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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Konservatoriai 
paminėjo Kovo 11-ąją 

Vilnius, kovo 10 d. (Elta) -
Ketvirtadienį Vilniaus Akade
miniame dramos teatre Tėvynės 
Sąjunga (Lietuvos Konservato
riai) surengė Li tuvos Nepri
klausomybės atkūrimo dienos 
minėjimą. 

Pranešimus skaitė istorikas 
Romas Ba tū ra ir rašytojas 
Petras Dirgėla. Minėjime taip 
pat kalbėjo profesorius Vytau
tas Landsbergis ir JAV Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkas Vy
tau tas Maciūnas. 

Šventiniame koncerte grojo 
Gintaro Rinkevičiaus diriguo
jamas Valstybinis simfoninis 
orkestras, dainavo Kauno vals
tybinis choras, vadovaujamas 
Petro Bingelio, eiles skai tė 
aktoriai Rūta Stali l iūnaitė ir 
Vladas Bagdonas. 

K a r i n i n k a m s su te ik t i 
k a r i n i a i l a ipsn ia i 

Ketvirtadienį, Kovo 11-osios 
dienos išvakarėse, vyriausybės 
rūmuose grupei Lietuvos kari
ninkų buvo suteikti aukštesni 
kariniai laipsniai. 

Jungtinių ginkluotųjų pajėgų 
štabo viršininkas Stasys Knezys 
perskaitė vyriausybės potvar
kius, kuriais Lietuvos kariams, 
baigusiems karo mokyklą »rba 
Lietuvos karininkų kursus, su
teikiami jaunesniųjų leitenan
tų, jūros jaunesniųjų ir leitenan
tų laipsnius. 

| Lietuvos krašto apsaugą taip 
pat ateina žmonės, turėję So
vietų Sąjungos kariuomenės 
laipsnius, todėl kitai kar ininkų 
grupei krašto apsaugos tar
nybos laipsniai buvo suteikti 
vietoj anksčiau turėtų buvusios 
sovietinų karinių laipsnių. 

Trečiąją karininkų grupę su
darė kariai , anksčiau turėję 
milicijos arba Sovietų Sąjungos 
karinių pajėgų laipsnius, bet 
neatėję į tikrąją tarnybą arba 
pagal dabartinius reikalavimus 
negalintys gauti tikrosios tar
nybos laipsnių. J iems buvo 
suteikti Krašto apsaugos minis
ter i jos a t s a r g o s k a r i n i n k ų 
laipsniai. 

įteikęs Lietuvos krašto apsau
gos tarnybos pulkininko leite
nanto, majoro antpečius juos 
gavusiems karininkams, prem
jeras Adolfas Šleževičius pa
sakė, kad šios tradicijos — su
teikti laipsnius iškilmingoje ap
linkoje — bus laikomasi ir atei
tyje. 

Vokie t i ja s ieks , kad Bal t i jos 
ša lys b ū t ų p r i imtos j V a k a r ų 

Europos Sąjungą 

Trečiadienį Bonoje susitiko 
Baltijos valstybių ir Vokietijos 
užsienio reikalų ministrai. Pa 
grindinė susitikimo tema buvo 
Baltijos šalių susirūpinimas dėl 
savo saugumo iš Rusijos kylan
čios grėsmės akivaizdoje. 

Antradienį laikraštis „Frank
furter Allgemeine Ze i tung" 
pa te ikė Vokietijos užsienio 
ministerijos požiūrį į šias pro
b l e m a s . L a i k r a š t i s c i tuoja 
Vokieti jos užsienio r e ika lų 
ministerijos pareiškimą. J a m e 
sakoma, kad „Vokietija mano, 
jog Baltijos šalių ir Rusijos san 
tykiai y ra svarbūs, ir jaučiasi 
esanti atsakinga už jų stabili
zavimą". 

Tačiau Bona dėl įtampos t a rp 

va l s tyb in iuose s an tyk iuose 
nenori kaltinti tik vienos pusės. 
Vokietijos užsienio reikalų mi
nistras Klaus Kinkei reikalau
ja, kad B Sij išvestų kariuo
menę iš Latvijos ir Estijos iki 
nustatyto termino — 1994 m. 
rugpjūčio 31 dienos, tačiau jis 
taip pat ragina Baltijos valsty
bes gerai elgtis su rusakalbiais. 

Antradienį Bonoje Estijos už
sienio reikalų ministras Jor i s 
Luikas kalbėjo apie per pasta
ruosius du mėnesius įsisiūba
vusią Rusijos kaltinimų ir grasi
nimu Baltijos valstybėms kam
paniją. 

Susirūpinimą J. Luikui kelia 
ir priemonės, kurių gali imtis 
Rusija, ..gindama" rusakalbius 
kitose valstybėse, net jei šie 
nėra Rusijos piliečiai. 

Reaguodami į tai, Bonos diplo
matai sakė, kad jie supranta 
Baltijos ša l ių ba imin imąs i , 
tačiau nėra jokių priežasčių pa
nikai. 

K. Kinkeiis jau informavo 
Maskva, kad Bona sieks, jog 
Baltijos šalys būtų kuo greičiau 
priimtos į Vakarų Europos Są
jungą. Tai sudarys galimybę 
Estijai. Latvijai ir Lietuvai 
g re i ta i t a p t i asoci juotomis 
Europos Sąjungos narėmis. 

Vyriausybe vėl kompensuo ja 
sovietinio b a n k o indėl in inkų 

n u o s t o l i u s 

Lietuvos vyriausybė priėmė 
nutarimą, kuriuo nus ta ty ta 
papildomo nuostolių kompen
savimo tvarka Lietuvos pilie
čiams, t u rė jus i ems indėlių 
likviduotame Sovietų Sąjungos 
ekonominių ryšių su užsieniu 
banko („Vnešekonombank") 
Lietuvos skyriuje. 

Iš viso iš š io b a n k o 
nepavyksta atgaut i 6.64 mili
jono dolerių, o Lietuvoje yra 
2,107 i n d ė l i n i n k a i , k u r i ų 
didžiąją dalį sudaro žmonės, 
turėję indėlius iki 500 doleriu. 

Atsižvelgdami į tai , kad dery
bos su Rusija dėl šių indėlių 
gražinimo tebevyksta, vyriau
sybes nariai nutarė, kad šie 
pinigai bus grąžinami iš Lietu
vos valstybės rezervo fondo. 

Indėlininkams bus išmokama 
ne didesnė kaip 500 dolerių 
kompensacija pagal kiekvieną 
valiutinį indelį, buvusį minė
tame banko. Toks kompensavi
mas vyksi : jau antrą kartą, 
todėl Lietuvos gyventojai, dabar 
neatsiėmė kompensacijų pagal 
Vyriausybės 1993 metų kovo 5 
dienos nuC rimą, be šių 500 
dolerių, gal; gauti papildomą 
400 JAV dolerių kompensaciją. 

Indėliu išmokos indėlinin
kams bus mokamos J A V 
doleriais pagal sąskaitų liku
čius, buvusius „Vnešekonom 
banko*" Lietuvos skyriuje 1992 
metų kovo 15 dieną. 

Pras idė jo Se imo p a v a s a r i o 
sesija 

Ketvirtadienį Seimo nariai, 
sugiedojo Lietuvos Respublikos 
bimną, pradėjo ketvirtąją Lie
tuvos Respublikos Seimo sesiją. 

Ketvirtosios sesijos pirma
jame posėdyje dalyvavo prezi
dentas Algirdas Brazauskas. 

Pirmuoju sesijos klausiniu bu
vo svarstomas Seimo pavasario 
(ketvirtosios) sesijos darbų prog
ramos projektas. Pristatydamas 

Švęsdami Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą 1990 m. kovo 11 dieną, prisimename ir tuos 
įvykius, kurie iki tos neužmirštamos dienos atvedė. Šioje nuotraukoje matome dalį 20.000 žmonių 
minios. 1988 m. birželio 24 d. susirinkusių Katedros aikštėje ir viešai reiškiančių „Laisvos Lietuvos 
Europos tautų šeimoje" troškimą. Nuotr. Gedimino Zdančiau is 

Jelcinas atšaukė 
pasimatymą su Niksonu 

M a s k v a , kovo 9 d. (NYT) -
Rusijos prezidentas Boris Jelci
nas trečiadienį nesit ikėtai ir 
piktai a tšaukė numatytą susi
t ikimą su Rusijoje šia savai tę 
besilankančiu Richard Nixon. 
pranešdamas, jog jis buvo „gi
liai, asmeniškai užgautas" bu
vusio Amerikos prezidento susi
tikimais su pagrindiniais Rusi
jos opozicinių grupių vadais. 

Buvęs prezidentas Nixon, į 
Maskvą atvykęs sekmadienio 
v a k a r ą p r i v a č i a i k e l i o n e i , 
pirmadienį susitiko su buvusiu 
Rusijos viceprezidentu Alek-
sandr Ruckoj, kuris spalio mė
nesį vadovavo g i n k l u o t a m 
sukilimui prieš prezidentą Boris 
Jelciną ir prieš dešimt dienų 
buvo paleistas iš kalėjimo Dū
mos pravestos amnestijos dėka. 
R. Niksonas tarp kitų asmenų 
buvo susitikęs ir su Gennadij 
Zjuganov, Rusijos Komunistų 
Partijos vadu. 

