO šiandien pareiškė, kad 
užgiria europiečių siūlomą 
planą, kuriame numatomas 
Bosnijos padalinimas etninių 
grupių apgyvenamomis sritimis 
ir pasiūlė, kad pirmajame pa
liaubų sprendimo etape gali 
būti Sarajevo miesto apsupties 
užbaigimas pavedant jį Jungti
nių Tautų globai. 

NATO ultimatumo paskelbi
mo metu prez. Bill Clinton 
pas i t a r imams į Londoną, 
Paryžių ir Boną išsiuntė du savo 
aukštus pareigūnus Peter Tar-
noff ir Charles Redman, kad jie 
padėtų pravesti naujas dip
lomatines iniciatyvas apsupčiai 
užbaigti. 

JAV seniai buvo nepatenkin
tos europiečių siūlomu planu, 
kuriame lieka nuskriausta mu
sulmonų vadovaujama Bosnijos 
valdžia. JAV valstybės sekre
torius Warren Christopher Bos
nija pavadino nuskriaustąją 
šiame kare. Bet per paskutinius 
kelis mėnesius Clinton adminis
tracija nėra pasiūliusi savo 
plano. 

Pasikeis NATO va idmuo 

Bet koks NATO veikimas 
šioje situacijoje pakeistų jo 
vaidmenį. Iki šiol NATO buvo 
išimtinai gynybinė organizacija, 
sukurta apsaugoti nuo sovietų 
grėsmės po II Pasaulinio karo. 
Jei NATO pultų serbus, jau pir
mą kartą taptų ofenzyvi pajėga. 
Išleidus ultimatumą, NATO ge
neralinis sekretorius Manfred 
Woerner pareiškė, kad tai yra 
„istorinis momentas mūsų 
sąjungos gyvenime". Sekr. 
Woerner, kuris sunkiai serga 
vėžiu ir atvyko į NATO posėdį, 
nepaisydamas gydytojų patari
mų neiti, pareiškė: „Savo oro 
pajėgas naudosime, kad padė
tume sustabdyti t r ag i škus 
gyvybes nuostolius Bosnijoje. 
Viliamės, kad mūsų įspėjimo 
bus klausoma. Mes nenorime 
panaudoti jėgos. Norėtume išsi
derėto sprendimo. Bet nedvejo
dami panaudosime jėgą, jei rei
kės". 

KALENDORIUS 

Vasario 11 d.: Švč. M. Mari
ja Lurde; Adolfas, Felicija, Pas
kalis, Algirdas, Dailė, Marija. 

Vasario 12 d.: Benediktas, 
Reginaldas. Eulalija, Gintenis, 
Deimantė. 
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/PORTO APŽVALGA 

Redaktorė Irena Regiene 

AMERIKOJE LIETUVIAI, 
O LIETUVOJE 

AMERIKIEČIAI 

Giedrius Aidietis 

Nenuostabu, kad viso pasau
lio krepšininkai svajoja, bando 
ir nemažai jų jau priimama į 
mokyklas JAV se. Visi jie nori 
išmokti žaisti krepšinį, visi 
tikisi patekti į NBA lygą, kuri 
yra geriausia pasaulyje ir moka 
fantastiškus atlyginimus. Neat
silieka ir Lietuvos krepšininkai. 
Šarūnui Marčiulioniui ta laimė 
jau nusišypsojo — jis žaidžia už 
NBA ir jau yra milijonierius. 
Artūras Karnišovas paskuti
nius metus žaidžia už Seton 
Hali universitetą, daro daug 
taškų, gerai kovoja prie lentų, 
turi gerą ūgį (6'-8"> ir tikisi būti 
pakviestas į NBA. Ar tų statis 
tinių duomenų užteks, sunku 
pasakyti, nes konkurencija mil
žiniška, o vietų ne daug. Be to 
Seton Hali komanda šiemet 
silpnokai laikosi. 

Pazdrazdis, po metų Wheaton 
kolegijoje, pateko į didesnį uni
versitetą, kur turėtų pasiekti 
geresnės ir greitesnės pažangos, 
kad bent Lietuvos krepšinio 
rinktinei galėtų duoti didesne 
paramą. 

Bene daugiausiai vilčių teikia 
Aidietis. Apie Giedrių Aidietį 
dar tik nedaugelis girdėjo, o jis 
jau antri metai Amerikoje. Per
nai jis lankė Bishop Egan gim
naziją Philadelphijoje ir žaidė už 
jos krepšinio komandą. Jis yra 
6'-8" ūgio ir stipraus kūno 
sudėjimo jaunuolis. Žaidė kraš
tinio puolėjo ir centro pozicijose, 
gerai kovojo prie lentų, o la
biausiai pasižymėjo užblokuo
tais metimais. Taip pat jis yra 
ir taiklus metikas. Neilgai 
truko, kol netolimos Monmouth 
kolegijos krepšinio treneris 
Wayne Szoke, jį pastebėjęs prisi
viliojo į savo kolegiją. 

Pirmieji metai Giedriui buvo 
gana sunkūs. Jaunas, sveti
mame krašte su silpnoku anglų 
kalbos mokėjimu, be draugų, 
ilgėjosi namiškių ir Lietuvos ir 
ne kartą galvojo grįžti. Tačiau 
šiuo metu jis jau jaučiasi gerai, 
susidraugavo su Karnišovu, 
pažįsta Ričardą Šimkų, ne kartą 
svečiavosi pas Vidą Anton-
Laniūtę, Lietuvos sportininkų 
didelę globėją. Treneriai juo 
labai patenkinti. Giedrius 
išvystė pasitikėjimą savimi, ir 
atrodo, kad durys į puikią ateitį 
jam atviros. 

Jeigu pridurtume dar du jau
nus Lietuvos jaunių krepšinio 
rinktinės žaidėjus, neseniai at
vykusius į Ameriką, tai jau ga
lėtume sudaryti puikią Lietuvos 
krepšininkų komandą Ameriko
je. Ojai pridėję Sabonį, manau, 

kad būtų galimybė kvalifikuotis 
ir olimpiadai Atlantoje. Taigi 
nenuostabu, kad, kaip ir dau
gelis pasaulio krepšininkų, taip 
ir lietuviai, bando čia pasi
tobulinti krepšinyje ir tuo pačiu 
baigti mokslą, kas Lietuvoje ge
riems krepšininkams tai „lei
džiama pro pirštus" (kaip jie 
patys tai yra pasakę...). 

Tačiau,turbūt, gana nuosta
bu, kad amerikiečių krepšinin
kai vyksta į Lietuvą ir bando 
ten įsikurti. Mokslo jiems ne
bereikia, nes jie, bent dauguma, 
jau yra baigę universitetus, ta
čiau gal be rimtesnės specialy
bės, dar nori žaisti krepšinį ir 
pelnyti sau pragyvenimą. Tai 
daugiausia tokie, kuriems čia į 
NBA lygą patekti nepavyko. 

Tad, štai. sausio mėnesio pra
džioje į Vilniaus „Statybos" klu
bą atvyko du amerikiečiai — 
Jack Lothian, 7 pėdų ūgio vidu
rio puolėjas ir 6'-2" juodaodis 
Mark Montgomery. Pirmasis 
yra iš Wisconsin universiteto, 
porą mėnesių bandęs laimę 
Prancūzijoje. Antrasis yra iš 
Detroito, vienerius metus žaidęs 
už Stuttgarto klubą. „Statybos" 
klubas, kurį remia VAC firma, 
atrodo, mokės jiems po 50,000 
dolerių, duos butą ir po auto
mobilį. „Statybos" komandos 
treneris R. Endrijaitis tikisi, 
kad komanda ne tik pagerins 
savo poziciją krepšinio lygoje, 
bet svarbiausiai, kad kiti 
žaidėjai pasimokys amerikie
tiško s t i l iaus žaidimo, ir 
pamatys, koks turi būti profe
sionalus požiūris į treniruotes, 
į darbą. 

Pridūrus amerikietį, kurs 
sezoną pradėjo Kauno „Žalgi
ryje", bet šiuo metu yra su
žeistas, ir E. Petersen, kuris 
žaidžia už Panevėžio „Lietka-
belį", net mokytojauja vienoje 
mokykloje, turime keturis ame
rikiečius krepšininkus Lietuvo
je. O su estu G. Kullamae, žai
džiantį už Kauno „Žalgirį", 
galėtume sudaryti užsieniečių 
krepšininkų komandą Lietuvo
je, kuri, turbūt, būtų nebloges
nė už lietuvių komandą Ameri
koje. 

Išvadoje — mėgėjų sporto ge
resnėje kompeticijoje kaip ir 
nebėra (iš tikrųjų, jų jau seniai 
nebuvo), nes kiekvienas geres
nis sportininkas žaidžia ten, kur 
jam teikiamos geresnės sąlygos. 

V.G. 

I Lillehammer, Norvegijoje, vyksiančią žiemos olimpiadą vykti pasiruošę Lietuvos slidininkai 
Vida Vencienė, Ričardas Panavas ir triatlonininkai Gintaras Jasinskas ir Kazimiera Strolienė. 

Nuotr. Romo Jurgaičio 

PREZIDENTO TAURĖS 
TURNYRAS 

Lietuvos lauko tenisas smar
kiais šuoliais bando vytis kitas 
sporto šakas. Kuriami nauji 
teniso klubai, statomos vidaus 
aikštės — jau atidarytos Šiau
liuose ir Vilniuje, organizuojami 
turnyrai, pavienių žaidėjų ir 
komandų. 

Neseniai įvykusiame lauko te
niso federacijos metiniame su
važiavime buvo išrinktas nau
jas prezidentas Romualdas Ta
rasevičius. Jis šiuo metu yra 
„Karolinos" teniso klubo Vil
niuje pirmininkas, dar aktyvus 
teniso entuziastas. Savo kaden
cijos pradžiai jis pasiūlė „Ka
rolinos" klubo aikštėse suruoš
ti tarptautinį turnyrą, kuris 
vyks š.m. kovo mėnesio antrąją 
savaitę. Numatoma kviesti bent 
10 žaidėjų iš įvairių Europos 
kraštų. Premijos pradžiai jau yra 
13,000 dolerių. Turnyras vadin
sis Prezidento Taurės teniso tur
nyras. Mat Lietuvos prezidentas 
Algirdas Brazauskas tam tur
nyrui paskyrė gražią taurę. Jis 
pats yra buvęs lengvaatletis ir 
sporto mėgėjas. Prieš keletą 
metų, per krepšinio 50 metų 

jubiliejų, jis visus buvusius 

1937-39 metų Europos čempio
nus pakvietė į savo priėmimą, 
o š.m. vasario 11 d. vyksta į 
Lillehammer, į Žiemos olimpia
dos atidarymą, kaip garbės sve
čias. 

Klubas, kuriame vyks šis Pre
zidento Taurės turnyras, yra 
neseniai pastatytame praban
giame komplekse, pavadintame 
„Karolinos Turu". Šis komplek
sas turi 4 vidaus ir 8 lauko 
teniso aikštes, fizioterapijos 
į rengimus, sauną, jakuzzi, 
mankštos patalpas ir puikų 104 
kambarių viešbutį. „Karolinos 
Turo" savininkai, kurių vienas 
yra teniso federacijos prezi
dentas R. Tarasevičius, visi yra 
sporto mėgėjai ir rėmėjai. „Ka
rolinos Turas" yra oficialus 
Lietuvos Tautinio Olimpinio ko
miteto rėmėjas. 150-čiai vaikų, 
už vieno lito simbolinį mokestį, 
duoda teniso pamokas, o dviem 
olimpiniams sportininkams, iki 
pat olimpiados Atlantoje, mokės 
mėnesine stipendiją, leis nau
dotis klubo patalpomis, o rei
kalui esant, ir viešbučiu. 

V.G. 

43-JI SPORTO ŠVENTĖ MELBOURNE 

(Pabaiga) 

ŠVENTĖS UŽDARYMAS 

Po paskutiniųjų krepšinio 
rungtynių tarp australų ir lie
tuvių rinktinių, kurias laimėjo 
australai 48:34 fbuvo žaidžiama 
po 20 minučių puslaikį, nestab
dant laiko). Šios rungtynės vyko 
tuoj po Melbourno „Varpo" I ir 
II rungtynių. Nemažai šių 
žaidėjų sudaro ir mūsų rinktinę. 
Pirmasis puslaikis buvo labai 
geras, dar nesimatė mūsų žai
dėjų nuovargio. Australai, vado
vaujami australų profesionalų 
komandos „Magic" amerikiečio 
trenerio, nors turėdami aukš
tesnius negu lietuviai žaidėjus. 

ANTANAS LAUKAITIS 
Tačiau antrajame nuovargis pa
veikė mūsiškius ir australai pa
siekė pergalę. Rungtynės buvo 
tikrai įspūdingos. 

Uždarymo metu ALFAS pir
mininkas A. Laukaitis plačiau 
papasakojo apie a.a. Leono Bal
trūno sportinius darbus ir pa
kvietė visus minutės atsistoji
mu jį pagerbti. 

Dovanas įteikė „Varpo'" val
dybos nariai — pirm. R. Mickus, 
J. Dagienė, R. Mačiulaitienė, A. 
Skimbirauskas ir A. Kristens. 
Šių metų šventės rengėjams 
Sporto švenčių vėliavą įteikus 
ateinančios šventės vykdyto
jams — Adelaidės „Vyčiui", 
šventę uždarė ALFAS pirm. A. 

pirmą puslaikį nieko negalėjo Laukaitis. Šventė buvo baigta 
padaryti ir jį pralaimėjo 18:14. Australijos ir Lietuvos himnais. 

Australuos Lietuvių Sporto iventes atidaryme, Melbourne, dalis ALFAS garbės svečių. Ii k. -
A. Laukaitis, A. Talauakaa, Teresė ir Stasys Šutai ir kun dr Pranas Dauknys. 

Futbolas Čikagoje 
PUIKI PERGALĖ 

PRIEŠ 
„GREEN-WHITE" 
Šaltis ar pūgos siaučia — fut

bolo pirmenybės salėje vyksta 
pilnu tempu. Praėjusį sek-

. madienį, vasario 6 d., „Li-
tuanica - Liths" vyrų komanda 
žaidė ketvirtąsias šio sezono 
rungtynes. Šį kartą prieš vo
kiečių komandą „Green-White", 
kuri visada sugeba duoti mūsiš
kiams daugiau „hard time" 
negu iš jų tikimasi. Paskutiniu 
laiku abi komandos varžosi dėl 
trečios vietos. „Liths" randasi 
joje dėl gerelesnio įvarčių santy
kio. 