Trečiadienio vakarą per tele
viziją Boris Jelcinas kalbėjo: 
..Buvęs Amerikos prezidentas 
susitiko su Ruckoj ir Zjuganov 
ir j is norėjo ateiti čia, susitikti 
su manimi. Kaip gali žmogus at
vykti į šalį ir ieškoti tamsių 
dėmių? Tegul žino, kad Rusija 
yra didi šalis ir kad šitaip su ja 
žaisti — šiandien noriu to, rytoj 
ko kito — nebegalima". 

Jelcinas trečiadienį pranešė, 
kad nesusitiks su R. Niksonu 
pirmadienį, kovo 14 d., kaip 
buvo numa tv t a . ir kad R. 
Niksono nepriims nei ministras 
pirmininkas Viktor Černomyr-

jį. Seimo pirmininkas Česlovas 
Juršėnas sakė. kad esminių 
pataisų šiame projekte, prieš 
pradedant jį svarstyt; Seime, 
nebuvo padaryta. 

Artimiausiu keturių mėnesių 
(pavasario sesijos) dienotvarkėje 
numatyti apsvarstyti 175 klau
simai. Seimo nariai pasiūlė 
į traukti J art imiausiu metu 
svarstytinų klausimų sąrašą 
Valstybinės privatizavimo ko
misijos a taskai ta , sveikatos, 
užsienio politikos ir socialinių 
klausimų svarstymą. Padarius 
kelias pataisas sesijos darbų 
programoje, projektas bus ati
duotas galutiniam svarstymui. 
Jį numatyta patvirtinti Seime 
kitą antradienį, kovo 15 dieną. 

d in , nei kiti aukšt i jo vyriau
sybės pare igūnai . Be to, Nikso-
nu i t rečiadienį staiga buvo 
a t imta valstybės suteikta asme
n inė apsauga ir automobilis, 
paa i šk inan t , jog trūksta per
sonalo. 

J e l c i n o r eakc i j a n u s t e b i n o 

Richard Nixon viešai neko
mentavo Jelcino sprendimo, bet 
jo pa ta rė jas Rusijos reikalais 
Dmitr i Simes, jo vardu kalbėda
m a s pasakė , jog Niksonas yra 
nusivylęs ir nesupranta tokio 
elgesio. 

Šis įvykis kelia klausimą apie 
Jelcino vadovavimą ir dėl kitų 
apl inkybių šiuo metu. Vienas 
Jelcino valdžios pareigūnas, in
formuotas apie planuotus Nik
sono susi t ikimus, painformavo 
„New York Times" korespon
den tę Celestine Bohlen, kad B. 
Jelcinas šiuo metu galvojo kelių 
dienų poilsiui išvykti į vasar
namį Sochi kurorte prie Juo
dosios jū ros ir kad Niksonui 
b ū t ų reikėję vykti ten, norint 
sus i t ik t i su Jelcinu. Jelcinas 
neseniai atsigavo nuo slogos, dėl 
kurios turėjo atidėti savo prane
šimą Rusijos parlamentui apie 
kraš to būklę, kurį padarė vasa
rio 24 dieną. 

B u v o g a u t a s JAV p r i t a r imas 

N i k s o n o patarėjas Dmitr i 
Simes pabrėžė, kad buvusio pre 
zidento kelionė, kadangi vyksta 
JAV-Rusijos santykiuose opiu 
momentu , buvo vykdoma, iš 
anksto gavus leidimus iš Clinton 
administracijos. Simes sakė, 
kad prezidentas < linton nekėlė 
jokių klausimų del numatomų 
Niksono priv.cių susitikimų su 
tokiais opozicij >s va dais, kaip A. 

Lietuva turi nustatyti 
tarptautines tranzito sąlygas 

Ruckoj. G. Zjuga*. v ir net VIa 
d imiru Žirinovskiu, su kuriuo 
vengė susit ikti anksčiau Rusi
joje besilankantys JAV pareigu 
nai . imtinai ir prezidentas Bill 
Clinton. 

, ,Clinton mane. kad privati 
pozicija faktų ištyrimui galėtų 
būt i naud inga" net ir neofi 
cialūs susitikimai su opozicija, 
pasakė D. Simes ,,Mes manė 
me, kad tu r ime jo 'palaimini 
mą', kaip privatūs asmenys", 
pasakė Simes. R. Niksono pla 

nai taip pat buvo iš anksto ap
tarti ir su Jelcino vyriausybės 
pareigūnais, kuriems iš pat 
pradžių buvo pasakyta, kad 
kelionė bus privati ir kad jos 
metu bus susi t inkama ir su 
opozicijos nariais. Bet susiti 
kimas su A. Ruckoj buvo įjung
tas t ik praėjusios sava i tės 
pabaigoje ir prezidento Jelcino 
štabas apie jį sužinojo tik sek
madienio vakarą, numatyto pa
simatymo su Ruckoj išvakarėse. 

Susitikęs t r eč iad ien į su 
aukštu Rusijos pareigūnu, kurio 
pavardę atsisakė paminėti . D. 
Simes pasakė, kad pastarasis jį 
informavęs, kad prez. Jelcinas 
buvo . ,gi l iai , a s m e n i š k a i 
įžeistas" ir kad jokių oficialių 
susitikimų nebebus. Tai išaiški
no priežastį, kodėl Niksono 
pavaduotojai trečiadienį pradėjo 
gauti vieną po kito numatytų 
pasimatymų su vyriausybės pa
reigūnais nepaaiškintus atšau
kimus. 

Niksono vizitas — neoficialus 

Šis įvykis buvo analizuojamas 
JAV-ose ne t iek del to, kiek j is 
gali pakenkti JAV-Rusijos san
tykiams, kiek ieškant, ką Jel
cino stipri asmeniška reakcija 
pasako apie jo santykius su savo 
politiniais priešais. 

Po Jelcino viešo pasisakymo 
dėl Niksono susitikimo su jo 
priešais JAV prez. Bill Clinton 
trečiadienį p a t v i r t i n o savo 
sprendimą remt i Niksono priva
tų vizitą į Rusiją, susitinkant ir 
su opozicijos vadais. 

Nors Clinton pats atsisakė 
susitikti su Jelc ino prieši
ninkais savo • izito Maskvoje 
metu. jis trečiadu tų pasakė, kad 
Niksonui bu\- ; :.:. ;;na S 
tikti su jais. nes jis nebuvo 
oficialu- JAV valdžios atstovas. 
Prez. Clinton pasakė, kad jam 
..bus įdomu išgirsti R. Niksono 
pranešimą, j am sugrįžus*'. 

Kaip Amerikos pilietis ir il
gametis ekspertas tos pasaulio 
srities reikalais, jis labai rėme 
prezidento Jelcino siekius, ir 
man atrodo, kad visa tai reikia 
matyti šioje šviesoje", pasakė 
prez. Clinton. J i s apgailestavo, 
kad Jelcinas nesusi t iko su 
Niksonu, nes „man atrodo, kad 
jiems būtų buvę malonu pasi-

Vilnius, vasario 24 d. — Lie
tuvos Krikščionių Demokratų 
Partijai išpal t inus pareiškimą 
dėl Rusijos interesų įteisinimo 
Lietuvoje grėsmės, šį pareiš
kimą spaudos konferencijoje ko
mentavo Česlovas Stankevičius, 
krikščionių demokratų referen
tas Seime ir buvęs valstybinės 
derybų su Rusija delegacijos va
dovas. 

„Lietuvos ry te" konferenciją 
aprašantis Artūras Račas nuro
do, kad anot Stankevičiaus, šiuo 
metu norima dvišaliais ar dau
giašaliais susitarimais dėl tran
zito susaistyti Lietuvą su Ru
sijos ir Nepriklausomų Valsty 
bių Sandraugos s t ra tegine erd
ve ir ta ip į teisinti Rusijos 
interesu gynimo objektus. Tai, 
C. Stankevičiaus nuomone, ke
lia grėsmę Lietuvos saugumui 
ir jos interesams. Todėl, anot jo, 
krikščionys demokratai laikosi 
nuostatos, jog Lietuva turėtų 
nustatyti ne specifines Rusijai, 
o universalias tarptautinio tran
zito sąlygas ir padaryt i tai , 
„savo suvereniu sprendimu, o 
ne susitarimo su Rusija pagrin
du". Derėtis, jo teigimu, galima 
dėl kainų ir tarifų, bet ne dėl 
ypatingų sąlygų. 

Česlovas Stankevičius taip 
pat pažymėjo, kad susitarimai 
dėl karinio tranzito yra laikomi 
karinio bendradarbiavimo ro
dikliu. Kita vertus, jis teigė, jog 
Lietuva galėtų svarstvti Kalin
ingrado srities demiiitarizavimo 
problemą, tačiau tik tuo atveju, 
jeigu būtų paskelbta per kiek 
laiko tai bus padaryta. 

Bosnija rodo, kad da l inamas i 
į t a k o s sferomis 

Buvęs užsienio reikalų mi
nistras Algirdas Saudargas, 
komentuodamas Rusijos t ran
zito per Lietuvą problemą, siū
lė atsižvelgti į tarptautinį kon
tekstą. Jo nuomone, įvykiai 
Bosnijoje rodo, kad baigiamos 
formuoti Rusijos ir Vakarų 
įtakos zonos Europoje, o pro
vokacijos Estijoje ir Latvijoje 
gali būti vertinamos kaip Rusi
jos įtakos sferos demonstravi
mas. „Stebina, kad, esant tokiai 
situacijai, Lietuva pati e ina į 
Rusijos interesų įteisinimą", 
pažymėjo jis. 