Rungtynės, nuo pat pirmojo 
iki paskutiniojo teisėjo švilpuko, 
buvo gyvos ir permainingos su 
gausybe šūvių į vartus, ar bent 
link vartų. Pirmieji įvartį įkirto 
„Green-White" komanda. Po 
trejetos minučių Virgis Žuroms-
kas staigia „bomba" išlygino 
1:1. Pirmajam trečdaliui bai
giantis, Rolandas Urbonavičius 
persvėrė 2:1. 

Antrąjį trečdalį „Liths" vyrai 
pradėjo šūvių demonstraciją ar 
praktiką, paleisdami po kelias 
. . rake tas" , kurios drebino 
sienas, net ir vartų virpstus, bet 
nesurado vartuose skylės. Ata
kai pasibaidus, prasiveržęs 
„Green-White" žaidėjas rezul
tatą išlygino 2:2. 

Baigiantis paskutiniam — tre
čiajam rungtynių trečdaliui, po 
daugelio bandymų, nelaikomu 
šūviu Virgis Žuromskas pri
vertė priešininkų vartininką 
trečią kartą išimti kamuolį iš 
tinklo ir tuo užbaigė tikrai 
sunkia kova užtarnautą pergalę 
3:2. 

Neveltui ir rungtynių pro
gramoje pažymėta, kad „Liths" 
— „Green White" rungtynės yra 

NAUJŲJŲ METŲ 
SUTIKTUVĖS IR 

ATSISVEIKINIMAS 

Po beveik savaitę trukusių 
sporto varžybų, Naujųjų Metų 
sutikimas vyko Lietuvių na
muose. Didžiąją salę, puikiai 
varpiečių papuoštą, pripildė 
sportininkai ir svečiai. Muzika, 
nors labiau pritaikyta jaunimui, 
išjudino visus — Šoko jauni, šoko 
ir vyresni. Vidurnaktį visus 
pasveikino žinomasis Melbour
no visuomenininkas ir būsima
sis Lietuvos garbės konsulas K. 
Lynikas. Naujieji Metai buvo 
sutikti visiems giedant Lietuvos 
himną. 

Pirmąją Naujųjų metų dieną 
oras ir Melbourne atšilo, todėl 
į atsisveikinimo gegužinę, vy
kusią gražioje vietoje prie 
upės, suvažiavo nemažai žmo
nių. Čia ir vėl varpiečiai savo 
svečius vaišino nemokamu šiltu 
ir šaltu maistu. Jaunimas dar ir 
čia pravedė įvairius kamuolio 
žaidimus. Džiugu, kad 43-ji 
Australijos Lietuvių sporto 
šventė praėjo labai malonia ir 
draugiška nuotaika. 
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šios dienos „Key game". O tų 
rungtynių būna penkerios per 4 
valandas. 

Po pergalės „Liths" komanda 
pasiliko ir toliau trečioje vieto
je, o „Green-White" laikinai 
(visos komandos dar laikinai) 
nukrito į šeštą vietą. Komandai 
įvarčius pelnė: R. Urbonavičius 
- 6, V. Žuromskas - 4, G. Ka
valiauskas — 4, P. Masnjak — 
2 ir T. Maestre — 1. Komandos 
coach — G. Bielskus. Vedėjas — 
A. Glavinskas. 

RUNGTYNĖS PRIEŠ 
„SCHWABEN" 

Šį sekmadienį, vasario 13 d., 
3 vai. p.p. „Lituanica-Liths" 
žais prieš vokiečių „Schwaben", 
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kuri šiuo metu dar nėra spėjusi 
pasižymėti. Reikia tikėtis, kad 
nepasižymės ir prieš „Liths", jei 
mūsiškiai kovos taip ryžtingai, 
kaip kovojo ir žaidė praėjusį sek
madienį, nors trūko keletos žai
dėjų. 

J . J . 

• „Draugas" informuoja, 
jungia ir gaivina lietuviškumą. 
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LIETUVA ŠIANDIEN 
Mintimis su „Draugo" skaity

tojais dalinasi PLB atstovas 
Vilniuje, Juozas Gaila. 

— Lietuvai nepriklausomy
bę atgavus, pakito ir PLB j 
veikla. Vilniuje buvo įsteigta 
PLB ištaiga. Jūs dabar tai ' 
ištaigai vadovaujate. Sakyki* ' 
te, kokie tos ištaigos uždavi
niai ir ar ji i i viso reikalinga? 

— Ta įstaiga tikrai reikalin
ga, nes kitaip Lietuvos politikai 
net užmirštų, kad išeivija egzis
tuoja. Pagrindinis mūsų ištaigos 
uždavinys yra ryšių palaikymas 
tarp Lietuvos valdžios parei
gūnų ir PLB valdybos ir apskri
tai santykiai tarp išeivijos bei 
Lietuvos. Iš to išsivysto ir kiti 
darbai: parama naujai įsikūru
siems Rytų kraštų Lietuvių 
Bendruomenėms, Vakarų išei
vijos problemoms, įvairių Lie
tuvos organizacijų ir pavienių 
asmenų prašymai išeivijai, 
„Lietuvos kovų ir kančių isto
rijos" leidimas ir t.t. 

— Kokį statusą Jūsų vado
vaujamai ištaigai pripažįsta 
Lietuvos respublikos pre
zidentas, vyriausybė, sei
mas? 

— Esu tikras, kad jokio for
malaus statuso Lietuvos valdžia 
mūsų įstaigai neskiria. Įstaiga 
yra PLB būstinė Vilniuje, o aš 
— PLB atstovas Lietuvoje. 

— Ar turite galimybių daly
vauti Seimo posėdžiuose, vy-
riausybės-ministrų pasitari
muose, pasikalbėti su pre
zidentu? Ar turite progos pa
reikšti PLB ir visos išeivijos 
prašymus, pageidavimus, 
įteikti įvairiais klausimais 
siūlymus? 

— Prezidentas yra suteikęs 
man teisę dalyvauti Seimo ir 
ministrų posėdžiuose. Ta teise 
pasinaudoju. Reikalui esant, 
buvau priimtas prezidento, 
seimo pirmininko, premjero ir 
kitų ministrų. Taip pat su jais 
esu supažindinęs į Lietuvą 
suvažiavusius Rytų kraštų LB 
ir Jaunimo sąjungos atstovus, 
kurie turėjo progos pasidalinti 
savo rūpesčiais ir pareikšti 
pageidavimus. 

— Kaip prezidentas, vy
riausybė ir Seimas reaguoja 
į Jūsų iškeltas lietuvių išei
vijos problemas? 

— Reaguoja taip, kaip papras
tai visur valdžios reaguoja. 
Mandagiai išklauso, pažada 
padėti, pataria, kur toliau kreip
tis, kokių priemonių imtis... 

— Gal galėtumėte trumpai 
aptarti savo ištaigos veiklos 
metodus? 

— Mūsų veiklos metodai veik 
tokie patys, kaip JAV, dirbant 
Lietuvos reikalais. Pavyzdžiui 
dėl muitų, teko eiti pas pre

zidentą, kuris nusistebėjo dėl 
tokio potvarkio. Tada kreipėmės 
į spaudą, aiškindami, kokia 
skriauda daroma lietuviams, jei 
jiems teks mokėti muitą už iš 
giminių gautus dovanų siun
tinius. Aplankėme taip pat įta-
kingesnius Seimo narius, pa 
reikšdami išeivijos pasi
piktinimą įvestų muitų reikalu. 
Pagaliau apsilankėme pas 
premjerą ir išgavome pažadą, 
kad muitų reikalas bus per
svarstytas. Kaip žinote, muitų 
įstatymas buvo pakeistas mums 
palankesne kryptimi, o dėl 
detalių dar teks kalbėti su vy
riausiu muitų direktorium. 

— A r i še iv i jos vardu 
palaikote bet kurią politinę 
partiją, sąjūdi? 

— Politiniai stengiamės būti 
visiškai neutralūs ir jokios 
politinės partijos ar or
ganizacijos nepalaikome. PLB 
valdybos požiūris į Lietuvą yra 
išreikštas „Veiklos gairėse": 
„PLB valdyba nesieja savęs nei 
su kokia nors viena politine par
tija, grupe ar judėjimu, nei su 
kokia nors viena idėja bei 
pasaulėžiūra, nei su kokia nors 
viena religija. Jos veiklos pa
grindinis tikslas ir darbų at
rama yra Nepriklausomos Lie
tuvos Valstybė ir už jos ribų gy
venančių tautiečių Lietuvybė". 

— Kaip vertinate opozici
jos veiklą Seime, ar ji turi 
konkrečių, Lietuvai naudin
gų, planų? 

— Tegaliu tik pasakyti, kad 
per dažnai įstatymai atmetami 
ar priimami ne dėl to, kad jie 
būtų blogi ar geri, bet dėl to, kad 
juos ne tie pasiūlo. Norėtųsi, 
kad Seimo narių partiniai ir 
ideologiniai skirtumai padėtų 
jiems kurti ir leisti įstatymus, 
kurie tarnautų tautos vieni
jimui ir gerovei. Deja, jie dažnai 
dar giliau skaldo tautą ir net 
išeiviją. Pasitaiko tiesiog 
neįtikėtinų kuriozų. Štai pernai 
Vilniuje vykusiam VLIKo 
50-ties metų minėjimui vyriau
sybė išleido per 24,000 litų ir 
nukaldino medalius. Tame mi
nėjime, pagal spaudą, neda
lyvavo nei vienas dešiniojo spar
no atstovas. Taigi buvę komu
nistai garbingai minėjo VLIKo 
sukaktį, apdovanojo medaliais 
būrį išeivijos lietuvių, neva 
pasižymėjusių kovoje už Lietu
vos laisvę, o antikomunistai, ku
riuos VLDXas laisvino, visa tai 
boikotavo. Iš tikrųjų kairieji ne 
iš meilės minėjo VLIKo sukaktį, 
dešinieji tikrai ne iš neapykan
tos VLIK ui boikotavo minėjimą, 
o medaliais, su pora išimčių 
buvo apdovanoti tikrai ne Lietu
vos laisvės kovoje pasižymėję 
asmenys. Panašus žaidimas 

Juozas Gaila. 

vyko ir išeiviams pilietybės su
teikimo svarstybose. 

— PLB valdyba ilgai kovo
ja su Pilietybės įstatymo išei
vijai daromomis skriaudo
mis. Kaip Jūs vertinate pa
skutinius tame pakeitimus? 

— Pilietybės įstatymas ir pa
keitimai yra ir per vėlai, ir per 
maži. Pirmiausia, pilietybė iš 
mūsų neturėjo būti atimta, taigi 
nebūtų reikėję nei dabartinių 
svarstymų Seime, nei pakei
timų. Šiandien, net su pakei
timais, pilietybės negali gauti 
prieš 1940-tuosius metus išvykę 
iš Lietuvos, repatrijavę iš Lietu
vos ir mūsų vaikaičiai. Taip pat 
pilietybės negali gauti Aust
ralijos lietuviai, nes jei jie jos 
prašys, pagal Australijos įsta
tymus, praras pastarosios pilie
tybę. Be to, net ir gavę Lietuvos 
pilietybę, jei ten negyvenam, tai 
savo paliktų nuosavybių nega
lima atgauti. 

Prez. A. Brazauskas yra pata
ręs PLB valdybai pilietybės rei
kalu sudaryti komisiją, kuri pa
teiktų Seimui savo pasiūlymus. 
Tad dabar ta kryptimi dirbame. 

— Jūsų požiūris į besiku
riančias Lietuvių Bendruo
menes buv. Sovietų sąjungos 
respublikose. Kokios pagal
bos jos laukia iš PLB? 

— Rytų kraštų lietuviams gre
sia nutautinimas, todėl PLB 
valdyba skubiai juos subūrė į 
Lietuvių Bendruomenę. Jiems 
tai yra naujas dalykas. Stokoja 
jie tokiame darbe patyrimo ir 
apskritai nėra pratę dirbti sava
noriškai, be atlyginimo. Lanko
me juos, ruošiame jiems suva
žiavimus ir taip pat kreipiamės 
į Lietuvos vyriausybę, kad 
kurtų ten lietuviškas mokyklas 
ir siųstų mokytojus. Iš tiesų, 
Lietuvos vyriausybė gana daug 

lėšų skiria Rytų kraštams. De
ja, iki šiol tos lėšos buvo išskirs-
tomos įvairiom, Lietuvoje 
esančioms, privačioms organiza
cijoms, kurios turi savo raštines, 
apmokamus tarnautojus ir savo 
nuožiūra remia Rytų kraštų 
tautiečius. Dabar mūsų pastan
gomis reikalai šiek tiek pasikei
tė. Jau daugiau pinigų skiriama 
per Kultūros ir švietimo minis
teriją, kuri lėšų skirstymą Rytų 
kraštų Bendruomenėms derina 
su PLB valdyba. 

— Ar turite galimybių ste
bėti pagalbos Lietuvai do
vanų skirstymą, ar tos pagal
bos susilaukia patys reikalin-
giausieji? 

— Neturiu nei laiko, nei gali
mybių stebėti dovanų arba lab
daros skirstymą. Esu aplankęs 
porą mokyklų, kelis našlaity nus 
ir pusantro mėnesio pats gulė
jau dviejose ligoninėse. Visur 
mačiau labdaros vaisius, tiek 
užsienio, tiek išeivijos, tiek 
pačios Lietuvos verslininkų. 

Pasinaudojau labdaros atsiųs
tais vaistai ir aš pats. Deja, taip 
pat girdėjau ir skaičiau apie lab
daros piktnaudojimą, neracio
nalų jos paskirstymą. Neseniai 
Lietuvos našlaitynus lankė, 
PLB valdybos įgaliota, „Sau
lutės" pirm. I. Tijūnėlienė, tir-
dama būdus planingesniam lab
daros paskirstymui. Labai daug 
labdaros ateina iš užsienio: 
Vokietijos, Švedijos, Suomijos, 
taigi mums tiesiog neįmanoma 
visa tai kontroliuoti ar cent
ralizuoti. Visgi patarčiau 
dovanų nepažįstamiems asme
nims, nepaisant kaip graudžiai 
laiškuose jie prašytų, nesiųsti. 
Pagal galimybes ir mūsų būs
tinė galėtų patarnauti, patyri
nėdama ar kuris pagalbos pra
šantis, yra tikrai jos reika

lingas. Mūsų įstaigos adresas: 
PLB Būstinė, LR Seimas, m 
rūmai, 215 kamb. Gedimino pr. 
53. 2026 Vilnius, Lithuania. 
Telefonas 370-2-613441. Faksas. 
370-2-226896. 

— Kokios Jūsų darbo sąly
gos, kiek įstaigoje dirba tar
nautojų, kokius ir iš kur 
gaunate atlyginimus? 

— Darbo sąlygomis esu visiš
kai patenkintas. Valdžia mums 
duoda erdvią raštinę Seimo 
rūmuose ir butą Turniškėse, 
kur gyvena pats prezidentas ir 
daug Seimo atstovų. Įstaigą ad
ministruoja labai pareiginga ir 
apsukri vietinė lietuvaitė. Jai 
mokame kuklią, mūsų mastu, 
algą. Aš pats esu išėjęs į 
ankstyvą pensiją, todėl, palikęs 
dar tebedirbančią žmoną 
Amerikoje, sutikau padirbėti 
Lietuvoje be algos. Tačiau PLB 
valdyba apmoka man kelionės 
ir telefono išlaidas. 

— Ar Jums tenka išvykti į 
provinciją, susitikti su darbo 
žmonėmis, kokios nuotaikos 
dabar tautoje? 

— Stengiuosi susitikti su įvai
rių pakraipų žmonėmis Seime, 
bet taip pat tenka lankytis pro
vincijoje ir kaimuose. Tauta ne 
tik susiskaldžiusi, bet ir nusi
vylusi. Atrodo, žmonės jau įsi
tikino, kad jokia valdžia manos 
iš dangaus neišprašys. 

— Sakykite, ar PLB valdy
bos pasirinktas veiklos ke
lias teisingas, o gal turite 
kokių konkrečių jai siūlymų? 

— Su PLB valdyba sutariu, 
vykdau jos nutarimus, o ji savo 
ruožtu vykdo Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Seimo nutari
mus. Valdybą informuoju apie 
įvykius Lietuvoje telefonu ar 
faksu, o, atvykęs Amerikon, 
dalyvauju posėdžiuose, ap
tariant tolimesnę veiklą. 

— PLB valdyba siekia Sei
me iškovoti išeivijai bent du 
atstovus. Ar tai realu, ar yra 
tam galimybių ir kokiu keliu 
išeivijos atstovai turėtų atei
ti į Lietuvos Seimą? 

— Neabejoju, kad būtų nau
dinga turėti Seime porą atstovų. 
Nors nepradėjau to reikalo ju
dinti Seime nei spaudoje, bet 
manau, kad pritarimo susilauk-
tumėm. Aišku, tuos atstovus 
turėtų rinkti išeivija. Kyla 
klausimas, kaip parinktumėm 
kandidatus? Iš kokių kraštų? Ar 
rastume kompetentingų asme
nų, norinčių kandidatuoti ir po 
išrinkimo apsigyventi Lietu
voje? 

— Ar vyriausybė informuo
ja apie Lietuvos ir išeivijos 
santykius, Lietuvos valdymo 
planus, kokių susilaukėte pa
geidavimų? 

— Apie Lietuvos valdymo 
planus, jeigu tokių yra, nesu 
informuojamas, bet apie 

Danutė BindoMenė 

Pagaliau pasverti 
Armijos krajovos 

darbai 
Slavų tautoms lietuvių žody

nas niekad neskyrė daug šiltų 
epitetų, nes iš slavų Lietuva per 
amžius patyrė pakankamai 
skriaudų ir neteisybės. Žinoma, 
kalbant apie slavus, automa
tiškai pasąmonėje iškyla ne kas 
kita, o rusai ir lenkai. Iš jų 
galbūt lietuviams visuomet 
buvo pavojingesni lenkai, nes 
Rusijos — carų ar bolševikų — 
kėslai buvo pagrįsti jėga, agresi-
ja, silpnesniojo kaimyno 
priespauda. Tačiau prieš tokį 
pavojų lengviau kovoti, nes jis 
akivaizdus, visiems supran
tamas ir dėl to lengviau pri
taikyti kovos priemones, suras
ti pasipriešinimui šalininkų. 

Pavojus iš lenkų pusės, nors 
kai kada pasireiškė ginkluota 
jėga, dažniausiai atėjo subtiles
nėmis priemonėmis — klasta, 
apgaule ir tam tikrų visuo
menės sluoksnių įtikinimu, kad 
lenkų kalba, kultūra, visas 
gyvenimo būdas pranašesnis, 
siektinas ir pageidautinas, at
sisakant „mužikiško" lietuviš
kumo. Lenkų pavojus pasireiškė 
ne kūno, o lietuviškosios tapa
tybės žudymu, tuo būdu praran
dant lietuvių tautai daug 
dvasinių ir kultūrinių vertybių. 

Devyniolikto šimtmečio pa
baigoje (ir — mažesniu mastu — 
jau anksčiau), stiprėjant tau
tiniam sąmoningumui Lietu
voje, didėjo ir pasipiktinimas 
lenkų įtakos daroma skriauda 
tautai. Neigiamos pažiūros dar 
paaštrėjo pirmosios nepri
klausomybės pradžioje, kai 
Lenkija niekaip negalėjo susi
taikyti su laisvos, nepriklau
somos (ypač nuo Lenkijos) Lietu
vos sąvoka, įvairiais būdais mė
gindama „išsprūdusią iš unijos" 
lietuvių tautą susigrąžinti 
atgal. Kai nepavyko to padaryti 
su visa valstybe, smurtu ir 
apgaule apkarpė bent jos teri
toriją, okupuodama Vilnių ir 
apylinkes, kuriose okupantai 
pasižymėjo vietinių gyventojų 
persekiojimu ir bet kokių lietu
viškos veiklos apraiškų slopini
mu. 

1942-1945 m. rytų Lietuvoje 
ėmė siautėti Armija krajova. 
Tiesa, ji buvo įkurta II pas. karo 

metu (emigracinei Lenkijos 
vyriausybei Londone pavaldi) 
kaip partizaninė kariuomenė 
kovai su nacių okupacija, bet 
tam tikra jos dalis pradėjo veikti 
Lietuvos teritorijoje ir stengėsi 
Lietuvai grąžintą Vilnių su 
rytinėmis sritimis vėl prijungti 
prie Lenkijos. Armija krajova 
čia pasižymėjo ne kovomis su 
naciais, o lietuvių gyventojų 
žudymu, kankinimu, plėšimu. 
Armijos krajovos siautėjimą 
galima pavadinti „etniniu valy
mu", nukreiptu prieš lietuvius. 
Lietuvoje yra dar pakankamai 
gyvų liudininkų, mačiusių ir 
pergyvenusių tas žudynes. 

Lietuvai atstačius nepriklau
somybę, tautinės mažumos, 
ypač lenkai, pradėjo reikalauti 
sau įvairių teisių ir lengvatų. 
Tarp jų garsiai reiškėsi ir Armi
jos krajovos veteranų reikala
vimai, labiausiai dėl AK 
veteranų klubo legalizavimo. 
Lietuviams stipriai pro
testuojant, Respublikos vy
riausybė 1993 m. liepos 14 d. 
potvarkiu sudarė istorikų 
komisiją (pirm. M. Tamošiūnas), 
kuri tyrinėjo AK veiklą rytų 
Lietuvoje. Ši komisija neseniai 
Teisingumo ministerijai pateikė 
savo išvadas. Jose Lietuvoje* 
veikusi Armija krajova kal
tinama turėjusi kitą paskirti 
nuo tos, kuri didvyriškai kovo
jo su naciais Lenkijoje. Lietuvo
je AK paskirtis buvusi atplėšti 
Vilnių ir kitas sritis, vykdyti 
antilietuviškus veiksmus, tero
rizuoti gyventojus. Istorikų 
komisija taip pat patvirtino, kad 
lietuvių pogrindžio vadovybė 
bandė tartis su AK atstovais, 
bet derybos buvo nesėkmingos, 
nes trukdė Vilniaus klausimas. 

Po šių pradinių išvadų isto
rikų komisija pasiryžusi toliau 
rinkti medžiagą iš gyvų AK 
siautėjimo liudininkų, kad 
vėliau ji būtų panaudota ne vien 
istoriniams, bet ir juridiniams 
reikalams. Reikia tikėtis, kad šį 
kartą Lietuva nepasiduos lenkų 
klastoms ir tvirtai laikysis savo 
nutarimo užbaigti šį skaudų 
lietuviams ir negarbingą 
lenkams laikotarpį. 

reikalus, surištus su išeivija, 
man praneša, nors ne visada 
maloniai. Pavyzdžiui, preziden
to buvau gerokai išbartas, kad 
Mokslo ir kūrybos simpoziume 
kalbėti buvo pakviestas opo
zicijos vadas.o iš vyriausybės 

pusės niekas nebuvo kviestas 
dalyvauti ir atremti opozicijos 
kaltinimus. 

— Kokios pačios didžiau* 
šios Lietuvos bėdos dabar ir 

. kokia Lietuvos ateitis? 
(Nukelta į 4 psl.) 

DIEVIŠKOJI ĮSIKŪNIJIMO 
DRAMA 

VIKTORAS RIMŠELIS, MIC 

Po Įsikūnijimo į Dievo kūrybą yra pakviesta visa 
žmonija, bet ne visi pasaulio atnaujinime toje dieviškoje 
dramoje, vienaip dalyvauja. Pasaulio atnaujinimas gavo 
naują šviesą su žmogaus išlaisvinimu iš nuodėmės ver
gijos. Su žmogaus atpirkimu gavome antgamtine šviesą 
— tikėjimą, ką Kristus skelbė. Visiems, kurie Kristų 
priėmė, Jis davė galią taptiDievo vaikais (Jn. 1,12). Iš 
Dievo Sūnaus pilnatvės visi mes esame gavę malone po 
malonės (J. 1,16), bet daugybė žmonių dar ir šiandien 
klaidžioja tamsybėje, nepažindami Kristaus tiesos, 
nežinodami, kad Jis yra „kelias, tiesa ir gyvenimas" (Jn. 
14,6). 

Ii Evangelijų matome, kad Kristus labai reikalavo, 
kad žmonės įtikėtų, jog Jis yra Dievo Sūnus. Visus ste
buklus, ypatingai stebuklingus pagydymus Viešpats Jė
zus padarė tiems, kurie pasitikėdami to prašė ir tikėjo, 
kad Jis yra Mesijas — Dievo siųstasis. 

Mūsų pasaulyje nebuvo ir nebus stebukladario kaip 
Kristus buvo, nes Jis yra Dievo Sūnus — tikras Dievas 
ir tikras Žmogus. Nebuvo pasaulyje nė tokio žmogaus, 
kuris būtų buvęs persekiojamas ir taip žiauriai 
nukankintas, kaip Kristus. Fariziejams, Raito žinovams, 
sadukiejams, erodiečiama Kristus tapo pavojingas ir 
didelis priešas, nes Jo stebukingieji darbai buvo 
atliekami Dievo vardu. Tik Dievas gali mirusiam grą
žinti ffvvvbe ir tik Dievas gali pakeisti gamtoje nuo 

amžių nustatytus dėsnius. Pagedusiame pasaulyje 
Dievas žmogui atrodė pavojngas. Dieviškoje dramoje vis 
augo ir augo įtampa tarp Dievo Sūnaus ir Jo priešininko 
šėtono, kurio tarnai, sukurstytieji jo žmonės, su 
nepaprastu įniršimu persekiojo Mesiją. Kas nuostabiau
sia, kad pačiam Dievui gyventi mūsų žemėje pasidarė 
pavojinga, nors „visi mes judame, gyvename ir esame 
Jame" (Apt. db. 17,28). Vaikelis Jėzus po Rytų išminčių 
apsilankymo turėjo bėgti į Egiptą, globojamas Marijos 
ir Juozapo, kad nebūtų Erodo nužudytas. Paskui 
viešajame gyvenime Kristus per visus trejus metus 
gyveno nuolatiniame mirties pavojuje, nes sakė, jog Jis 
yra Dievo Sūnus. Pagaliau visa Jo tauta sukilo ir 
reikalavo Jam mirties. 

Žinoma, šioje dramoje buvo leista veikti šėtonui, 
kuris iš patirties žinojo, jog žmonių gyvenime su mir
timi jų istorija šioje žemėje yra baigta. Kitaip betgi atsi
tiko su Kristumi, kuris atėjo atnaujinti pasaulio, tap
damas silpnu kūdikiu ir varganu žmogumi. Kur reikėjo 
pagal žmogaus išmintį panaudoti dievišką galybe, Jis 
jos nepanaudojo. Jis nesigynė, kai Jį plakė prie stulpo, 
o plakė dėl tos nepriimtinos žmogui tvarkos. Jeigu tu 
negali apsiginti nuo savo priešų, tai koks Tu esi Dievas? 
Jį nukryžiavo, o Jis baisiausiose kančiose tik meldėsi 
ir sakė: „Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro". 
Kristaus budeliai nežinojo, kad taip prikaldami Kristų 
žiauriausiai mirčiai, paruošė sau ir visai žmonijai at
pirkimą. Čia apsiriko ir patsai šėtonas, nes manė, kad 
su mirtimi bus viskas baigta. Bet per kančias ir mirtį 
Kristus įėjo į savo garbe. Jis prisikėlė iš numirusiųjų 
ir įžengė į dangų. 

Bet dieviškoji drama dar nebaigta. Ji tęsiasi toliau 
vis su didesne įtampa ir su didesniais dieviškais 
laimėjimais. iŠ numirusiųjų prisikėlęs Kristus pašaukė 

savo atpirktuosius žmones prisijungti prie Jo dieviškos 
kūrybos, kad laimėtų Jo karalystėje atpirkimo vaisius. 
Prieš įžengimą į dangų jis prabilo į savo mokinius: „Man 
duota visa valdžia danguje ir žemėje. Tad eikite ir 
padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikš
tydami juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios 
Dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums 
įsakęs. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki 
pasaulio pabaigos" (Mt. 28,18-20). „Eikite į visą pasaulį 
ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai. Kas įtikės ir 
pasikrikštys, bus išgelbėtas, o kas netikės, bus pasmerk
tas" (Mk. 16, 15-16). 

Visa žmomja per kartų kartas, kaip nesuskaitomos 
piligrimų minios, keliauja, ieškodamos tiesos, kelio ir 
gyvenimo. Kristaus mokiniai turi jiems nuolat skelbti 
Kristaus atneštą tiesą, kuri yra Jo šviesa, rodanti kelią 
į amžinąjį gyvenimą. Prisimenant Kristaus žodžius, toje 
Dievo kūryboje „pjūtis yra labai didelė, bet darbininkų 
mažai" (Mt. 9, 37). 