Algirdas Saudargas taip pat 
atkreipė dėmesį, kad 1993 m. 
gegužės mėnesį Lietuvos prezi
dentas, kalbėdamas apie san
tykius su Rusija ir galimybę pa
sirašyti politinę sutartį, minėjo, 
jog t a m yra kliūčių. Kitoje 
kalboje lapkričio mėnesį prezi
dentas j a u teigė, kad šios kliū
tys pašalintos ir kalbėjo apie 
Rusijos karinį tranzitą. 

Kok ios k l iū tys b u v o 
paša l in tos? 

Šios problemos svarbą A. 
Brazauskas akcentavo ir šių 
metų sausio mėnesį įvykusiame 
susitikime su užsienio valstybių 
ambasadoriais. „Kokios kliūtys 
buvo pašalintos?" klausė A. 
Saudargas, pažymėdamas, jog 
Prezidentūra į šį klausimą iki 
šioi neatsakė. 

Jis ta ip pat teigė, kad nors iki 
šiol dar buvo galima įžvelgti už
sienio politikos tęstinumą, atei
tyje ją gali tekti pavadinti ..ka
pi tul iantiška". 

Walęsa sieks mažinti buv. 
komunistų įtaką 

V a r š u v a , vasario 24 d. — 
Lenkijos p r e z i d e n t a s Lech 
VV'alęsa atšaukė savo atstovus iš 
par lamento komiteto, kuris 
ruošia naują šalies konstituciją, 
nes kairiųjų dauguma nenori 
atsižvelgti j jo pasiūlymus, rašo 
„Lietuvos ry tas" . 

Lenkijos agentūrai PA P duo
tame pasikalbėjime prezidentas 
paaiškino, jog jo sprendimą mo
tyvavo parlamento daugumos 
a t s i sakymas į konstitucijos 
rengimo darbo grupę įtraukti 
neparlamentinių partijų atsto
vus. 

J i s taip pat krit ikavo parla
mentą, kurio daugumą sudaro 
buvę komunistai, dėl nepakan
kamo noro bendradarbiauti su 
prezidentu. Lech Walesa ketina 
konsoliduoti dešiniąsias jėgas, 
kurios turi labiau subalansuoti 
politinę sistemą. ..Aš neketinu 
uždrausti parlamentui rengti 
naują konstitucija, tačiau noriu 
pabrėžti, jog šalies gyventojų 
dauguma negales dalyvauti jos 
rengime", paaiškino L VValęsa. 
Jis pažymėjo, jog konstituciją 
t u r ė s pa tv i r t in t i gyventoju 
dangums 

Ketvirtadienį prez. L. VVaięsa 
pasiūlė, kad mažiausiai 100.000 
piliečių grupe galėtų pateikti 
savo konstitucijos variantą. Šis 
įstatymas įgalintų konstitucijos 
rengime dalyvauti dešiniąsias 
partijas, k a r a i nepateko j par-

kalbėti" , bet pažymėjo, kad 
sprendimas su kuo jis matysis 
priklauso pačiam prezidentui 
Jelcinui. „Jūs žinote, aš ne
manau, kad tai pasaulio pabai 
ga", Clinton pridūrė, kalbėda
mas reporteriams. 

lamentą po pernai vykusių rin
kimų. Be to. j is pasiūlė auto
matiškai paleisti parlamentą. 
jei jo pateiktas konstitucijos p r o 
jektas nebus patvirt intas re
ferendume. Parlamentas atme
tė abu pasiūlymus. 

L. Walęsa pareiškė, jog atėjo 
laikas sumažint i valdančiosios 
koalicijos įtaką, nes su buvu
siais komunistais tampa vis 
sunkiau susitart i . Prezidentas 
ketina kreiptis pagalbos į vi
suomenę. „Mes turime stebėti, 
kad buvę komunistai neįvyk
dytų savo norų susigrąžinti 
viską atgal" , perspėjo L. Wa-
lęsa. 

Buvusių komunistų vadas 
Aleksandras Kwasniewski, ku
ris taip pat yra ir konstitucinio 
komiteto pirmininkas, pavadino 
L. VValęsos sprendimą preziden
to r inkimų kampanijos preliu
dija. Lenkijos prezidento rin
kimai, kuriuose taip pat ketina 
dalyvauti A. Kwasniewski . tu
ri įvykti kitais metais. 

Pernai rugsėjo mėnesį įvyku
siuose r inkimuose daugumą 
par lamente sudarė buvusios 
komunistų partijos, o dabar 
Kairiųjų Demokratų Sąjungos 
ir komunistų sąjungininkės 
Valstiečių Partijos atstovai. Šios 
dvi partijos suformavo vyriau
sybę, kuriai vadovauja Valstie
čių Partijos Waldemar Pawlak. 

K A L E N D O R I U S 

Kovo 11 d.: Konstantinas. 
Aura. Ziedūna. Eiguste. Lietu
vos Nepriklausomybė atstatyta 
1990 metais. 

Kovo 12 d.: Teofanas, Gri-
galius. Serafiną. Jorūnė. 

* 
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SĖKMINGAS KĖGLIAVIMO 
TURNYRAS CLEVELANDE 

Vasario 26 d. Clevelande 
įvyko 9-sis tradicinis Clevelando 
LSK „Žaibo" kėgliavimo (Bowl-
ing) ..Draugystės turnyras", į 
kurį susirinko net 70 lietuvių 
kėgliuotojų iš Clevelando, 
Toronto. Hamiltono, Detroito, 
Čikagos ir keleto kitų vietovių. 
Turnyrą surengė LSK ..Žaibo"* 
kėgl iavimo sekcija, vado
vaujama Algio Nagevičiaus. 
Turnyro technišką pravedimą 
sėkmingai ir sklandžiai atliko 
Aušra Nozling-Kaminskaitė ir 
Darius Steponavičius. 

Komandinėse varžybose daly
vavo 17 komandų, kurios buvo 
sudarytos traukiant burtus. 
Komanda susideda iš 4 mišrios 
lyt ies žaidėjų. Komandoje 
negali būti 4 vyrai ar 4 moterys. 
Iš komandinių varžybų 
pasekmių buvo išvesta ir vyrų 
bei moterų „High Game" ir 
..High Series" laimėtojai. 

Techniškos pasekmės 

Komandinės varžybos: 
1. Genė Kunsitis. Charles 

Machutas, Aušra Nozling <Visi 
Clevelandas) ir Viktoras Špokas 
(Čikaga) - 1905 taškai. 

2. Valdonė Žiedonienė. Paul 
Drocton (abu Clev.), Vida 
Juziukonytė ir Darius Marido-
šius (abu Toronto — 1870 t. 

3. Kristina Kasiulaitytė, 
Richard Marks, Mark Salem 
(visi Clev.) ir Petras Otto (Ha-
milton) — 1812 t. 

Vyrų individualinės „High 
Game" varžybos: 1. Edvardas 
Bliumentalis (Clev.) - 2421., 2. 
Ed Salem (Clev.) - 237 t., 3. 
Darius Maridošius (Tor.) — 
255 t. 

Moterų ind. „High Game": 
1. Sandy Strimaitis (Tor.) - 216 
t., 2. Danutė Sysak-Simonaitytė 
(Torj - 168 t., 3. Jolanta 
Dautienė (Clev.) — 162 t. 

Vyrų individualinės „High 
Series" varžybos: 1. Mark 
Salem (Clev.) - 646 t., 2. Ed 
Salem (Clev.) - 624 
Charles Machutas (Clev 
t. 

Moterų ind- „High Series": 
1. Nelda Machutas (Clev.) - 586 
t., 2. Daina Puterienė (Tor.) — 
475 t., 3. Dolly Oberaitis(Clev.) 
- 463 t. 

Geriausiai pasirodęs jaunis 
(žemiau 18 m.) buvo Rimas 
Švarcas (Clev.), pasiekęs „High 
Game" 150 t. ir „High Series" 
- 424 t. 

..High Game" yra aukščiausia 
vieno žaidimo pasekmė, „High 
Series" yra aukščiausia 
pasekmė visų 3-jų žaidimų 
serijos. 

amb. 

t., 3. 
- 6 0 9 

PRAŠOME ATSILIEPTI 
Žengiame pirmuosius žings

nius į nuostabųjį žaidimą — 
golfą. 

Dėka australiečių Marijos ir 
Donaldo Atkinsonų, Antano 
Lauraičio, amerikiečių Danutės 
ir Jono Barių, kitų tautiečių 
prieš trejus metus susipažinome 
su golfu, o, gavę pirmąsias laz
das bei kamuoliukus, pradėjome 
mokytis mušinėti. įvarinėti į 
duobutę. Nuoširdžiai dėkingi 
esame šiems asmenims. Girdė
jome, kad du jaunuoliai lankėsi 
Čikagoje ir parsivežė į Lietuvą 
kiek tai golfo lazdų, tačiau jie jų 
niekam nepardavė ir iš mūsų 
horizonto išnyko. Gaila, kad 
čikagiečiai nepranešė mums — 
oficialiems ir kol kas vieninte
liams Lietuvos Golfo asociacijos 
vadovams Taip galima daug ką 
prarasti. 