Tos nesuskaitomos minios pakeliui sutinka šėtono 
pranašus ir mokytojus, kurie skelbia patrauklų mokslą, 
bet priešingą Kristaus mokslui, kviečiantį pasirinkti 
sunkų, siaurą kelią, kuriame reikia nešti savo kryžių, 
panašiai, kaip ir pats Kristus ėjo į Kalvarijos kalną. Šė
tono kelias yra platus, patraukius kūno pageidimams, 
o visas pasaulis žavi žmogišką prigimtį savo garbe, tur
tais ir visa tuo, kas kūnui labai patinka. Taigi žmogui 
lengva pamiršti, kad jo siela turi visų pirma laimėti kovą 
savyje tarp kūno ir sielos. 

Tą naktį, kai Kristus, lauktasis Mesijas užgimė, 
angelai giedojo: „Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje 
ramybė geros valios žmonėms" (Lk. 2,14). Sitai labai 
nepatiko šėtonui, kuris nuo pat pradžių yra melagis, 
galvažudys (Jn. 8, 44) ir Dievo priešininkas, atsisakąs 

dalyvauti Dievo karalystės kūryboje. Jis dar labiau 
įniršo griauti tą karalyste, kuri pirmiausia yra atpirkta
jame žmoguje. Jei mes peržvelgsime į istorijos lapus po 
Kristaus atėjimo, pamatysime, kad per visą laiką 
pasaulyje nebuvo taikos ir ramybės. Jei visa žmonija 
bent vieną dieną įvykdytų Viešpaties įsakymą mylėti 
Dievą visa savo buitimi ir savo artimą kaip patį sava, 
tai tą dieną visame pasaulyje būtų taika ir ramybė. O 
dabar veltui diplomatai žada tautoms taiką ir ramybę. 
Ramybę ir taiką tautos prieš tautas stengiasi pagristi 
baime. Taigi ir po Kristaus atėjimo teisingas yra Romos 
posakis: „Si vis pacem, para bellum" (Jei nori taikos, 
ruoškis karui). 

Kristus savo mokiniams nėra pažadėjęs nei taikos,: 
ramybės, nes Jis visus mus pasrinko kovoti už Jo 1 
lyste prieš šėtoną ir jo suvedžiotus žmones. Patą Vi 
Jėzus apie save kalba: „Gal manote, kad esu atėjės 
atnešti žemėn taikos? Ne, sakau, ne taikos, o nesant ar-
vės. Nuo dabar penki vienuose namuose bus pasidali
nę: trys prieš du ir du prieš tris. Tėvas stos priei sūnų, 
o sūnus prieš tėvą, motina priei dukterį, o dūkti priei 
motiną, anyta prieš marčią ir marti priei anytą'' (Lk. 
12, 51-53). 

Tikrasis Kristaus sekėjas atsisako net savo artimiau
sių giminių ir net nepaiso prarasti už Kristų savo gyvy-
be. „Kas nori išgelbėti savo gyvybe, praras ją, o kas 
pražudys dėl manės savo gyvybe, tas ją išgelbės" (Lk. 
(9,24) Kristaus mokiniai šiame pasaulyje yra kaip avys 
tarp vilkų. Jo pranašystė apie persekiojimus visiems yra 
žinoma: „Sergėkitės žmonių, nes jie jus skųs teisinama 
ir plaks sinagogose. Jūs būsite dėl manės vedžiojami pas 
valdovus bei karalius liudyti jiems ir pagonims (Mt 10, 
17-18). 

(Bus daugiau) 

• I 
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LIETUVIU TELKINIAI 

CLEVELAND, OH 
K U L T Ū R I N E P O P I E T Ė SU 

B A L I U GAIDŽIŪNU 

* 
-

..Dirvos" redaktoriui, rašy
tojui, poetui ir visuomeninin 
kui Ęaliui Gaidžiūnui pakilus 
sugrįžimo kelionėn į Tėvyne, 
,,Vilties"' draugija maloniai 
kviečia visus j kul tūr inę popie
tę su Baliu Gaidžiūnu sekma-
dien}. vasario 20 d., 4 v. p.p. Dievo 

- parapijos salėje. Meni
nę programą atliks: mezzosopra-

Aldona Stempužienė. pia-
nistė Rita Kliorienė. poete Juli
ja Švabaitė-Gylienė, humoristas bimo sukaktį. 
Vladas Vijeikis. 

Po programos vaišės ir pa 
bendravimas. 

Clevelandiečiai kviečiami šį 
menes) paremti Sv. Jurgio pa
rapijos Šalpos centrą. Pr i ima 
mos piniginės aukos, maisto 
konservai bei tinkami dėvėti 
drabužiai. Vargšai, V i r i " kas 
n._nesį yra Centro šelpiami, yra 
labai dėkingi geradariams. 

VASARIO 16-TOS 
M I N Ė J I M A S 

A t v y k i t e a t e i n a n t į sek
madienį, vasario 13 d., pasi
melsti į Mišias Sv. Jurgio baž
nyčioje. Minėsime 76-ją Lietu
vos Nepriklausomybės paskel-

F O T O G R A F I J O S M E N O 
KURSAI 

CLASSIFIED GUIDE 

„Sietyno" choras pasiruošęs giedoti tautybių pamaldose Prince of Peace katalikų bažnyčioje, Or-
mond Beach, Floridoje. 

. . A T E I T I E S " KLUBO 
SUSIRINKIME 

- trio 6 d. Dievo Motinos pa
rapijos konferencijų kambaryje 
įvyko ..Ateities" klubo susirin
kimas. Buvo rodomas filmas iš 
šv. Tėvo vizito Lietuvoje. Kun. 
Gediminas Kijauskas supažindi-

•: naująja enciklika ..Veri-
tatis Splendor". 

LIETUVIU KALBOS 
P A M O K O S R A D I J O 

BANGOMIS 

..Tėvynes garsų" radijo prog
ramoje jau kuris laikas girdim 
Onos Silėnienės paruoštas ir 
skaitytas lietuvių kalbos pamo-

.Kalbos kertelės". Nuo sek
madienio, vasario 6 d., Lietuvos 
Vyčiams skirtoje programoje. 
Ona Šilėniene pradėjo trumpas 
lietuviu kalbos pamokas kal
bantiems angliškai. 

. .TĖVYNĖS G A R S U " 
V A L A N D Ė L Ė J E 

Sausio 30 d. ..Tėvynės garsai" 
paminėjo poetą Mykolaitį Puti
ną, o vasario 6 d. muzikinę prog
ramos dalį skyrė kompozito
riaus Kazimiero Viktoro Banai
čio 30 metų mirties prisimini
mui. 

..Tėvynės Garsų" programai 
vadovauja ir pranešinėja solistė 
Aldona Stempužienė. Dažnai 
talkina Milda Lenkauskienė. 
Dalia Staniškienė. Romas Zor 
ska ir Andris Dunduras. Progra 
mos inžinierius ir Vyčių pro-
gramos pranešėjas Greg Priddy. 

Religiniu minčių ir muzikos 
pusvalandi kiekviena sekma
dieni paruošia Dievo Motinos 
parapija. Ši programos dalis 
vadinasi ..Gyvenimo varpai". 

T.G. 

Š A L P O S C E N T R U I 
R E I K A L I N G O S AUKOS 

Žiemos metu sumažėjo aukos 
Sv. Jurgio parapijos Šalpos cent
rui. Tačiau paramos prašančių
jų yra tiek pat ar net daugiau. 

LIETUVA ŠIANDIEN 

Nuo 1887 metų veikianti foto 
mėgėjų draugija — Cleveland 
Photograph- Society vasario 
men. prade' 3-sius foto 1 ir-
sus. Bus dvi skiros klasės: 1. 
Fotografijos pagrindai (pradžia 
vasario 17 d.» ir 2. Foto labora
torijos (darkroom* t echn ika 
(pradžia vasario 14 d.). Infor
macijai skambinti telefonu: Jo 
Ann Mosier 341-5540 arba Nan-
cy Burns 729-3314. 

G. J u š k ė n a s 

MIAMI, FL 
N A U J A MIAMI LIETUVIU 

KLUBO VALDYBA 

1993 metu gruodžio 19 d. 
įvykusiame metiniame narių 
sus i r ink ime i š r ink ta nauja 
klubo valdyba š.m. sausio 16 d. 
susirinkime perėmė pareigas. 
Valdybą sudaro: Irena Stongvi-
laitė — pirmininkė. Marytė Ja
kaitienė — vicepirm., Onutė 
Juodikienė — sekretore. Valeri
ja Jokšienė — iždininkė. Jonas 
Kasiulaitis — finansų sekre
torius. 

Klubo patikėtinių arba direk
torių taryba yra aštuonių narių, 
renkamu dvejiems metams, o 
kasmet išrenkami keturi na
riai. Šįmet išrinkti šie asmenys: 
Juozas Gruzdąs — pirmininkas 
(balsų dauguma). Antanas Moc
kus. Vytas Ramūnas . Ipolitas 
Jokšas. kiti — pasiliekantys di
rektorių pareigose — Algis Šim
kus, Linas Ramūnas . Liudas 
Andris ir Aleksas Zygmantas. 

Šis metų la ikas y ra gra
žiausias plačioje Miami apylin
kėje. Čia negąsdina žemės dre
bėjimai, nei uraganai , o mėgs
tantieji vandenį ištisus metus 
gali maudytis šiltame Atlanto 
vandenyne. 

Naujoji Miami lietuviu klubo 
valdyba yra pasiryžusi suruošti 
daugiau kul tūr inių ir meninių 
pramogų klubo lankytojams, 
kurie yra susirūpinę išlaikyti 
savus klubo namus. Nuo sau<=io 
23 d. pietūs bus tiekiami 2 vai. 
p.p. (anksčiau būdavo 3 v p.p. i 
Pietų kaina sumažinama iki 6 
dol. Pietų kokybe žadama gerin
ti paruošiant vis šviežią maistą 
Tai gali priklausyti nuo to. kiek 
susirinks valgytojų. 

Taip pat rūpinamasi, kad Va
sario 16-tos proga Miami apy
linkėje būtų laikomos lietuviš
kos pamaldos už visus dėl Lietu
vos laisvės žuvusius karius. 

Į šiltesnį pietrytinį Floridos 
pakraštį dabar atvyksta daug 
svečiu iš šaltesnių kraštų ir iš 
Lietuvos, todėl k iekvienam 
sekmadieniui žadama kviesti 
įdomų kalbėtoją ar meninės pro
gramos atlikėją. Taip pat prie 

<!os visada bus atdaras 

Joana Grybauskienė. Choras 
..Sietynas", vadov. muz. Antano 
Skridulio pamaldų metu sugie
dojo lietuviškai keletą giesmių, 
o pamaldų pabaigoje drauge su 
visais sugiedojo Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos himnus, kurie 
skambėjo labai gražiai. Pamal
dos baigtos JAV himnu. 

Pamaldose dalyvavo daug vi
sų tautybių žmonių, o lietuviai 
gražiai pasirodė su choru „Sie
tynu" . Po pamaldų parapijo 

i, kuriam bus salėje vyko visų tautybių pa-
užsakyti populiarieji lietuviški bendravimas prie kavutės ir 

saldumynų. 
Tokias visų tautybių pamal

das ruošia specialus tautybių 
komitetas, kuriame lietuviams 
atstovauja visuomenininkas ir 
žurnalistas Jonas Daugėla. 

laikraščiai. 
Krp t . 

DAYTONA BEACH, FL 

LIETUVIAI D E Š I M T I E S 
TAUTYBIŲ P A M A L D O S E 

Š.m. sausio 23 d., sekmadienį. 
Prince of Peace kataiikų bažny
čioje, Ormond Beach. vyko 
dešimties t au tyb ių bendros 
..Laisvės pamaldos", kuriose 
dalyvavo lietuviai, estai, latviai, 
kroatai, vokiečiai, vengrai, len
kai, slovakai, slovėnai, ukrai
niečiai. I bažnyčią visos tau
tybės įnešė savo valstybių vėlia
vas, su palydomis, o JAV vėlia
vą lydėjo Vyčių garbės sargyba. 

Sv. Mišias už šių tautų laisvę 
aukojo prel. W.C. Bayer. asis
tuojant kun. VValter Novak. ku
ris pasakė dienai skirtą, tautų 
kovą už laisvę primenantį , pa
mokslą. 

Kiekviena tautybė padarė 
specialius pareiškimus. Lie
tuvių vardu kalbėjo Jonas Dau
gėla, pažymėdamas : ..Mes. 
l i e tuv i a i , d ide l iu dvas ios 
pakilimu drauge su visomis tau
tybėmis da lyvaujame šiose 
laisvės pamaldose. Visi drauge 
meldžiame Aukščiausiąjį, kad m a 
Jis teiktų stiprybės mūsų tėvy
nainiams apginti tėvų šalies 
laisvę ir išsaugoti žmonijos 
taika". 

>v. Mišių skai tymus atliko 

KLUBO VALDYBA 
PLANUOJA DARBUS 

Naujai sudaryta klubo val
dyba, vadovaujama pirmininko 
Jono Daugėlo-. tuoj pat ėmėsi 
planuoti būsimus darbus. 

Pirmasis renginys — Lietuvos 
nepriklausomybės minėjimas, 
ruošiamas vasario 20 d. Prince 
of Peace bažnyčioje ir po pa
maldų — salėje. 

Pažymėtina, kad tradicinės 
lietuviams pamaldos, turėjusios 
vykti vasario 13 d., antrąjį 
mėnesio sekmadienį, dėl sąlygų 
nukeliamos į vasario 20 d. 
Klubo valdyba tikisi, kad į va
sario 16-tosios minėjimą at
silankys visi plačiose Daytona 
Beach apylinkėse gyvenantys 
lietuviai. Pamaldos vasario 20 d 

prasidės 2:30 v. p.p. įprastoje 
bažnyčioje. Apie minėjimo prog
ramą painformuosime. Klubo 
valdyba numato šiais metais su
ruošti ir kovo 11-tosios minėji-

N A U J A KLUBO V A L D Y B A 

Metiniame klubo susirinkime, 
š.m. sausio 9 d., buvo r enkama 

'Atkelta iš 3 psl> 
— Lietuva šiandieną yra susi

skaldžiusi, nusivylusi, atpratusi 
sąžiningai dirbti ir praradusi 
tau t inę savigarbą. Nemaža jos 
dalis skęsta alkoholy, dvasinia
me ir ekonominiame skurde. 
Tokiai liguistai tautai nėra 
lengva vadovauti. Reikia ne tik 
išminties, bet sugebėjimų, pasi
aukojimo ir idealizmo. Bet juk 
lietuvis iš prigimties ištver
mingas, darbštus, užsispyręs ir 
j is pajėgs visus sunkumus 
nugalėti . Gerovė neateis nei 
šiais, nei kitais metais. Turėki
me kantrybės ir vilties! 