Ką mes nuveikėme? 
Jau išvertėme į lietuvių kalbą 

oficialiąsias Tarptautines golfo 
žaidimo taisykles. Paruošiau 
spaudai knygutę ..Pirmieji 
žingsniai golfe". Su Vilniaus 
miesto Urbanistikos ir architek
tūros valdyba, Paminklosaugos, 
archeologijos, geologijos tarny
bomis suderinome galimybę 
gauti žemės pilnam golfo komp
leksui, o gal ir didesniam - 27 
duobučių klubui statyti. Čia 
labai daug padėjo mūsų nenuils
tantis gamtos globėjas čikagie-
tis Valdas Adamkus, puikiai 
įvertinęs mūsų pasirinktą Ozo 
kalną, esantį pačiame Vilniaus 
miesto centre. Nuo čia visas Vil
nius — kaip ant delno, o iki 
aerodromo vos 20 minučių kelio. 
Dabar laukiame miesto savi
valdybės nutarimo. 

Steigiame Vilniaus golfo klu
bo fondą. Pirmaisiais pareiškė 
norą dalyvauti Litimpex banko 
vadovai. Gal atsirastų ir tau
tiečiu, norinčių investuoti savo 
lėšas į golfo biznį. Su džiaugsmu 
laukiame Jūsų. 

Vladas Vitkauskas ir Julius Gudavičius pasakoja savo numatyto žygio 
nesėkmės priežastis. 

BERINGO SĄSIAURIO ŠĮMET 
NUGALĖT NEPAVYKO 

Šiuo metu Lietuvoje ruošia
masi leisti Lietuvos sporto enci
klopediją. Federacijų vadovai 
privalo parašyti apie savo spor
to šakas ir apie jų geriausius 
sportininkus, teisėjus, knygelių 
ar leidinėlių autorius, golfo 
aikščių ar klubų savininkus, 
šiaip žmones, prisidėjusius vys
tant golfą tarp lietuvių Tėvynė
je ir už jos ribų. 

Maloniai prašau visų tau
tiečių — golfininkų ar žurna
listų, žinančių ir galinčių 
atsiųsti žinių apie golfininkų 
judėjimus visose pasaulio 
šalyse, atsiliepkite. Prašau, 
siųskite viską, ką turite, nes tai 
bus panaudota ne tik enciklope
dijai, bet ir knygutei apie golfi-
ninkus — lietuvius išleisti. Siųs
kite ir įvairius leidinėlius, 
taisykles, plakatus, skelbian
čius apie lietuvių golfininkų 
varžybas, stovyklas, judėjimus. 
Dėkingas būčiau ir už nuotrau
kas, kitą informacinę medžiagą. 
Jei kas turite lietuvių kalba 
išspausdintas golfo taisykles, 
malonėkite atsiųsti jas, kad 
galėtume pasitikslinti ir gražia 
lietuvių kalba išleisti labai rei
kalingą leidinuką, einant į tarp
tautinius vandenis. 

Šiuo metu dirbu Lietuvos 
Tautinio Specialiojo Olimpinio 
komiteto, globojančio sutri
kusio intelekto vaikus, žmones 
- invalidus. Lietuvoje tokių 
specialiųjų olimpiečių yra per 
šešiasdešimt tūkstančių, - vieni 
jų gyvena specialiuose inter
natuose, kiti - psichoneurolo
giniuose internatuose, dar kiti 
- globos namuose, o dar kiti -
šeimose ir dar kiti - kalėjimuose. 
Jiems organizuojame specialią
sias treniruotes, varžybas, daly
vaujame Europos ir pasaulio 
Specialiosiose žaidynėse. Per 
keturius Lietuvos Nepriklau
somybės metus Tėvynei parve-
žėme vienuolika auksinių, dvy-

Du drąsūs lietuviai, nuotykių 
ieškotojai, Vladas Vitkauskas ir 
Julius Gudavičius buvo pasiryžę 
iš Rusijos per Beringo sąsiaurį 
su slidėmis pasiekti Alaską. De
ja, jų tas drąsus užmojis nepa
vyko. Apie tų dviejų lietuvių 
nepavykusį žygį Alaskoje išei
nančiame dienraštyje „Ancho-
rage Daily News", vasario 27 d. 
rašo to laikraščio reporteris 
Hugh Curran. Ten sakoma, kad 
Vladas Vitkauskas ir Julius 
Gudavičius, jiems atvykus iš 
Lietuvos į Provideniya, Rusijoje, 
ir ten susidūrus su įvairiais ne
numatytais trukdymais, savo 
planus turėjo pakeisti. Užuot 
čiuožus per Beringo sąsiaurį į 
Alaską iš Rusijos, nutarė skristi 
į Alaską ir iš ten čiuožti į Rusi
jos pusę. Atskridę į Wales, Alas
ką. ten praleido tris naktis pas 
Daniel Richard, kurį Vitkauskas 
pažinojo praėjusiais metais besi
lankydamas Alaskoje. 

Richard visą tą laiką bandęs 
juos nuo to labai pavojingo už
mojo atsisakyti, kadangi'ledas 
nesąs pakankamai užšalęs, la
bai didelis vėjas ir galinga van
dens srovė. Be to, net ir eskimai, 
kurie čia gyvena jau maždaug 

1,000 metų. nieko panašaus nė
ra bandę. Tų nuotykių ieškotojų 
perkalbėti nepavykus, jis juos 
nuvežęs 8 mylias į šiaurę nuo 
Wales ir su „Snovvmachine" 
ketvirtį mylios ledu, iki jis 
jautęs kad saugu, paleido. 

Toliau ilgame laikraščio 
straipsnyje pasakojama, kad V. 
Vitkauskas ir J. Gudavičius 
properšas tarp vienos ir kitos 
ledo lyties turėjo perplaukti, 
pasinaudodami pripučiamu gu
miniu plaustu. Pavojaus atveju 
vietai nustatyti jie su savimi tu
rėjo satelitinį signalą. Dideliam 
vėjui pučiant, siaučiant pūgai, 
pajutę, kad juos vandens srovės 
neša į atvirą jūrą, tuo signalu ir 
pasinaudojo. Šeštadienį, vasario 
26-tos naktį atskridęs malūn
sparnis, radęs plūduriuojančius 
ant 100 x 150 pėdų ledo lyties, 
juos išgelbėjo. 

Laikraštyje dar buvo pažymė
ta, kad Vladas Vitkauskas yra 
pirmutinis lietuvis, pernai 
įkopęs į Everesto kalno viršūnę. 

Dar kartą grįžti ir su slidėmis 
bandyti nugalėti Beringo są
siaurį, jie jau nebenorėję. 

P. Palys 

lika sidabrinių ir devynis bron
zinius medalius. Mes pirmieji iš 
visų Lietuvos sportininkų pra-
siveržėme į tarptautines sporto 
ir meno organizacijas - Special 
Olympics International ir Very 
Special Arts. Jose privertėme 
pakeisti stal ininių laikų 
vėliavas į Tautinę trispalvę dar 
1990 metais. O kaip smagu bu
vo bendrauti s': H^tuviais 
Mineapolyje ir padovanoti Tau
tinę Trispalvę, ir Lietuvos 
Herbą su Vyčiu ir visais Lietu
vos kunigaikščiais, gražiai lie
tuviškai padainuoti mūsų Tė
viškės dainas gimtąją kalbą 
pamiršusiems tautiečiams. Da
bar ruošiamės dalyvauti Pasau
linės^ 1996 aetų Specialiosiose 
Olimpinėse žaidynėse, kurios 
vyks Connecticut valstijoje, 
ieškome ten tautiečių. 

Apie Specialųjį Olimpinį judė
jimą pradėjau rašyti taip pat 
norėdamas gauti informacijos 
apie tautiečius, dirbančius 
įvairiuose pasaulio kraštuose 
šioje garbingoje ir taurioje 
veikloje. Gal yra kur atsakingas 
pareigas atliekančių tautiečių 
Specialiajame Olimpiniame ju
dėjime, norėčiau apie Juos 
parašyti Lietuvos sporto enci
klopedijoje. 

Daug metų buvau Lietuvos 
šaudymo iš lanko federacijos at
sakingu sekretoriumi, rinkti
nės vyriausiuoju treneriu, tei
sėju. Norėčiau, kad tautiečiai, 
žinantieji apie aukštus pasieki
mus turėjusius lankininkus, gy
venančius įvairiose pasaulio 
šalyse, patekusius į tautines 
rinktines, pasiekusius kokius 
nors rekordus, buvusius gerais 
teisėjais ar treneriais. Para
šykite, kad apie juos būtų 
galima parašyti į Lietuvos ?prr 
to enciklopediją 'kalbu api<-
lietuvius ar lietuvių kilmės ats

tovus). 
Apie šešiasdešimtuosius šio 

šimtmečio metus Lietuvoje pra
dėjau kultyvuoti badmintoną, 
išleidau knygą „Badmintonas 
visiems". Te atsiliepia tau
tiečiai, žinantieji apie lietuvius, 
puikiai kaip nors pasižymėju
sius kitose valstybėse, kad ir jie 
liktų nepamiršti, įeitų į mūsų is
toriją. 

Baigdamas visiems Tautie
čiams palinkėsiu geriausios 
kloties gyvenime, pakviesiu į 
Nepriklausomą Lietuvą, į 
Dainų šventę. O kai įrengsime 
nors devynias golfo aikšteles -
parungtyniauti ir pasidairyti į 
nuostabųjį mūsų senąjį kuni-
g 'ikščių miestą, pasigėrėti gra
žuole gimtąja žeme. 

Su pagarba ir viltimi, 
Algirdas Vitkauskas — 
Lietuvos Golfo asociacijos 

ir Specialiojo olimpinio 
komiteto prezidentas 

A.A. KOSTAS 
LUKOŠIUS 

Kostas Lukošius, dar vienas 
vyresniosios kartos buvęs 
sportininkas, š.m. sausio 5 d. 
pasitraukė amžinybėn. Sausio 7 
d. su a.a. Kostu atsisveikino 
gausus būrys artimųjų bei 
sportininkų. 

Velionis, jaunystėje pamėgęs 
futbolą, jį žaidė daugiau kaip 30 
metų. 1935 m. pradėdamas Var
nių komandoje, vėliau Telšių 
„Džiuge", Kaune Karo mokyk
loje ir, prasidėjus Antrajam 
pasauliniam karui.Kauno „Per
kūne". Baigęs Karo mokyklą, 
Šiauliuose, artilerijos mokomo
joje grupėje, ėjo sporto in
struktoriaus pareigas. Greta 
yra baigęs futbolo teisėjų kursas 

SLIDINĖJIMO 
PIRMENYBĖS 
KANADOJE 

Vasario 26 d., Blue Mountain 
Ski Resort, Collingwood, On-
tario, įvyko 1994 m. Šiaurės 
Amerikos lietuvių slidinėjimo 
pirmenybės, kurias pravedė To
ronto LSK „Jungtis", vado
vaujant ŠALFASS-gos slidi-
ėjimo komiteto vadovui Rimui 
Kuliavui. 

Pirmenybėse dalyvavo 62 sli-
dinėtojai (58 iš Kanados ir tik 4 
iš JAV) varžydamiesi įvairaus 
amžiaus klasėse. Pagal amžių — 
41 dalyvis buvo jaunesni negu 
17 metų. Pagal lytį — mergai
čių/moterų buvo 20. Pagal klu
binę priklausomybę — Toronto 
„Aušrai" atstovavo 32, Toronto 
„Vyčiui" 5, Toronto „Jungčiai" 
ir Clevelando „Žaibui" — po 
4 ir 17 buvo nepriklausomų bei 
neišaiškintos klubinės priklau
somybės. Pasigesta gausesnio ir 
stipresnio Clevelando „Žaibo" 
dalyvavimo. 

Varžybų programą apėmė 
slalomo ir didžiojo slalomo 
rungtis. Gerą įspūdį sudarė 
gausus ir gana gero lygio ber
niukų prieauglis. Išskirtinai 
pažymėtinas Tomas Skrinskas 
(„Aušra"), 13-16 m. klasėje, savo 
pasiekimais pralenkdamas net 
vyrų Elite klasės pasekmes. 
Šioje klasėje dar neblogai pasi
rodė Paulius Dailydė ir Pet
ras Matukas ^abu „Aušra"). 
Berniukų 10-12 m. klasėje stip
riai pasireiškė Antanas Pa-
cevičius (nepr.), o „pipirų — 
iki 10 m. klasėje — domina
vo broliai Dovydas ir Markus 
Akelaičiai („Vytis"). Vyrų Eli 
te (prityrusiųjų) klasėje abi 
rungtis laimėjo Ričardas Lapas 
(nepr.?), nepatirdamas rim
tesnio pasipriešinimo. 

Moterų Elite klasėje abiejų 
rungčių laimėtojai Gailei Jony-
tei („Aušra") stiprią konku
renciją sudarė Liana Šipelytė 
(nepr.?). Mergaičių 10-12 m. 
klasėje ryškiau išsiskyrė Indrė 
Kongats („Aušra"), o mergaičių 
iki 10 m. — Aleksa Pacevi-
čiūtė f nepr.). Silpnokai atrodė 
moterų 17-34 m. grupė. 

Varžybų sąlygos buvo geros. 
Trasos buvo gerai paruoštos. 
Vartai sustatyt i profesio-
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D R A U G O p renumera ta m o k a m a iš anksto 

metams 4 metu 3 men 
JAV $90 00 $50 00 $30 00 
Kanadoje ir kitur (L'.S.) $100 00 $55.00 $35.00 
Tik šeš tadienio laida: 
JAV $50.00 $35 00 $25.00 
Kanadoje ir kitur (ILS.) $55.00 $35.00 $30.00 
Užsakant j Lietuvą — 
Oro paštu $500.00 $250.00 
Tik šeštadienio laida $160 00 $85.00 
Paprastu paštu $100.00 $55 00 
Tik šeštadienio laida $55 00 $35.00 

• Redakcija straipsnius taiso 
• Administracija dirba kasdien savo nuožiūra. N'esunaudotų 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais straipsnių nesaugo. Juos gražina 
nedirba tik iš anksto susitarus. Redakcija 
• Redakcija dirba kasdien nuo už skelbimu turinį neatsako. 
8:30 4:00: šeštadieniais nedirba Skelbimų kainos prisiunčiamos 

gavus prašymą. 

nališkai, kreipiant dėmesį į 
varžovų patirtį bei amžių. 
Varžybų pravedimas buvo 
sklandus ir tvarkingas. Kredi
tus reikia atiduoti vadovui 
Rimui Kuliavui ir jo štabui. 

Susirūpinimą kelia stoka 
dalyvių iš ki tų vietovių. 
Anksčiau slidinėtojai aktyviai 
reiškėsi Bostone. Nevv Yorke. 
Detroite ir kitur. Čikagoje savo 
laiku veikė net Lietuvių Sli-

dinėtojų k 'ubas. Pasigesta 
dalyvių ir iš kitų Kanados vie
tovių. Negi Montrealyje, Ha 
miltone ar Londone nėra sli
di nėtojų? Tikriausia yra. Vie
tiniai klubai turėtų susidomėti. 

Techniškos varžybų pasekmės 
bus kitą kartą. 

amb 

• Liublino unija pasirašyta 
1569 m. rugpjūčio 12 d. 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 St.. Oak Lawn, IL 

Pirmas apyl su Northwestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
labai žemą kaina Pacientai pri>mami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tel. 708-422-8260 

Kostas Lukošius 

ir teisėjavo Kaune, išvietintų 
asmenų (DP) gyvenamu laiko
tarpiu Vokietijoje ir, pagaliau, 
Kanadoje. 

Pokario metu Toronte, 1948 
m. įsisteigus pirmajam išeivijoje 
sporto klubui, „Vyčiui", Kostas 
Lukošius buvo vienas iš pagrin 
dinių darbuotojų. Dvi kadenci
jas (1953 ir 1956) klubo pir-
mininkas, o eilėje valdybų dir
bęs įvairiose pareigose. Kostas 
Lukošius yra ėjęs ir Kanados 
sporto apygardos vadovo parei 
gas. Paplitus golfo žaidimui 
lietuvių tarpe, jis buvo ir šio 
sporto vienas iš mėgėjų ir pri
klausė Toronto lietuvių golfo 
klubui. 

Atsisveikindami su sporti
ninku, visuomenininku, spau 
ios darbuotoju, tariame: „Kos 
tai, ilsėkis amžinybėje..." 

Sig. K. 

K a b . t e l . ( 312 ) 471 -3300 

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

7722 S. Kedzie Ave.. 
Chicago, I i i . 60652 

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

7915 W. 171st 
\J\) Tinley Park. IL 60477 

(708) 614-6871 
Valandos paga! susitarimą 

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

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

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Cardlac Oiagnosls, Ltd. 
Mn'quette Medlcal Bufldlng 

6132 S. Kedzie 
Chicago. IL 60629 

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

širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

Pirmd 3 v p p -7 vv antrd 1 ?. 30-3 v p p 
t-ečd uždaryta, ketvd 1-3 v p p . 

penkt ir seštd 9 v r -12 v p p 

6132 S Kedzie Ave.. Chicago 
(312) 7786969 , -J-: (312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave rficfcpry Hiils. IL 
Tel. (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

Tel. kabineto ir buto: (708)652 4159 

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

Kasdien i iki 8 v v 
išskyrus Ueč Šešt 12 ik' 4 vai p p 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

gydymas bei ch'rurgija 
5635 S. Pulaski Rd . Chicago. IL 

Tel. 312-586-1955 
172 Schlller St.. Elmhurst. IL 60126 

706-941 2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ••< savaitgaliais te1 708-834-1120 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1135 Dundee Ave.. Elgin. III. 60120 
Tel. (708) 742-0255 

Valandos pagai susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd.. Hickory Hllls, IL 
1 mylia j vakarus nuo Hariem Ave 

Tel . (708) 598 4055 
Valandos oagal susitar mą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis pritaiko akinius 
2618 W. 71st St. 