Dėkojame PLB atstovui Vil
niuje, Juozui Gailai už nuošir
dų, atvirą pokalbi apie Lietuva 
ir išeivija. 

Kalbėiosi J u r g i s J a n u š a i t i s 

R e n g i n i a i 

Neseniai iš Lietuvos atvykęs 
Vi ln i aus un ive r s i t e to prof. 
Juozas Galdikas, M D., sausio 
23 d., sekmadienį, 3 vai. p.p. 
kalbėjo Miami Lietuvių klube 
apie vėliausius įvykius Lietu
voje ir apie ..Tėvynės sąjunga" 
(konservatorius). 

Vasario 13 d.. 2 vai. p.p. 
numaty tas platesnes apimties 
Vasario 16 minėjimas Lietuvių 
klubo salėje. Pagrindiniu kal
bėtoju sutiko būti lietuviams ir 
amerikiečiams žinomas geras 
paskaitininkas Vilius Bražėnas 
Ruošiama menine programa. 
Bus kviečiami pabaltiečiu ir 
kitų mums draugiškų tautų 
atstovai. 

Skautų organizacijos Lietuvoie įsikūrimo sukakties šventę Ck-vflando lietuvių skautija piadoda 
dalyvavimu šv. Mišiose Dievo Motinos šventovėje. Nuotr. VI. Bacevičiaus 

*rjnpfOfl**or: 

DON T SPEN!^ IT A l i SAVE SOMf A f 

MUTUAL ledvuil SAVINGS 
AND l( >AN ASSOI IATKJN 

( horlfierl nnA Siip< ,"--<) by #•" f " ' ' ^ ! Slofos (v .vpn imrn l 

221? VV CFRMAK ROAD • CHKTAOO. I U N O I 5 60608 PHONE 131?) 847 7747 

HELP WANTED REAL E? T A T " 

l a ikau motars padėti namų ruo
šoje, apsirengti, gamint maistą ir 
gyvent kartu priemiestyje. Tai . 
709-8284404. 

Amerikiečių tolinai reikalinga 
nerūkanti, gerai angį. kalbanti mo
teris prižiūrėti 2 mergaites 31/2 ir 
V/2 metų. šiek tiek namų ruošos; 
5 darbo dienos, atskiras did. kamb. 
su „cable" TV, video ir tel. $250 
Įsav. 

Skambinti 
9 v. r. —7 v.v. 

Tel.: 215-664-4727 

GREIT 
PARDUODA 

FOR SALE 

nauja klubo valdyba. Kele tas 
senosios valdybos nar ių , jų 
tarpe ir p i rmininkas Gediminas 
Lapenas, nebesut iko pasil ikt i 
vaidyboje. Sus i r inkime buvo 
iš r inkta ke le tas naujų nar ių . 
Valdybon buvo pakviestas bu
vęs i lgametis klubo pirmininkas 
Jonas Daugėla , kur is sut iko 
grįžti valdybon ir pr is iėmė 
klubo p i rmin inko pareigas. Da
nutės ir Algirdo Silbajorių na
muose sausio 25 d. vykusiame 
posėdyje valdyba pasiskirstė 
pareigomis: p i rmininkas Jonas 
Daugė la , v icepirm. Anice ta 
M a ž e i k i e n ė , s ek re to rė Ona 
L a n i e n ė , i ž d i n i n k ė D a n u t ė 
Šilbajorienė. valdybos nar ia i 
įvairiems re ika lams: Algirdas 
Šilbajoris, Ona Daržinskienė ir 
Alfonsas Bacevičius. 

Naujoje valdyboje taip pat 
darbštūs žmonės ir toliau rūpin
sis klubo sėkminga veikla, kaip 
ir iki šiol buvusios valdybos. 

Malonu, kad dar a ts i randa 
pasišventėl ių visuomeniniam 
darbui . Naujajai valdybai lin
kime iš tvermės ir sėkmės. 

R U O Š I A S I L B T A R Y B O S 
R I N K I M A M S 

Lietuvių Bendruomenės Day
tona Beach apylinkės valdyba 
ruošiasi J A V LB XIV-tosios 
Tarybos r ink imams . Apylinkės 
r ink iminę komisiją sudaro: dr. 
Sigita Ramanausk i enė - pirmi
n inkė . Kaz imieras Barūnas , 
Vanda Bagdonienė. Rita Bagdo
n ienė , E d u a r d a s Senkus ir 
J u r g i s J a n u š a i t i s . Rinkimai 

vyks balandžio pabaigoje ir 
gegužės pradžioje. Į Tarybą kan
didatuoti j au sutiko: apyl. pirm. 
dr. Sigita Ramanauskienė. Tiki
masi, kad iš Daytona Beach 
apyl. kandida tų ats i ras dau
giau, nes tu r ime uolių, gerų 
bendruomeninmkų. besisielo
jančių LB atei t imi 

J u r g i s J a n u š a i t i s 

Sąryšyje su namo pardavimu, 
baldai ir kiti reikmenys pigiai 
parduodami. 

Kreiptis: tai . 708-652-4943 

MISCELLANEOUS 

10%—20°/o—30^*pigiau mokė
sit už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas mus. 

FRANK ZAPOU3 
3208 Va We«t 95tti Street 

Tel. — (708) 424-8654 
(312) 581-8654 

E L E K T R O S . 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

R E / M A X 
REALTORS 

P 1 2 ) 586-5959 
(708) 425-7161 

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavybiųįkaina\r*mas veltai 
• Perkame ir Parduodame Namus. 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida. 

V 

REALMART, <NC. 
6602 S. Pulasii, 

Chicago, I I 60629 
312-585-6100 

BALYS BUDRAITIS 
Asmeniškai patarnauta įvairių nuosavy-
•tyų pirkime bei pardavime, mieste ir 
prfemiesčiuo»e. Suinteresuoti skam
binkite BUDRAIČIUI 
Buv 312-585-6100,'re* 312-778-3971' 

Firma „THE BEST 
Pagal Jūsų skonį ir pageidavimą, atl'eka 
vidaus restauravimo, dekoravimo ir dažy
mo darbus. Mūsų firma, tai kokybė, grei
tis, solidumas! 

M . 312-735-5925 arba 
708-346-9587 

Vintui); KMIECIK REALTORS 
' O I 7922 S. Pulaski Rd. 
^ i 4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės j Danutę Mayer . )i profe
sionaliai, S4?iningai ir asmeniškai 
patarnaus. įkainavimas veltui. 

L 
F O R R E N T 

U.S. SAVINOS BONOS 
THE GREAT AMERICAN NVESIMENT 

FOR RENT 
3 bdrm. apt. in Bridgeport 
area. Adults only Nopets. Call 
after 6 p m , tel. 312-229-8517 

JAV LB VIDURIO VAKARŲ APYGARDOS 
RINKIMINĘ KOMISIJĄ SUDARO: 

pirm. K. Laukaitis, tel. 708-323-5326, pirmas rajonas — M. Jakai
tis, tsl. 708-544-2325, antras rajonas — R. Račiūnas, tel. 
708-739-3085, trečias rajonas — V. Jasinevičius tel. 
708-985-4905 ir A. Užgirienė, te l . 708-433 5608. ketvirtas ra
jonas — L. Juraitis, tel. 708-532-7526. Rinkiminė apyc - d a yra 
padalinta j keturius rinkiminius rajonus, kurie susideca iš šių 
apylinkių: 

PIRMAS RAJONAS 

1. Aurora 
2. Brighton Park 
3. Cicero 
4. Lemont 
5. Marquette Park 
6. Melrose Park 

ANTRAS RAJONAS 
7. East Chicago 
8. Indianapolis 
9. Michiana 

TREČIAS RAJONAS 
10. East St. Louis 

11. Minesota 
12. Springfield 
13. Waukegan-Lake 
14. Wisconsm 

Pi rmin inkas e 
D. Virgirdienė 
S. Daulienė 
R. Rimkus 
G. Kazėnas 
A. Palukaitienė 
A. Sinkevičius 

B. Vilutienė 
J . Mankus 
A. Karnius 

Z. Grybinas 
T. Baltutis 
J . Turauski 
V. Sužiedelienė 
R Pliūrienė 

KETVIRTAS RAJONAS 
15. Colorado 
16. Hot Springs 
17. Kansas City 
18. Omaha 
19. Sioux City 
20. Houston 

A. Vaitaitis 
R. Sabaliūnienė 
K. Žemaitis 
dr. G. Murauskas 
D. Christopherson 
K. Gaižutis 

Telefonas 
708-896-5749 
312-847-4855 
708-484-3234 
708-963-0467 
312-471-0811 
708-344-0125 

219-322-4533 
317-782-4803 
219-872-4654 

618-632-6802 
612-824-1925 
217-793-7266 
708-973-1222 
414-637-3585 

303-795-6933 
501-623-2626 
913-299-0625 
402-341-1110 
712-276-6616 
713-496-4241 

Kandidatų siūlymo ir sutikimmo raštą galima gauti pas 
apylinkių valdybų pirmininkus, bei Apygardos Rinkimų komisijos 
narius. Kandidatų siūlymo terminas į JAV LB XI V-ją Tarybą baigiasi 
vasario mėn. 28-tą dieną. 

JAV LB Vidurio Vakarų apygardos 
rinkimine komisija 

' I 



LAIŠKAI 
NAUJA m IŠŠAUKIANTI 

MINTIS 
Kai kurie redaktorės D. Bin-

dokienės vedamieji verti 
nemažo dėmesio ir sukelia daug 
minčių (kaip girdėjau — ir daug 
ginčų!). Vienas toks buvo iš
spausdintas antradienį, vasario 
8 d., pavadintas „Tokios olim
piados niekas nepamirštų". Visi 
žino, kad politikai niekuomet 
neišsprendžia tikrųjų pasaulio 
problemų, nes jie per daug užsi
ėmę savo ginčų pasigardžia
vimu ir, kaip lietuviai sako — 
„Iš tuščio į kiaurą pilstymu". 
Galbūt atėjo laikas atletams, 
aktoriams, solistams, sekreto
rėms, ūkininkams, pardavėjoms 
ir kitiems eiliniams pasaulio 
piliečiams išeiti už žmogaus 
teises, taiką ir geresnį gyve
nimą visiems žmonėms. Straips
nyje pasiūlyta mintis tikrai 
nauja ir iššaukianti. 

Snieguolė Raišienė 
Chicago, IL 

AR REIKALINGAS 
POLITINIS CENTRAS 

Spaudoje keliamas klausimas 
dėl vieno politinio centro reika
lingumo lietuvių išeivijoje. 
Lietuvos okupacijos metais 
turėjome net tris politinius cen
trus: Vliką, Altą ir PLB, kurie 
siekė bendro tikslo, kartais net 
pasivaržydami dėl pirmenybės. 
Išsilaisvinus Lietuvai, išeivijos 
politinė veikla beveik nustojo 
prasmės. Demokratiškai iš
rinktas seimas ir prezidentas 
paskyrė ambasadorius diploma
tiniams ryšiams palaikyti su ki
tomis valstybėmis, įsijungė į 
Jungt. Tautų ir kitas tarp
tautines organizacijas Lietuvai 
atstovauti. Vlikas, suprasdamas 
padėtį, kaip politinis veiksnys 
užsienyje likvidavosi, nes nebe
buvo reikalo toliau veikti. 
Atrodo, kad ir Altas įsteigtas 
politiniams tikslams po Lietu
vos okupacijos 1940 m., galėtų 
sustabdyti veiklą, nes atliko 
savo misiją. Gal dėl to Lietuvos 
prezidentas už tai simboliškai 
apdovanojo medaliais ir da
bartinę Alto vadovybę. 

Dar pasilieka PLB, kuri buvo 
suorganizuota išeivijos tau
tiniams, kultūriniams lituanis
tinio švietimo reikalams ir da
bar tebeveikia jos padaliniai 
įvairiose valstybėse. Ji ilgainiui 
įsijungė ir į politinę veiklą, o 
ypač JAV-se. Gerai ar blogai 
padarė, palikime spręsti is
torijai. LB veikla yra aiški, pas-
stovi ir pozityvi lietuvių 
išeivijoje. Demokratiniais 
pagrindais veikiančiai organi
zuotai LB gali priklausyti visi 
lietuviai: įvairių pažiūrų, H-vjlo-
gijų, partijų ir išsilavinimo. Ji 
turėtų atstovauti ir vadovauti 
lietuvių išeivijai, neišskiriant ir 
politinės veiklos, kuri gali būti 
reikalinga ir naudinga Lie
tuvai. Šiuo metu PLB turi ir 
savo skyrių Vilniuje palaikymui 
ryšių su vyriausybe. Tai ar dar 
reikalingas kitoks centras lietu
vių išeivijai? 

Juozas Navakas 
Gulfport, FL 

UŽTARNAUTI 
APDOVANOJIMAI 

Perskaičius įdomų, lakia fan
tazija perpintą redaktorės 
vedamąjį „Liūdna p a s a k a " 
(„Draugas", sausio 19 d.) apie 
tragišką lietuvių išeivių liki
mą ir atsiliepimą į tai laiškų 
skyriuje („Tikrai l i ūdnas 
vedamasis", sausio 25 d.), kyla 
mintis: „Vagie, kepurė dega". 
Laiško autorius, teisingai paci
tavęs redaktorės mintis, po to 
jas iškraipo: „Pirmoji grupė 
palaikė ryšį su okupanto atsiųs
tais agentais, o antroji atsisakė 
palaikyti bet kokį ryšį, nes jie 
neatstovavo lietuvių tautai, o 
komunistų partijai". Peržiū
rėjus redaktorės vedamąjį, tokio 
pasisakymo negalima rasti. Tų 
eilučių autorius, norėdamas 
išlikti „švarus", pats nejučiomis 
išsiduoda, kokiu keliu jis ėjo, už 
ką ir buvo apdovanotas. 

J a n i n a Ju rga i t i enė 
Venice, FL 

APGAULĖ IR TEISYBĖ 
RYŠKĖJA 

Dabartinės Lietuvos prez. A. 
Brazauskas įteikė Vliko darbuo
tojams ypatingus pažymėji-
mus-padėkos raštus už atliktą 
Vliko veikloje darbą ir pasi
aukojimą kovoje su Lietuvos 
okupantu ir Maskvos statyti
niais Lietuvos išgamomis, 
penkiasdešimt metų naiki
nusiems Lietuvos valstybę bei 
jos žmones, atlikusiems trė
mimus ir baisias geriausių 
lietuvių tautos žmonių žudynes. 