Tel . (312) 737-5149 
Vai pagal susitarimą 

Palos Vision Center, 7152W. 127thSt 
Paios Hgts. III Ketv vai 3-6 v v 

Tel . (708) 448-1777 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE VlOAUS LIGOS 

2454 W 71»t Street 
(312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9 12 Penkt 2-7 

Kab. tol. (312) 585 0346; 
Ros. (312)779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm ir kotv i? 4 

*>'i An\t \/h p<>nM \Q ]'/ < f, 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kedzie 

V?.l antr 2-4 v p p ir ketv 2-5 v p p 
šeštd pagal susitar.mą 

Vizitą' apmokam' Medicare 
Kabineto tel. (312) 776-2880 

Namų 708 448-5545 
Priklauso Holy Cross << 

Palos Community ligoninėms 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tol. (312) 585-7755 

ARAS 2LIOBA. M.0. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ I.IGOS 
Good Samarltan Medlcal Center 

Napervllle Cnmpui 
1020 E. Ogden Ave.. Sulte 310. 

Napervllle IL 60563 
Tol . 708-527 0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tol. (1-312) 566-3166 
Namų (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Wost 63rd Street 
Vai pirm. antr . ketv ir penkt 3 6. 

Šeštadieniais pagal susitarimą 

t 



Demonstracijos Vingio parke, prieš paskelbiant Lietuvos nepnklau- bes atsta-. <ą 1990 m. 
kovo 11d. 

Ypatingasis Lietuvos 
Respublikos įgaliotinis 

dar neatšauktas 
J O N A S D A I N A U S K A S 

„Lietuvos Respublikos Aukš
čiausios Ta rybos , Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės Svar
biausių Dokumentų Rinkinys, 
1990 m. kovo 11 d. 1990 m. 
gegužės 11 d." (Mintis, Vilnius. 
1990 m.) leidinyje. 61 p. yra pa
skelbtas šitoks „Lietuvos Aukš
čiausiosios Tarybos Nutarimas 
Dėl p. Stasio Lozoraičio įgalio
jimų). (Atsižvelgdama j agre
syvią TSRS laikyseną Lietuvos 
Respublikos atžvilgiu ir į tai, 
kad dėl kurių nors smurto 
veiksmų šios sudėties 1990 m. 
vasario-kovo mėn. laisvai iš
rinkta Lietuvos Respublikos 
Aukščiausioji Taryba gali būti 
suvaržyta ve ik t i ir laisvai 
reikšti tautos valią, Lietuvos 
Respubl ikos Aukšč iaus io j i 
Taryba nutar ia : Suteikti tokiu 
atveju nepriklausomos Lietuvos 
Respublikos atstovui Vašing
tone ir prie Šventojo Sosto p. 
Stasiui Lozoraičiui taip pat ir 
šios, 1990 m. kovo 11d. paskelb
tos, atstatytos Lietuvos Respub
likos ypatingojo pasiuntinio ir 
atstovo įgaliojimus. Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos Pirmininkas V. Lands
bergis). (Vilnius, 1990 m. kovo 
24 d. Nr . 1-76"). 

Tuo nutar imu ..L.R. Aukš
čiausioji Taryba" pripažįsta, 
kad 1990.III.2~4 d. Stasys Lozo
raitis buvo ..Nepriklausomos 
Lietuvos Respublikos atstovas 

Vašingtone ir prie Šventojo Sos
to" , kur is įgaliojamas būti ir 
„1990 m. kovo 11d. atstatytos 
Lietuvos Respublikos" ypatin 
guoju pasiuntiniu ir atstovu, 
nenurodant nei to paskyrimo 
termino, nei jo rezidavimo vie
tos, o vien t ik nutar iant , jog to 
įgaliojimo atsiradimo priežastis 
buvo galimoji TSRS grėsmė L. 
R. Aukščiausiajai Tarybai lais
vai veikti ir reikšti (lietuvių) 
Tautos valią. 

Dabar vietoj TSRS yra NVS, 
o prakt iškai — „Rusijos Res
publ ika" , kur i ir 1990.111.24 d. 
TSRS veikloje buvo jos esminis 
veiksnys. Tad „grėsmės šal
t i n i s " Lietuvos Respublikai li
ko t a s pats. 

1993 m. gegužės 5 d. L.R. pre
zidento dekretu S. Lozoraitis 
buvo a t šauk tas iš „Lietuvos at
stovo Vašingtone" pareigų. Ta
čiau, kiek žinia, tas 1990.III.24 
d. nu ta r imas niekad nebuvo 
a t š a u k t a s a r anuliuotas, t ad 
Stasys Lozoraitis ir toliau liko 
..Lietuvos Respublikos ypatin
guoju pasiuntiniu bei a ts tovu" 
tuo atveju, kai ..Aukščiausioji 
Lietuvos Respublikos valdžia" 
būtų suvaržyta veikti ir laisvai 
re ikšt i tautos valią, kai tokios 
grėsmės prielaida taptų realybe. 

Čia svarbu yra ta i : ar išnyko 
Lietuvos Respublikos nepri
klausomybei pavojus iš Rusijos 
Respublikos. 1993.X.28 d. žinio

mis, JAV Valstybės sekretorius 
W. Christopher susitikime su 
Baltijos k raštų atstovais Rygo
je, Lietuvos R. Užsienių reikalų 
ministras Gylys pareiškė, kad 

Nepaisant to, kad Rusijos ka
riuomenė išėjo. Lietuva nesijau
čia saugi..." Tai buvo diploma
tinis konstatavimas, kad galima 
grėsmė Lietuvos Respublikos 
nepriklausomybei iš Rusijos ir 
toliau egzistuoja. Klausimas 
tik, kada toji grėsmė Lietuvos 
Respublikai gali tapti realybe. 

Aišku, Rusijos grėsmė yra ne 
vien Lietuvai, o visoms trims 
Pabaltijo valstybėms. Skir
t inga tėra tik tak t ika , bet 
tikslas vienas ir tas pats: Estiją, 
Latviją ir Lietuvą vėl įjungti į 

Rusijos imperiją. Juk ne kitaip 
galima supras t i „naujausią" 
rusų teigimą, kad esą „Latvijos 
Respublika įe tur in t i teisinio 
pagrindo egzistuoti" . 

Lietuvos Respublikos nepri
klausomybei ryškiausia i ma
toma grėsmė y r a Rusijos valdo
ma Kara l i auč iaus sritis. Kol 
Karal iaučiaus srityje laikoma 
didelė Rusijos kariuomenė, kuri 
savo žinioje t u r i milžiniškas 
g i n k l ų a t s a r g a s , L i e t u v o s 
Respublikos nepriklausomybė 
yra ir bus pavojuje. Lietuvos 
spaudoje vis pasirodo žinios apie 
Lietuvos Respublikos oro erdvės 
p a ž e i d i m u s , d a r o m u s rusų 
karinės aviacijos, daugiausia iš 
Karaliaučiaus srities. O kur dar 
yra kariniai g ink lų transportai 
iš Rusijos į tą sr i t į ir atgal? O 
kur dar rusų pas tangos be vizų 
važinėti į tą s r i t į ir ktgal per 
Lietuvos Respublikos teri toi ' }. 
Tos s r i t ies k a r i u o m e n ė bei 
ginklai sudaro grėsmę ir Vaka
rų Europai, tad kel iamas tos sri
ties demilitarizacijos klausimas, 
tačiau Lietuvos Respublikai ir 
tai dar nesu te ik tų pavojaus pa
šalinimo garanti jos. Tą geriau
siai įrodo Rusijos veto prieš 
Lietuvos Respublikos pastangas 
įstoti į NATO. 

Praeitų metų rudenį spaudoje 
buvo žinutė ap ie rusų karinių 
sraigtasparnių bazės bei dirbtu 
vių Aleksote perdavimą Kauno 
miesto savivaldybei I normaliai 
tai turėjo būti „ tarpvalstybinis 
aktas"). Buvo paskebta . kad tas 
„perdavimo a k t a s " tu rės būti 
Rusijos kariuomenės vadovybės, 
iki šiol esančios Rygoje, štabo 
patvir t intas. Atrodo, kad tas 
štabas Rygoje y r a užmaskuo
tas, buvęs TSRS kariuomenės 

Būrelis Kęstučio apygardos partizanų. 

„ P R I B O V O " (Pr iba l t i j sk i j 
Voennyj Okrug), ku r i am pri
k lausė ir LTSR kar inia i reika
lai. Ta i rišasi su Rusijos žinybų 
vis pasikartojančiomis pastan
gomis „pa la iky t i " betarpiškus 
ryšius su Lietuvos Respublikos 
žinybomis. 