Tai tas pats Algirdas Bra
zauskas, buvęs Lietuvos ko
munistų partijos vyriausias 
vadas. Jp vyriausybė yra su
daryta beveik iš visų buvusių 
komunistų. Taip neseniai Lietu
vos komunistai, su A. Bra
zausku priešakyje, visokiais bū
dais šmeižė ir niekino Vliką ir 
jo pirmininką dr. Kazį Bobelį. 

Dabar darosi visiems aišku, 
kad Vlikas ir tie pravardžiuo
jami „reorgai" ėjo teisingu 
keliu, kovodami su raudonuoju 
Lietuvos okupantu ir jo atsiųs
tais „kultūrininkais" skaldyti 
lietuvių patriotinę visuomenę. 
Buvusieji Lietuvos komunistai, 
dabar persikrikštiję kitu vardu, 
patys dėkoja Vlikui ir jo darbuo
tojams už įdėtą darbą ir aukas 
kovoje dėl Lietuvos nepri
klausomybės! 

A. Paškon i s 
Downers Grove, IL 

NEIGNORUOKIME TIKROVĖS 
Dažnai nusiskundžiama, kad 

mūsų spauda ne pilnai pateisi
na periodinio leidinio sampratą, 
nes joje dažnai stinga dienos 
aktualijų, apsiribojant minėji
mais ir ilgomis gyvų ar mirusių 
asmenų biografijomis bei su
kaktimis, bet užmerkiant akis 
gyvenimo įvykiams, kurie svar
būs ir mums. Štai sausio vidury 
Los Angeles miestą sukrėtė ne
paprastai baisus žemės drebė
jimas, šalia griuvėsių, gaisrų ir 
sužeidimų, pareikalavęs dau
giau kaip penkių dešimčių gy
vybių. Vos savaitei prabėgus 
nuo didžiojo drebėjimo, sausio 
29 dieną miestą ir apylinkes vėl 
sukrėtė stiprūs pakartotini dre
bėjimai, Richterio lentelėje pa

siekę net 5 laipsnius. 
Tame „angelų" mieste gyvena 

didokas skaičius lietuvių, jų 
tarpe rašytojai, žurnalistai, teat
ralai ir kiti mums svarbūs as
menys. Aišku, nelaimėje ne 
„svarba" apsprendžia asmens 
vertę, nes kiekvienas lietuvis ir 
kiekvienas žmogus yra brangus. 
Atstačius telefoninį susižinoji
mą, man iš Los Angeles buvo 
pranešta telefonu, kad kai kurie 
lietuviai labai nukentėjo mate
rialiai, bet jų tarpe nebuvo nei 
sužeistų, nei užmuštų. Tuo tar
pu ateina glėbiai lietuviškos 
spaudos, išleistos jau po įvyku
sio fakto, bet joje nė vienos 
eilutės apie tą žiaurią gamtos 
katastrofą. Argi gyvename ne 
šitoje planetoje? Periodinės 
spaudos pagrindinis uždavinys 
yra informuoti ir komentuoti, 
bet ne būtinai užsiimti archy
vinės medžiagos spausdinimu 
dienos įvykių sąskaiton. Neabe
joju, kad buvo įmanoma parū
pinti bent trumpą reportažą 
apie lietuvius toje didžioje gam
tos katastrofoje ir artimiausio
je laidoje jį išspausdinti pirma
me puslapyje, nustumiant kiek 
toliau politines naujienas. 

Aurelija M. Balašai t ienė 
Cleveland, OH 

Pastaba: Norime atkreipti 
mielos mūsų bendradarbės A. 
Ba laša i t i enės dėmesį, kad 
„Draugas" išsamiai rašė apie 
žemės drebėjimą Kalifornijoje,-
ir tai kelis kartus: sausio 19 d., 
pirmame puslapyje (su nuotrau
ka), sausio 25 d. net dviejose 
vietose (taip pat ir vedamasis 
šia tema), sausio 29 d. V. Šešto
ko reportažas apie žemės drebė
jimo nuostolius, kuriuos patyrė 
Kalifornijos lietuviai. —(Redak
cija). 

REIKIA VIENINGO 
SĄJŪDŽIO 

Sausio 5 d. „Drauge" Donatas 
Skučas, nors ir klaidingai, 
nusako VLIKo Užsidarymą, 
siūlydamas pradėti „galvoti 
apie VLIKo atstatymą". Jis teis
ingai mato išeivijos būtinumą 
padėti Lietuvai. Nemanau, kad 
VLHCo atstatymas bebūtų įma
nomas ar kad tai būtų pri
taikoma dabartinei padėčiai. 
Mes nestokojame vadovavimo ir 
atstovavimo, bet reikėtų dau
giau veiklos periferijose. 

Vienok kylanti grėsmė Lietu
vai su te ik ia pareigingajai 
išeivijos daliai paskatą ir progą 
naujomis sąlygomis numegzti 
paveikių politinio spaudimo 
tinklą. Pagrindiniai veiksniai 
neišvengiamai privalėjo būti 
diplomatiški ir „nesiūbuoti 
valties". Jų autoritetas gerokai 
priklausė nuo „gerų ryšių" su 
Washingtono ar kitomis, ir 
dabar su Vilniaus, vyriausy
bėmis. Tai be abejo, prislopina 
veiklą. Todėl nfc kartą esu viešai 
siūlęs bent JAV išeiviams susi
organizuoti (su tyliu veiksnių 
pritarimu...) į nuo vyriausybių 
malonės nepr ik l ausanč ias , 
nepartinio politinio aktyvizmo 
grupes. Tuo būdu Lietuvos bylai 
remti veikla vyktų dviejose plot
mėse: veiksnių bei fondų veik
la — viršuje, o „pašaknų" (grass-

roots) — apačioje. Itaigodamos 
vertikaliai ir horizontaliai, 
grupės paruostų dirvą veiksnių 
žygiams ir atitinkamai juos 
paremtų. Padėtų, žinoma, jei 
veiksniai susitartų. 

Remdamasis daugiamete pa
tirtimi, tvirtai tikiu, kad šiomis 
aplinkybėmis geriausiai tiktų 

šiandieniniai ir ateičiai plačiai 
paskleistas „Lithuanian Free-
dom Forum" tipo veiklos bran
duolių tinklas, su minimaliais 
centristiniais ryšiais vietinei 
iniciatyvai bei išradingumui 
ska t in t i . Dargi sukergus 
Forumą su „Laiškų Banko" 
idėja, išsivystytų šiems laikams 
idealus sąjūdis. Į jį galėtų įtilp-
t i ir didelių galimybių turinti, 
nors ir menkai lietuviškai 
bekalbanti, jaunesnioji karta, 
mišrios šeimos ir net jų draugai 
svetimtaučiai, nesijausdami 
svet imais daugelyje vietų 
dvikalbėje grupėje. Tokiame 
sąjūdyje gali darniai veikti alti-
ninkai, bendruomenininkai ir 
kitokininkai. 

Tokiai veiklai vietovėse pa
kanka vos kelių lietuvių. 
Daugelį metų tai buvo sėk
mingai išbandyta pietvakarių 
Floridoje, ką galėtų paliudyti 
net svetimtaučiai, įskaitant vie
tinės spaudos ir TV žurnalistus. 

Vilius Bražėnas 
Bonita Springs, FL 

MOČIUTĖS ŽVILGSNIS 

Nors jau esu močiutė ir man 
nereikėtų rūpintis vaikų auklė
jimu, su malonumu skaitau Do
micėlės Petrutytės straipsnius 
„Draugo" sveikatos skyriuje, fo
ne tik skaitau, bet juos iškerpu, 
o paskui pasiunčiu savo mar
čiai, kuri augina pusantrų metų 
sūnelį. Kad taip būtų kas rašęs 
tokius straipsnius, kai aš savo 
vaikus auginau, būčiau daug 
išmokusi ir galbūt kai kurių 
klaidų nepadariusi. D. Petruty
tės pažiūros, kad vaikai yra 
žmonės, o ne kažkokie žaisliu
kai ar besmegeniai sutvėrimė
liai, man labai patinka. Supran
tu, kad ji kalba iš Montessori 
auklėjimo taško, todėl norėčiau, 
kad ir mano vaikaitis būtų auk
lėjamas montesoriniu metodu. 

Elena Vaikutaitienė 
Stevensville, MI 

„ D R A U G O " R Ė M Ė J A I DRAUGAS, penktadienis, 1994 m. vasario mėn. 11 d. 

Nuoširdžiai dėkojame vi
siems už taip reikalingą pa
ramą dienraščiui. 

50 dol. Dr. Ina Užgirienė, 
Worcester, MA; Juozas Vaskela, 
Etobicoke, Kanada; Elena Ja
saitienė, St. Petersburg, FL; Vy
tautas Kalasinskas, Hallstadt, 
Germany; Eduardas Bielskis, 
Aurora, IL; Walter Abramikas, 
Springfield, IL; Juozas Šabrins-
kas, Cicero, IL; Jurgis Štuopis, 
Sharon, MA. 

40 doL Angele Bliudžius, Los 
Angeles, CA; Donatas Kisielis, 
Upper Darby, PA. 

30 dol. Antanas Sprindys, 
Deltona, FL; Regina Banionis, 
Los Angeles, CA; Henrikas Lau 
cius, Paterson, N J; Our Lady of 
Šiluva Church (per kun. K. 
Kaknevičių), London, Kanada. 

25 dol. Juozas Jasinevičius, 
Euclid, OH; Saulius ir Rūta Kir
kus, Lemont, IL; Steven Mar 
kus, Naples, FL; Juozas Taoras, 
St. Pete Beach, FL; A. Karnius, 
Michigan City, IN; kun. Joseph 
J. Grabys, Amsterdam, NY; M. 
ir E. Naujokaitis, San Diego. 
CA. 

20 dol. Leonas Daukus, Chi
cago, IL; Irena Šilingas, Chica
go, IL; Juozas Agurkis, Omaha, 
NE; Michael Kavolius, Willow 
Springs, IL; Ona Eikinas, 
Brockton, MA; Felix Masaitis, 
La Mirada, CA; Valerija Pata-
lauskienė, Detroit, MI; Stasys 
Rupeika, Chicago, IL; Stasė Bal
sevičius, Ponte Vedra Beach, 
FL; Danutė Janutienė, Berke-
ley, CA; Elena Gabrienė, Chica
go, IL; P. Gudaitis, Windsor. 
Kanada; Alfonsas Alkas, Tam
pa, FL; Vytautas Jasinevičius, 
Darien, IL; Vladas Rastis, Chi
cago, IL; Jonas Sadūnas, Los 
Alamitos, CA; George Vaškas, 
Cleveland, OH; Aldona Panką, 
Chicago, IL; Jonas Utara, Chi
cago, IL; E. Žiobrienė, Hickory 
Hills, IL. 

15 dol. Jadvyga Gečiauskie
nė, Philadelphia, PA; L. Venc
kus, Fennville, MI; Alma Vil-
kaitė-Stočkienė, La Canada, 
CA; Lithuanian Franciscan Fa-
thers (per kun. Leonardą And-
riekų, OFM), Brooklyn, NY; Vy
tautas Zelenis, Reseda, CA; 

Vaclava Dėdinienė, Worcester, ' 
MA; Genovaitė Narbutienė, 
Vista, CA; Sigita Tomkus, West 
Hills, CA. 

10 dol. Ona Jankauskienė, 
Algonac, MI; Joseph Tijūnėlis, 
Farmington, CT; Rožė Čer
niauskas, Van Nuys, CA; dr. 
Vladas Lelis, Rochester, NY, 
Algirdas Pivaronas, Downers 
Grove, IL; dr. Jurgis Starkus, 
Santa Monica, CA; Bronius 
Bakšys, W. Hartford, CT; prel. 
Jonas J. Kučingis, Los Angeles, 
CA; Juozas Vadopalas, Downers 
Grove, IL; Voldemaras Banevi
čius, Philadelphia, PA; Vincas 
Datis, Los Angeles, C A; kun. E. 

Statkus, Grand Rapids, MI; Vla
das Židziūnas, Centerville, MA; 
V. ir P. Janušonis, Dousman, 
WI; Kazimieras Kučinskas, Ro
chester, NY; Anupras Krinic 
kas, Maspeth, NY; L. Jurkūnas, 
Wood Haven, NY; Juan Leoni 
kas, St. Peter Beach, FL; Elena 
Rūkas, Tampa, FL; Birutė But 
kys, Monterey Park, CA; Leo
nas Maskaliūnas, Palos Park, 
IL; Maria Saulis, Lemont, IL; 
Alfonsas Pargauskas, Orland 
Park, IL; Bronė Šimkus, Santa 
Monica, CA; Stella Kontvis, 
Westminster, CA; Petras Mik
šys, Leicester, MA; Jurina Ru
gienius, Livonia, MI. 

A.tA. 
ALINAI SKRUPSKELIENEI 

iškeliavus Amžinybėn, jos dukteris ENATĄ ir 
VIKTORIJA, sūnų prof. KĘSTUTI ir jo šeimą, seserį 
dr. JONE ir šeimą nuoširdžiai užjaučiame. 

Marytė ir Kazys Ambrozaičiai 

Mylimai motinai 

A.tA. 
ALEKSANDRAI VIDUGIRIENEI 

mirus, jos sūnų VYTAUTĄ VIDUGmi ir jo šeimą 
nuoširdžiai užjaučiam ir kartu liūdime. 

Los Angeles Skautininkių 
ir Skautininkų Ramovė. 

VELYKINĖ DOVANA 
INDUSTRINĖS PARAMOS S-GA JAV 

IPSA INTERNATIONAL siūto Jūsų giminėms ir draugams LIETUVOJE, rūkytos kiaulienos 
mėsos produktų rinkinį. Boston. MA 

15A-15 kg. 
Kumpis 
Sonnė 
Dairos 
Lašiniai 
Karbonadas 

tts.oo 
6 kg. 
3 kg. 
3 kg. 
2 kg. 
1kg . 

15 kg. 
(33 »b) 

«2.S7lb. 

13A-13 kg. 
Kumpis 
šoninė 
Dešros 
Lašiniai 
Karbonadas 

$80.00 
4 kg. 
3 kg. 
3 kg. 
2 kg. 
1kg . 

13 kg. 
(28 lb) 

$2 86 lb 

10A-10 kg. 
Kumpis 
Dešros 
šoninė 
Lašiniai 

$65.00 
3 kg. 
3 kg. 
2 kg. 
2 kg. 

10 kg. 
(22 lb) 

$2.95 lb. 

Saulių. Kirkus klausosi sūnaus Antano aiškinimų apie atliekamą darbeli 
kai Žiburėlio mokyklėlėje susirinko tėvai ir vaikai gruodžio 6 d. 

Nuotr. Irsi 
T * . 702-227-2024 

„VĖTRŲ AINIAI" bendra Lietuvos — JAV mėsos apdirbimo įmonė Šiauliuose, naudoja 
vokiškos gamybos mašinas; produktus gamina iš aukščiausios kokybės mėsos, patikrin
tos Veterinarijos Tarnybos skyraius. 

Siuntinys bus pristatytas į namus per dvi savaites nuo užsakymo datos. Čekius rašyti DS 
INC. Užsakymai priimami telefonu. fax'u arba paštu. 

M ENOINIIRINO, INC 
12421 Archer Avemte 
Lofflontt iMnota S0432 

Fax. 70S-2S7-M52 

DVEJŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
VINCAS 

P. SENDA 

IŠ DĖDĖS DIENORAŠČIO: 
Vai atsimink, kad viską sielvartas palydi, 
Ir krūtinę slegia miglotos pašvaistės 
Kažką mini ir minės, kol amžiais žydės 
Tos baltosios alyvos ir jungsis su 
Baltais jazminų žiedais... 

Š. m. vasario 15 d. sueina dveji metai, kai iškeliavo Amži
nam Poilsiui mūsų brangus ir mylimas Dėdė, Krikšto Tėvas 
ir Draugas. 

Mes kasdien Tave prisimename. Tu mūsų mintyse, širdyje 
ir maldose. Tegul gailestingas Dievas suteikia Tau Amžinąja 
Ramybe. 

Už a.a. Vinco sielą šv. Mišios bus aukojamos vasario mėn. 
15 d.,8:00 vai. ryto. antradienį, Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
bažnyčioje, Marąuette Parke. 

Taipogi, jo brangų atminimą minint, bus atnašaujamos 
šv. Mišios Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijoje, 
Brighton Parke, vasario 20, 11:30 vai. ryto, sekmadieni. 

Maloniai kviečiame visus draugus ir pažįstamus dalyvauti 
šiose Mišiose ir kartu su mumis pasimelsti už a.a. Vinco sielą. 

Nuliūdę: Regina Juškaitienė su šeima, jos motina Sofi
ja Miliauskienė su šeima ir visa Sendų šeima Lietuvoje. 

Mūsų brangia i 

A.tA. 
JULIJAI BLIŪDŽIŪTEI 

VALDIENEI 
nelauktai mus apleidus, vyrą KOSTĄ, dukrą 
RAMUNĘ su vyru, brolį GEDIMINĄ su Šeima ir 
kitus gimines nuoširdžiai užjaučia 

Regina ir Raimundas Ošlapai 
Elena Legeckienė 

Iškil iai moks l in inke i 

Prof. dr. 
MARIJAI ALSEIKAITEI 

GIMBUTIENEI 
po ilgos, sunkios ligos m i r u s , re iškiame gilią 
užuojautą jos še imai , g i m i n ė m s ir a r t imies iems. 

Rasių ir Špokevičių šeimos 

Mūsų Mielam Nariui 

A.tA. 
EDMUNDUI BINKIUI 

mirus, giliam liūdesy likusią žmoną ANASTAZIJĄ, 
dukras RAIMONDĄ ir NIJOLĘ su šeimomis, visus 
gimines ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kar
tu liūdime. 

Philadelphijos Ateitininkai 



DRAUGAS, penktadienis, 1994 m. vasario mėn. 11 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Kovas Ąžuolas Kulbis gimė 
š.m. sausio 31 d. Rūtos (Sidry-
tės) ir Tado Kulbių, gyvenančių 
Park Ridge, IL, šeimoje. Nauja
gimis yra pirmasis jų vaikas, 
kuriuo nuoširdžiai džiaugiasi 
seneliai: dr. Rimvydas Sidrys 
(tai j au 18-tas jo vaikaitis) bei 
Antanas ir Lilija Kulbiai, gyv. 
Brocktone (Kovas Ąžuolas yra 
pirmasis jų vaikaitis). 

Al to r e n g i a m a m e Lietuvos 
Nepriklausomybės minėjime 
vasario 13 d., 2 vai. po pietų. 
Marijos Aukštesniosios mo
kyklos auditorijoje dalyvaus ir 
žodi tars gen. konsulas Vaclovas 
Kle iza . P a g r i n d i n e ka lbą 
pasakys inž. Vytautas Šliūpas iš 
Californijos. Specialiai bus pa
gerbti savanoriai-kūrėjai, kurie 
savo krauju ir gyvybėmis 
iškovojo Lietuvai Nepriklau
somybę. 

Organizacijos su vėliavomis, 
moterys ir mergaitės tautiniais 
drabužiais ir lietuviškoji vi
suomenė maloniai kviečiama 
dalyvauti. 

Vincas Klova 'ne Vincas Klo-
ra, kaip buvo išspausdinta 
„Drauge" sausio 13 d.) iš Delray 
Beach. FL, užprenumeravo 
dienrašti Aldonai Stanevičienei 
ir Aleksandrai Šimkienei — abi 
gyvena Lietuvoje. Už sudaryta 
nemalonumą V. Klovai dėl 
vienos raides pakeitimo pa
vardėje, atsiprašome. 

„Seklyčios" res torane, vasa
rio 13 d., sekmadienį, nuo 12 iki 
1:30 vai. p.p. ir po Nepriklau
somybės minėjimo, nuo 4 iki 
5:30 vai., pietaujančius links
mins smagia muzika daini
n i n k a s Arūnas Augustai t is . 
Neprale iski te progos — at
vykite. 

Ša l t a ž iema ypač pakenkė 
miesto gatvių bei kelių pa
viršiui. Daug kur atsirado iš
graužos, duobės ir įgriuvos. Kas
dien vairuotojai su visomis 
šiomis kliūtimis turi vis dau
giau vargo ir nuostolių. Miesto 
darbininkai kasdien laikinai 
užtaiso apie 2,000 duobių gat
vėse, bet visų negali nei surasti. 
nei užtaisyti. Miesto gyventojai 
kviečiami į talką: gali paskam
binti 744-5000 (Mayor's Office of 
Inąuiry and Information) ir 
pranešti apie pastebėtas pa
vojingas duobes gatvėse. 

x Alg. Kezio knyga „Lithu-
a n i a n Art is ts in N o r t h Ame
r i c a " jau išspausdinta. Gau
siai iliustruota juoda-balta ir 
spalvotomis reprodukcijomis, 
286 psl. Kaina $20. Gaunama: 
„Galeriįja", 4317 S. Wisconsin, 
S t ickney , IL 60402, tel . 7 0 8 -
749-2843. 

(sk) 

x „ P e n s i n i n k o " ž u r n a l ą . 
kurį 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 , I L 60629. Prenumerata 
metams: JAV-bėse $15, Kana
doje ir Europoje $20. Išeina 
vieną kartą i mėnesį. Tai ver
t inga dovana Įvairioms pro
goms. 

(sk) 

„ S i e t u v o s " s k a u t i n i n k i ų i r 
vyr . s k a u č i ų d r a u g o v ė s sue i 
g a penktadienį, vasario 18 d., 7 
v.v. vyks Lemonte, Lietuvių 
centre. Bus minima Lietuvos 
Nepriklausomybės šventė ir 
Susimąstymo diena. Paska i ta i 
p a k v i e s t a s k u n . A n t a n a s 
Saulai t is , SJ. Sueigoje visos 
narės dalyvauja uniformuotos. 

V a c l o v a s Kleiza, Lietuvos 
generalinis konsulas Čikagoje, 
i r Kęstut is Jėčius, Lietuvių 
Skautų sąjungos Pirmijos pirmi
ninkas, yra pakviesti a t idaryt i 
Čikagos skautų,-čių Kaziuko 
mugę, kovo 6 d. vyksiančią 
Jaun imo centre. Mugės at ida
rymas bus 10:15 vai. ryto. Ati
darymą praves ..Kernavės** 
skaučių tuntas , vadovaujamas 
tunt in inkės Ramutės Kemežai-
tės. Visi kviečiami ats i lankyt i . 

„ K e r n a v ė s " t u n t o i š k i l 
m i n g a V a s a r i o 16-tos s u e i g a 
Jaunimo centro maž. salėje vyks 
šeštadienį, vasario 19 d.. 2 v. 
p.p. Dalyvavimas privalomas. 
Visos kernavietės prašomos dė
vėti išeiginėmis uniformomis. 
Tėveliai ir svečiai kviečiami. 

P a d ė k i t e Žiburė l io ir Vaiku 
namelių Montessori mokyk 
lėlėms toliau ugdyti vaikučius 
l ie tuviškoje dvasioje, da ly
vaudami jų ruošiamojoje madų 
parodoje „Skambėk, pavasa
rėli", sekmadienį, kovo 13 d., 12 
vai. dieną, Lexington House. 
Dalyvių laukia įvairūs malo
numai : skanūs pietūs. įdomios 
ir gražios mados ir dar „Spin
dulio" ' a t l i e k a m i t a u t i n i a i 
šok ia i . 

V a k a r o n ė su i s tor iku dr. Al
fonsu Eidintu. Lietuvos amba
sador iumi Vaš ingtone , b u s 
penktadienį, vasario 18 d., 6 vai. 
vakare Jaunimo centro mažojoje 
salėje. Dr. A. Eidintas kalbės 
tema: „Du Lietuvos Nepri
k l a u s o m y b ė s a t k ū r i m a i i r 
išeivija". Visi kviečiami daly
vauti . 

I š M i d w a y aerodromo kovo 
mėn. pradeda reguliariai skrai 
dyti Continental oro linijos 
lėktuvai . Tikima, kad į darbą 
naujai bus priimta apie 100 dar
bininkų ir šių oro linijų skry
džiai iš Midvvay pagerins Čika
gos ekonomiją naujomis įplau
komis. Midvvay aerodromas vėl 
pamažu atsigauna, į j} įsijun
giant vis daugiau skir t ingų 
skrydžių. 1992 m. aerodromą 
pradėjo naudoti šešios naujo* 
oro linijos, 1993 m. prisidėjo d a r 
penkios. Šiuo metu aerodromu 
naudojasi 16 oro linijų bendro
vių. Praėjusiais metais per Mid
vvay aerodromą oro ke l ia i s 
keliavo 6.3 mil. keleivių. 

x Akcijų, bonų b e i kitų ver
t y b i ų p i r k i m e 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 : A n d r i u s K u r k u l i s , 
t e l . 312-360-5531 ir P a u l i u s 
K u r k u l i s , 312-360-5627 dirbą 
su O p p e n h e i m e r & Co„ I n c . 
Chicagoje. Iš kitur skambinki te 
veltui: te l . 1-800-621-2103. 

(sk) 

GAUSĖJA „DRAUGO" SKAITYTOJAI 

Lietuvių Bendruomenės Cicero (111.) apylinkės surengtame Vasario 16-osios minėjime dalyvavo 
'iš k.) Cicero miesto pareigūnas John Kociolko, Cicero miesto prezidentė Betty (Laurinaitytė) Loren-
Maltese, Šv. Antano parapijos klebonas kun. Matthew Brophy, Gintarė Januškevičienė ir Alvida 
Baukutė Rukuižienė, pravedusi minėjimo programą. 

Nuotr. Jono Kupr io 

VASARIO 16-SIOS MINĖJIMAS 

Cicero LB apyl inkė paminėjo 
Vasario Šešioliktąją vasario 6 
d., pradedant pamaldomis Šv. 
Antano parapijos bažnyčioje. 
Mišias aukojo kun. Kęstutis Tri
makas kartu su parapijos kuni
gu Joachim Studvvell, OFM. 
kuris dėvėjo Lietuvoje išaustą 
juostą-stulą ir lininę kamžą. 
Klebono Matthew Brophy. OFM 
rūpesčiu a l tor ius buvo papuoš
tas trijų spalvų gėlėmis, sude
rintomis su mūsų vėliava. 

Kun. Trimakas pamoksle cita
vo popiežiaus Jono Paul iaus II 
žodžius, pasakytus Lietuvoje: 
..Bučiuoju šventą žemę, nes čia 
gyvena Dievo t a u t a " . Tuo 
popiežius davė pavyzdį, kad 
brangintume Lietuvą, o savo 
kalbose lietuvių t au ta i nurodė, 
kur slypi jos s iekt ina vertė — 
per Kristų priklausyt i Dievui. 

Šv. Mišių metu giedojo parapi
jos choras, vadovaujamas Ma
r i a u s P rapuo len io . Padėka 
choristams ir jų vadovui, tiek 
metų dž iug inan t i ems para-
piečius kiekviena sekmadienį ir 
švenčių progomis. Dana Stan 

„ V a i d i l u t ė s " tea t ro kolek
tyvas yra gavęs pakvietimą 
atvykti į Clevelandą ir ten 
balandžio mėnesi vaidinti Pet
ro Vaičiūno melodramą „Nuo
dėmingą angelą*. Pr ieš tai šis 
gražiai nusisekęs pasta tymas 
bus pakar to tas Čikagos Jau
nimo centre kovo 27 dieną. 

x Dėmes io ! Š.m. v a s a r i o 13 
d., s ekmadien į , Čikagos šauliu 
rinktinė LTžgavėnių proga, Šau 
lių namuose ruošia blynų balių. 
Pradžia 12 vai . Gros Kosto 
Ramanausko orkestras . Malo
niai kviečiame visus dalyvauti 
V. D. Šau l ių r i n k t i n ė . 

(sk) 

x KAIRYS Bal t ic Expedi-
t ing pristato maisto produktus 
Lietuvoje. G a v ę j ū s ų čekį, 
siuntinį pr is tatysime 7-10 d. 
laikotarpyje ir ats iųsime pasi 

i rašytą pakvitavimą. Šven t in i s 
; s i un t inys N r . 2 (viskas kilo

gramais): kumpis , rūkyt . 2; 

kaitytė, mūsų pamėgtoji solistė, 
jautr ia i pagiedojo ,,Ave verum" 
ir „Marijos ašaros" . 

Po Mišių i šk i lmės tęsėsi 
salėje. Programą trumpu žodžiu 
pradėjo Cicero LB pirm. Rai
mundas Rimkus, pakviesdamas 
Alvidą Baukutę-Rukuižienę 
vadovauti minėjimui. J i tai 
atliko labai meniškai ir sklan
džiai, puikia lietuviška tarsena, 
įrodydama, kad, įdėjus darbo ir 
sumanumo, y r a įmanoma pa
ruošti t rumpus , bet įdomius 
minėjimus. 