Ne mažesnis, kaip Rusijos 
g inkla i , pavojus Lietuvai yra 
Rusijos pastangos Lietuvą su
pančioti įvairiais, dažniausiai 
smulk ia i s pančiais ir sistema-
t i škas ignoravimas Lietuvos 
ekonominių pretenzijų. Rusija 
negrąžino Lietuvos Respublikos 
taupomajam bankui 6.7 mili
jardų rublių, LTSR gyventojų 
s a n t a u p ų . Iš 2,700 įmonių 
Lietuvoje 721 yra bendros su 
Rusijos įmonėmis. Visose Lietu
vos-Rusijos derybose Rusija 
s tengiasi kalbėti tik kaip su 
buv. LTSR, „išėjusia" iš TSRS 
sudėt ies , vengiant kalbėti apie 
ta i , k a d iki 1940.VI. 15 d. Lietu
va buvo nepriklausoma vals
tybė, 1920.VII. 12 d. sudariusi 
taikos sutart į su ta pačia Rusi
j a ir jos pripažinta kaip nepri
k lausoma valstybė. Ypač tai, 
kad TSRS, 1940 m. okupuo
dama Lietuvą, pasisavino ne tik 
Lietuvos valstybės, bet ir jos pi
liečių privatinį turtą, per visą 
okupacijos laiką Lietuvai pada
r y d a m a mi l i j a rd in iu s nuo
stolius. Praeitą rudenį Lietuvoje 
b e s i l a n k y d a m a s Rusijos 
min i s t ras pi rmininkas Černo
m y r d i n a s p a r e i š k ę s , kad 
L i e t u v a b ū t ų p a s i r e n g u s i 
sumokėti Rusijai už Vilniaus ir 
Klaipėdos „išvadavimą"! Greta 
to, smulkiais apsunkinimais 
(pvz., su ta r t imi sutarto kuro 
nepris ta tymu, ar pristatymu 
pavėluotai) Rusija stengiasi 
gr iaut i Lietuvos ūkį, kurį ir 
TSRS buvo per tiek metų sąmo
ningai griovusi. 

Kalbant apie Rusijos imperia
lizmą bei jo grėsmę, negalima 
pamirš t i ir Jelcino „konku
rentų", Rusijos nacionalistinių, 
šovinistinių ir net nacionalso
c i a l i s t i n i ų ( lyg ia i k a i p ir 
buvusios TSRS Komunistų par
t i jos a t p l a i š ų ) grupuočių 
užmač ius , r e i k a l a v i m u s , jų 
vadų pareiškimais bei jų spau
dos s t raipsniais garsiai skel
biamus. Vieni šaukia apie TSRS 
sienų ats tatymą, o kiti reika
lauja Rusijos 1914 metų sienų, 
t.y. su Lenkija, Suomija ir. 
aišku, visais Pabaltijo kraštais. 
Save vadinantis rusišku „nacio
n a l s o c i a l i s t u " , V l a d i m i r a s 
Volfovičius Ž i r i novsk i s at
virai kalbėjo apie Lietuvos 
paklupdymą a n t kelių ir jos 
žmonių išnaikinimą. Per anks
tyvesnius r inkimus j i s buvo 
gavęs apie šešis milijonus balsų, 
o paskutiniuose r inkimus gavo 
Rusijos Durnoje dominuojantį 

Danutė Bindokienė 

Lai gyvuoja laisva 
Lietuva! 

Neseniai vienas asmuo pusiau 
juokais išsireiškė, kad antrąjį 
kartą Lietuvos nepriklausomy
bė paskelbta — arba atstatyta — 
nepasižiūrėjus į kalendorių. 
Būtų daug patogiau, jeigu, 
užuot kovo vienuoliktąją, nepri
klausomybė būtų paskelbta, 
sakykime, liepos ar rugpjūčio 
mėnes į . Tuomet naująją 
nepriklausomybės šventę švęs-
tume k u r kas iškilmingiau ir ji 
nebūtų suplakama su Vasario 
Šešioliktąja. 

Žinoma, tai nerimtas prie
kaištas, bet jame yra ir šiek tiek 
tiesos. Rodos, tik užvakar 
šventėme Vasario 16-ją su įpras
tinėmis iškilmėmis, apeigomis, 
prakalbomis ir programomis. 
Daugelio pasąmonėje ta diena 
buvo ir tebėra vienintelė „tik
roji" Nepriklausomybės šventė, 
prieš kurią Kovo 11-ji tarytum 
nublunka. Vasario 16-ji susieta 
su tradicijomis, kurias mūsų 
seneliai ar tėvai išsivežė iš 
tėvynės ir nt >aliko anapus 
At lanto , kai persikėlė į šį 
žemyną. Ilgus dešimtmečius jie 
laikėsi tos šventės lyg brangiau
sio ta l i smano ir kiekvieną 
Tautos himno žodį palydėjo, 
jeigu ne ašara, tai bent giliu 
atodūsiu. 

Nors buvome įpratinę ir jau
nesniąsias kartas iškilmingai 
minėti Vasario 16-ją, tačiau 
vyresnieji visuomet jautė neper
žengiamą plyšį tarp savosios 
nostalgijos ir jaunesniųjų pavir
šu t in i ško supratimo, ką iš 
tikrųjų reiškia Lietuvos Nepri
klausomybė, kai jos praradimo 
jie savo akimis nebuvo regėję, 
savo visa siela išgyvenę. 

1990 metu kovo 11-ji uždėjo 
lygaus svorio svarstį ant is
torijos svarstyklių ir jaunesnie
ji l ie tuvių tautos a ts tovai 
svetimuose kraštuose staiga 
pajuto tikrąją nepriklausomy
bės atstatymo sąvoką. Kovo 
1 I-ją jie suvokė pirmiausia, pri
ėmė su džiaugsmu ir pasisavino, 
o kai kurie vyresnieji dar iki 
šiai d ienai tą dvidešimtojo 
amžiaus pabaigos stebuklą stebi 
su tam tikru nepasitikėjimu. 

Sakoma, kad svarbieji isto
rijos įvykiai tarytum sustabdo 
laiką. Žmogus visuomet 
prisimena mažiausias aplinky

bes, supusias jį to įvykio metu: 
kur buvo, ką veikė, net kuo 
vilkėjo, su k u o bendravo . 
Paklauskime savo pažįstamų, 
a r jie p r i s imena tą p a t į 
momentą, kai 1990 metų kovo 
11d. išgirdo, kad Lietuva jaų 
laisva. Atsakymai bus tikslūs ir 
teigiami. 

Tai buvo negirdėtai drąsus, 
kone pamišėliškas žygis, nes 
okupanto kariuomenė tebe-
kontroliavo kraštą, nebuvo 
jokios garantijos, kad didžiosios 
pasaulio galybės atskubės į 
pagalbą, jeigu Rusija nepanorės 
iš savo saujos paleisti mažo, 
spurdančio, skristi į laisvę pasi
ryžusio paukštelio, o dar tvir
čiau suspaus kumštį ir paukš
telis uždus. Galima net tvirtinti, 
kad pasaulis išgyveno dvilypį 
jausmą: baimę „ sue rz in t i " 
rusiškąją mešką ir norą matyt i 
ją besiraitančią mirties agoni
joje. Lietuva buvo lyg pirmoji 
domino kaladėlė ant pasaulinės 
laboratorijos stalo. Kai ji pasi
stūmėjo laisvės link, paskui 
Lietuvą sekė ir kitos buvusios 
sovietų imperijos respublikos, 
kol p a g a l i a u iš visos 
nenugalimosios sovietijos liko 
skeveldrų krūva. 

Pro mūsų akis ir šiandien 
slenka anuometiniai vaizdai: 
Vingio parke susispietusios mi
nios, plakatai su drąsiais, lais
vės reikalaujančiais, užrašais, 
ugningos ka lbos , da inos , 
giesmės ir vėliavos, vėliavos... 
Trispalvės, viešai plevenančios 
virš nesuskaitomos minios... 
Mes matėme, ko nei vienas savo 
gyvenime nesitikėjome pama
tyti, girdėjome, ko nesitikėjome 
išgirsti. Ar gali būti nuosta
besnis garsas, kaip nuolat šimto 
tūkstančių lūpų skanduojamas 
žodis LIETUVA? 

Jeigu mes galėtume dažniau 
atmintin susigrąžinti tuos vaiz
dus ir tuos garsus, galbūt šian
dien įstengtume lengviau priim
ti visa. kas įvyko per ketverius 
metus nuo anos Kovo Vie
nuoliktosios. Juk tėvynė ta pati, 
meilė jai nepasikeitusi, mums 
tereikia kantrybės ir vienybės, 
kad tie uždegantys šūkiai tap
tų realybe. Lai gyvuoja laisva, 
nepriklausoma Lietuva! 

balsų skaičių, t.y. Rusijoje jisai 
turi t ik ra i daug pasekėjų, pri
t a r i anč ių jo svaičiojimams. 
Girdėjau pasakymų, jog tie rusų 
..kraštutiniųjų"' pareiškimai 
tėra liguistos fantazijos svaičio

jimai, tačiau kadaise panašiai 
buvo kalbėta ir apie panašius 
Hitlerio svaičiojimus. Tuo tarpu 
Žirinovskis Hitlerio „Mein 
Kampf" laiko pas save „Bibli
jos vietoje". 