Po Amer ikos ir Lietuvos 
himnų bei kun . K. Trimako 
invokacijos, Alvida perskaitė 
Nepriklausomybės paskelbimo 
aktą ir pakvietė publiką tylos 
minute pagerbti žuvusius dėl 
Lietuvos laisvės. 

Mindaugo Baukaus iniciatyva 
minėjime dalyvavo Cicero mies
to mere Betty 'Laurinaitytė) 
Loren-Maltese, Town assessor 
John Kociolko ir Public Safety 
dir. Emil Schullo. Pažymėtina, 
kad t a i pirmas kar tas , kai 
vyriausia miesto pareigūnė at
silanko į Vasario 16 minėjimą. 
Malonu, kad dabar užmegzti 
glaudūs ryšiai ta rp Cicero mies
to savivaldybės ir Cicero LB. 

Trumpą žodį t a rė mere Betty 
Loren-Maltese. pasidžiaugdama 
proga kar tu švęsti Nepriklau
somybės šventę ir pabrėždama 
savo lietuvišką kilmę. Kalbėjęs 
klebonas M. Brophy papasako
jo Šv. Antano parapijos istoriją 
ir ypač paminėjo jos lietuviš
kumą. John Kociolko perskaitė 
Cicero miesto Tarybos rezo
liuciją, skelbiant savaitę nuo 
vasario 12 iki 19 d. Lietuvių die
nomis mieste, ta proga iškeliant 
trispalvę miesto aikštėje. Jis 
taip pa t ta ikl ia i apibūdino 
Lietuvos bei JAV kovas prieš 
komunizmą, s v e i k i n d a m a s 
Lietuvą ir jos piliečius su galu
tiniu laisvės atgavimu. 

P a g r i n d i n i s šven tė s kal
bė to jas . L ie tuvos ga rbės 
generalinis konsulas Čikagoje 
Vaclovas Kleiza, pabrėžė svarbą 
matyti ne vien atsikuriančios 

Lietuvos trūkumus, bet ir visas 
gerąsias savybes. 

Dramos teatro aktorė Apoloni-

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

Čekius rašyti: 

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

Aukos yra nurašomos nuo Federalinio mokesčio. 

dešra rūkyt. 2, sūris, oland. 1; 
sviestas 500 gr.; miltai 4; cukrus j a S t eP°navičienė eilėraščiais ir 
2; ryžiai 1; kakava .400; arbata h a u d , e s dainomis nuotaikingai 
.200; kava, pup. .500; kava, a t h k o m i n ė J i ™ ° meninę dalį. 
tirpst..200; mie les . 100;šokola- U ž a a r ° m ą j j žodį tarė R. Rim-
das .300; saldainiai ; šokold. 1; kus, pranešdamas, kad buvo su 
medus 1; apelsinai 2 kg.; cit- nnk t a 2,866 dol. aukų. Jis dėko-
r inos 1 kg . ; a l ie jus 2 lt.; J° m i n ė j i m o dalyviams, dosniai 
marinuota s i lkė 360; priesko- a u M u s i e m s Lietuvos reika-
niai .100; asper inas (ASA 325 l a m s 

mg) 250 tbl. Už 22 kg. (48 sv.) S v e n t e b a , 8 t a - visiems gie-
- $99 .00 U . S . K a i n o s ir d a n t » L i e t u v a brangi". Po to 
produktų sudėtis keičiasi dažnai susirinkusius vaišino Cicero LB 
pagal Lietuvos rinkos kainas. n i r " 

R E I K I A P A K E I S T I S E N A S 
„ŽALIAS" K O R T E L E S 

Visi asmenys, kur ie tur i ..ža
l ias" korteles, išduotas p r i eš 
1978 metus , turi j a s pakeis t i j 
naujas iki š.m. rugsėjo 20 d. 

JAV Imigracijos ir natūraliza
cijos departmentas (INS) buvo 
„žalių" kortelių pakeit imą pra
dėjęs 1993 metais. Šis procesas 
buvo sulaikytas, nes buvo iš
kelta byla prieš INS dėl šio pro
ceso teisėtumo. Tačiau teisėjui 
pasisakius už INS te is ingumą 
šiame reikale, žalių kortel ių 
pakeit imas yra vykdomas to
liau. Senos ..žalios" kor te lės , 
kurias lengvai galima padaryt i , 
turi būti pakeistos naujomis su 
nuotrauka ir pirštų nuospau 
domis. Žmonės, kurie pe rna i 
užpildė blankus ir užmokėjo 70 
dol., neturės iš naujo jų pildyti . 
J iems kortelės bus pasiųstos į 
namus. Žmonės, kur iems doku
m e n t a i buvo g r ą ž i n t i d ė l 
iškeltos bylos, gali tuos pačius 
dokumentus vėl pasiųsti I N S 
įstaigai. 

Visi kiti. kurie turi žalias kor
teles turi užpildyti r e ik iamas 
pakeitimo formas, įsigyti rei
kalingas nuotraukas ir nuvykt i 
į a r t i m i a u s i ą I m i g r a c i j o s 
įstaigą. Žalios kortelės pakei
t imas kainuoja 70 dol. Asme
nys, kurie gali įrodyti, kad j i e 
yra neturtingi ir neturi tų 70 
dol., bus atleisti nuo mokesčio. 
Reikalingas formas galima gau
t i , skambinant i Imigracijos 
įstaigą nemokamu telef. 1-800-
755-0777. Šis telefonas veikia 
24 valandas paroje. Paskam
binus ir atsiliepus au tomatu i , 
j ū s turite prašyti formų 1-90, 
pasakyti savo pavardę ir adresą. 
Jums tos formos bus prisiųstos 
paštu savaitės laikotarpyje. 

Asmenys, kurie dėl senatvės 
ar ligos negali nuvykti į Imigra
cijos įstaigą, gali prašyti spe
c i a l a u s p a t a r n a v i m o . I N S 
tarnautojai pagal reikalą žada 
tiems asmenims padėti. 

Pakei t imas daromas dėlto, 
kad senos kortelės yra labai 
lengvai sufalsifikuojamos, o, be 

Vladas Žukauskas — Burban, 
IL 

Ona Deckys — Warsaw, IN 
Vincent V. Ciras — Hemet , 

CA 
Algirdas Bagdan — Amster-

d a m , N.Y. 
Victoria B. Kveraga — Po-

ąuonock, C T 
Giedrius Bagdžiūnas — Hun-

t ington, N Y 
Andr ius Gražulis — Fairport , 

N Y 
Krist ina Vygantaitė — Ithaca, 

N Y ( S A T ) 
Virginia Hayes — Wisconsin 

Delis, WI (SAT) 
Jonas Ku l ikauskas — New 

York, NY (SAT) 
K. ir M. Dapkus — Glen Ellyn, 

IL (SAT) 
Al Sumaker is — Farmington, 

M O 
R. Simonait is — Florence, AL 
Rev. Dr. J . J. Anthony Ander-

lonis — Phi ladelphia , PA 
A. ir D. Dapkus — Wheaton, 

IL (SAT) 
Albinas Ožys — Chicago, IL 
Zenonas Buinevičius — Bur-

bank , IL 
Alvida Baukus-Rukuiža — 

Jus t ice , IL 

D . & R. P rasauskas — Le-
mont , IL. 

Terese Juodka — Chicago, IL 
Kazys Bradūnas — Chicago, 

IL 

to, vėliau išduotos kortelės y ra 
kitokios — pakei t imu nor ima 
suvienodinti visas žalias kor
teles , tuo pačiu sustabdyti nele
galią žalių kortelių gamybą. 

P a i m t a iš „News Release of 
US Department of Just ice" , Im-
migrat ion and Natural izat ion 
S e r v i c e , VVashington, D.C. 
20536, da t ed November 23 . 
1993. 

B i r u t ė J a s a i t i e n ė 

G A I L E S T I N G U M O V E I K L A 

Pr ieš Kalėdas Čikagos Cari t 
as Talkos būrel is suruošė siun
tas į Aleksotą, Krakes , Uk
mergę ir Čekiškę vargstantiems 
v a i k a m s i r senel iams. Ses . 
G e n u t ė , A l e k s o t o C a r i t a s 
vadovė rašo: „Jūsų gerumas bei 
rūpestis mūsų parapiją sujaudi
no iki ašarų. Atėjo 19 dėžių įvai
rių drabužėlių. Dėžes atplėšėme 
su Car i tas pi rmininke. Paskirs
t ė m e drabužėl ius . Dalį at i 
davėme j aun imo chorui, k u r i s 
labai gražiai reiškiasi Aleksoto 
bažnyčioje. J a u n i m a s kasdien 
vakara i s a t e ina giedoti. Dau
g iaus i a drabužė l ių skyrėme 
d a u g i a v a i k ė m s š e i m o m s . 
Esame labai dėkingi jūsų or
ganizacijai. Žiūrime ir negalime 
atsistebėti žmonių ge rumu bei 
pasiaukojimu.. ." 

Su džiaugsmu skaitome, kad 
Čikagos Car i t a s Talkos būrelio 
pastagos įvertinamos ir suteikė
me džiaugsmo vargs tan t iems 
Lietuvos žmonėms. Tai nebūtų 
buvę įmanoma at l ik t i be gera
širdžių Čikagos ir apylinkių 
lietuvių, ku r i e dosniai prisidėjo 
prie šių a r t imo meilės s iuntų. 

J u l i j a Š a u l i e n ė 

Rašykite arba skambinki te dėl 
naujo kainoraščio: 517 Frui t -
l and Rd., S t o n e y C r e e k , Ont . 
L8E SA6, C a n a d a , tel. 9 0 5 -
643-3334, fax 905-643^980. 

(sk) 

R e g i m a n t a s V e d e g y s 

• S k a t i n k i m e g laudesnius 
ryšius su tėvyne — užprenume
ruokime savo tautiečiams Lie
tuvoje „Draugą". 

Lietuvių Bendruomenes Cicero f III.) apylinkės surengtame Vasiario 16-oaio* 
minėjime su pagrindiniu kalbėtoju Lietuvos garbės generaliniu konsulu 
Vaclovu Kleiza (dešinėje)ir Asta Kleiziene kalbasi dr. Petras Kisielius. 

Nuotr. J o n o Kuprio 

Saulius Gylys — Chicago, IL 
A. Gedris - Cleveland, OH 
Judge Thomas E. Hoffman 

Margari ta Kulys — Barrington 
Hls. IL 

Polly Kairis — Westerville, 
OH 

Juozas Ufartas — Chicago, IL 
Bronė Bar tkus — Thompson, 

CT Užs. Rūta Gudelienė — 
Wyckoff, N J 

Jonas Petraškevičius — Bor-
rego Springs, CA 

A n t a n a s A m b r a s k a — 
Phoenix, AZ 

Ms. Irena Kveraga — Quincy, 
MA 

G. Indreika — Addison, IL 
Sophie Blažys — Palos Hills, 

IL 
E. ir H. Židonis — La Grange 

Park, IL 
Lilija Kizlaitis — Oak Lawn, 

IL 
Leonora Naukis — Chicago, 

IL 
Albert Yasaitis — San Carlos. 

C A (Užs. Rev. Theo Palis, Pitt-
sburg, CA) 

L. Gražulis — Urbana, IL, 
Užs. Nijolė Gražulienė, Oak 
Lawn, IL 

S. Matulevčius — Toronto, 
Ont. Canada 

Edward & Dalia Smith — Los 
Gatos, CA 

K. Tutinas - Sudbury, ONT. 
Canada 

Kun. P. Baltuška — Daugai
liai, Utenos raj. Užs. Algis Čepė
nas , Oak Lawn, IL 

Kun. J . Čepėnas — Kaunas. 
Užs. Algis Čepėnas, Oak Lawn, 
IL. 

Kun. Kęstut is Ralys — Ig
nalinos raj. Naujasis Daugėliš
kis . Užs. Linas Sidrys. 

Birutė Jonelienė — Prienai. 
Užs. Dr. Vyt. Uleckas, Toronto, 
CANADA. 

Irena Vitkauskienė — Plungė. 
Užs. dr. J. Uleckas, Toronto, 
CANADA. 

Rita Banienė - TVR Redakci
ja, Kaunas. Užs. Vyt. Šeštokas, 
Los Angeles, CA. 

Elytė Labutienė — Kaunas. 
Užs. Rimantas Griškelis, Le-
mont, IL (Mirusio tėvo atmin.) 

„Šiaurės Atėna i" — Vilnius. 
Užs. dr. R. Sidrys, Streaton, IL. 

Kauno Technologijos universi
te tas — Gintautas Galvanaus
kas — Kaunas M. & F Corporate 
Enterprises, LTD. Orland Park, 
IL. 

Kun. Jonas Grigaitis — Šv. Jo
kūbo ligoninė, Vilnius. Užs. E. 
Kleiziene, Chicago, IL. 

Laima Jonušienė — Vilnius. 
Užs. Vyt. Šeštokas, Los Angeles, 
CA. 

Vilija Abramikienė — Vilnius. 
Užs. George ir Jū ra tė Augiai, 
Westchester, IL. 

Kazys Juodikis — Kačerginė. 
Kauno raj. Užs. P. Juodikis, 
Chicago, IL. 

SKAT Biblioteka, M. Jakima
vičius — Vilnius. Užs. O. Kar-
tanas , Omaha, NE. 

Jėzuitų Gimnazija Kaune — 
Kaunas. Užs. P. Krajauskas, St. 
Petersburg, FL. 

St. Ječiuvienė — Vilnius. Užs. 
L. Baltrušait ienė, Chicago, IL. 

Dvidešimt Pirmas Amžius — 
Kaunas . Užs. Msgr. Juozas 
Prunskis, Lemont, IL. 

Juozas Yla, Kaunas . Užs. 
Juozas Pečkaitis, Sunny Hills, 
FL. 

Ona Bartnikienė — Vilnius. 
Užs. Stasys Visockas, Chicago, 
IL. 

Žemaičių „Alkos" muziejus — 
Telšiai. Užs. A. Varnelis, Dowa-
giac, MI. 

J . Kokst — Bremen, Germany 
(SAT) 

E. Kairys — Mūnchen, Ger
many. Užs. Joseph Gruzdąs, N. 
Miami Beach, FL. 

J o h n Krutulis-Launceston. 
Tasm. Aust ra l ia . Užs. Cle 
ment Silkaitis, Adams, WI. 

Sveikiname visus, padauginu
sius dienraščio „Draugo" skai
tytojų šeimą, ypač dėkojame 
visiems, užsakiusiems „Drau
gą" Lietuvos skaitytojams. 

i ' 