REQUIEM TĖVUI IR JO 
DRAUGAMS 

DALIA S A D Z E V I Č I Ū T Ė - V A B A L I E N Ė 

O štai kaip A. Skripkauską prisimena buvęs politinis 
kalinys, žurnalistas K. Umbražiūnas: „Politinis kalinys 
— žemaitis iš Mažeikių krašto man ir šiandien stovi 
akyse. Tai įdomi žemaitiška asmenybė. J is pirmą kartą 
su mumis vilniečiais pasitiko Naujuosius 1940-uosius 
metus ir visus pavergė savo draugiškumu, patriotiniais 
pokalbiais . Tuo metu , kai su A. S k r i p k a u s k u 
susipažinau Vilniuje (1940 m.), jis padarė man vizitą, 
kaip dienraščio „Nowe Slowo" vyr. redaktoriui . J am 
buvo smalsu, ka ip aš. lietuvis redaguoju Amerikos biz
nieriaus leidėjo Juozo Kapočiaus dienrašt į lietuviškoje 
dvasioje. Kai aš j am išaiškinau, jis manęs nesmerkė, o 
atvirkščiai, dar ir pagyrė, kad su „ tute jša is" randu 
bendrą kalbą. Su A. Skripkausku a r t imiau susipažinau 
Gorkio kalėjime. Apskritai, ir šiandien sunku pasakyti, 
kas jis daugiau buvo — mokytojas, rašytojas ar kovotojas. 
Viena drąsiai galiu pasakyti —jis buvo didelis Lietuvos 
patriotas". (Iš K. Umbražiūno asmeninio archyvo). 

Lietuvoje liko A. Skripkausko du mažamečiai 
sūneliai ir žmona — mokytoja. 

L e o n a s Ž e m k a l n i s 

„Tai buvo kokių trisdešimties metų aukštokas, sto
tingas kariškos laikysenos vyras" , — taip aprašo L. 
Žemkalnį čekistas J. Vildžiūnas knygoje „Kova be at
vangos" (Vilnius, 1971.268 psl.) Karo lakūnas L. Žem 

kalnis sovietmečio Lietuvoje pradžioje išėjo iš armijos 
ir dirbo Vilniuje Geologijos valdyboje techniku-normuo-
toju. Kartu dirbo pogrindinį darbą — rūpinosi radijo 
ryšiu. Birželio pradžioje žinojo, kad yra sekamas, 
nuvažiavęs į Kauną pranešė, kad sulaikyta jo bendra
darbė Tijūnaitytė. pas kurią buvo paslėpta radijo stotis. 
Kaune dvi naktis nakvojo ne namuose, o pas žmonos 
dėdę ir kapitoną I. Andriūną. Birželio 11 d. L. Žemkalnis 
grįžo į Vilnių ir buvo areštuotas einant pas V. Bulvičiaus 
seserį. Kaip jau minėjau majoras Bulvičius ir L. Žem
kalnis buvo vedę seseris. Nenuostabu, kad jie drauge 
sutartinai dirbo, kad juos ištiko toks pat likimas. 

L. Žemkalnio Vilniaus tardymų protokolų byloje 
nėra. Tardymo protokoluose Gorkyje L. Žemkalnis yra 
vadinamas užsienio žvalgybos agentu, klausinėjamas 
apie radijo stotį, apie perduotą informaciją. 

L. Žemkalnio žmonai ir dukrelei pavyko laiku pasi
t raukt i į Vakarus. 

Bevardis k a p a s 

Sušaudytuosius pala'dojo be karstų. Jų išrengtus 
vien apatiniais baltiniais (o gal ir be jų?) kūnus sumetė 
į bendra duobę. Taip laidodavo politinius kalinius. 
Niekas jų neapraudojo, niekas prie jų kapo duobės 
nesukalbėjo „Amžinąjį atilsį". 

Galima spėti, kad jų palaikai ilsisi Nižnij Novgorode 
(buv. Gorkyje) Bugrovo kapinėse. Taip manyti verčia 
kelios priežastys: a' 1990 m. rašiau į Gorkio MVD 
valdybą ir j Gorkio kalėjimą Nr. 1, prašydama pranešti 
apie tėvo palaidojimo vietą. Gavau atsakymą, kad jis 
palaidotas Bugrovo kapinėse, b) Tos kapinės yra visai 
šalia kalėjimo, c) Vietiniai gyventojai pasakojo, kad nuo 
1937 m. sušaudytus ar mirusius kalinius veždavo į šias 
kapines ir mesdavo j iškastus viename kapinių kampe 
griovius. Pasakojo, kad 1937-38 metais kasdien(!) į 

bendrą duobę suversdavo po 40-50 kalinių kūnų. Tai 
buvo daugiausia politiniai kaliniai. Laidodavo juos grio
viuose ir 1941-aisiais. 

1992 m. birželyje t r ise (A. Skripkausko sūnus, anū
kas ir aš) aplankėme Bugrovo kapines. Tai caro laikų. 
aptvertos raudonų plytų tvora kapinės, apaugusios di
deliais medžiais ir atsidūrusios beveik miesto centre. Ap
skr i ta i , jos gana tvarkingos (kas nebūdinga rusų kapi
nėms), bet tas kapinių plotas, kurį mums parodė kapi
nių darbuotojai — kalinių kampas — y r a tikra šiukšlių. 
dilgėlių ir varnalėšų karalystė. Ant kapinių tvoros 
kažkas baltais dažais išvedžiojo: Sušaudyti komunistų. 
Tarp aprautų dilgėlių pasitaiko cementiniu antkapelių 
su geležiniais s tačiat ikių kryželiais ir užrašais: ..Žuvo 
1937", „Žuvo 1938", „Žuvo 1941". Mūsų Tėvų kapo, 
a išku, nėra nė ženklo. O jis kažkur čia pat . gal po mūsų 
kojomis... Vienas iš tūks tančių bevardžių kapų Rusijos 
platybėse, apie kurį rašė poetas-vertėjas. atkentėjęs 
kalėjimą ir lagerį, S imas Rečiūnas: 

Čia guli suversti be jokio karsto — 
Virš jų pūga ledinė sniegą žarsto — 
Lietuvis, suomis, rusas , žydas, lenkas. 
Čia nakt imis vilkai išalkę renkas 
Ir s taugia it pak la ikę prieš mėnulį. 
O j ie čia guli , guli, guli 
Be antkapio , be k ryž i aus i r be vardo. 
Nebuvo net per Vėlines nė karto 
Uždegti žvakės a r t imas atėjęs. 
Baisingą Reąuiem giedojo vėjas. 
Kai juos į duobę t a r s i malkas mėtė 
Po vargo ir kankyn ių pailsėti. 
Tik ne ramus tas didelis jų kapas. 
I lsėkitės ramybėje anapus. 
(„Bevardis kapas" — Kn. poezijos pavasaris '92. 

Vi ln ius , 1992, 240 psl.) 

Nižnij Novgorodui iki tikros desovietizacijos dar toli. 
tačiau mieste sutikome žmonų, kurie visas jėgas 
atiduoda Rusijos atgimimui. Tai — akademiko A. 
Sacharovo buto-muziejaus darbuotojai, apie kuriuos 
buriasi buvusieji politiniai kaliniai, kitos pažangios jė
gos. Muziejaus siela —jo direktorius Sergiejus Ponoma-
riovas. buvęs disidentas, penkerius metus atsėdėjęs 
kalėjime (tame pačiame Nr. 1) už nelegalios literatūros 
leidimą ir platinimą. Kalėjime jis artimai draugavo su 
lietuviais politiniais kaliniais ir Lietuvai labai sim
patizuoja. 

Sužinoję mūsų kelionės tikslą, muziejaus darbuotojai 
labai nuoširdžiai mus globojo ir padėjo pagerbti mūsų 
žuvusius. Kadangi mes ketinome kapinėse pastatyti at
sivežtą medinį kryžių, muziejaus darbuotojai į kryžiaus 
statymo ceremoniją sukvietė nemažą būreli buvusių 
politinių kalinių, žurnalistų. Prie kryžiaus, prie 
degančių aštuonių žvakių buvo prisiminta mūsų žuvusių 
veikla. Vienas po kito sakė kalbas buvę politkaliniai — 
apie bolševizmo aukas , apie būtinybę nubaust i 
nusikaltėlius, kad negrįžtume į vakarykščią dieną. Mes, 
žuvusiųjų artimieji, jautėmės savųjų tarpe: užjausti, 
suprasti. Buvome be galo dėkingi mūsų naujiesiems 
draugams Nors trumpam prikėlėme iš nebūties žmones, 
atidavusius gyvybę už Lietuvos laisvę. 

Post Scriptum: 
Šie žmonės tvirtai tikėjo Lietuvos nepriklausomybe, 

demokratija. Jie daug ko nespėjo padaryti, bet buvo pir
mieji organizuoto pasipriešinimo prieš okupaciją 
vadovai. Jų meilė ir atsidavimas Tėvynei buvo begalinė 

ir auka jai nebuvo beprasmė. Ar mūsų Tėvynės istorijoje 
jų vardai gali būti užmiršti? Ar jie nenusipelnė vienokio 
ar kitokio jų atminimo įamžinimo Lietuvoje? 

(Pabaiga) 

t 
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LIETUVIU TELKINIAI 

CLEVELAND,OH 

KOVO l l -JI CLEVELANDE 

Ketvirtąją Lietuvos nepri
klausomos valstybės atstatymo 
sukaktį minėsime kartu su prof. 
Vytautu Landsbergiu, didžiuo
ju tautos vadu sunkiausiose 
Lietuvos istorijos valandose. 

Trečiadieni, kovo 16 d., 7 v.v. 
iškilmingos šv. Mišios Dievo 
Motinos šventovėje. Gieda mez
zo sopranas Aldona Stempužie-
nė ir Dievo Motinos parapijos 
choras, vadovė ir dirigentė muz. 
Rita Kliorienė. 

Po Mišių — visuomenės susi
tikimas su prof. Vytautu Lands
bergiu Dievo Motinos parapijos 
salėje. 

Prof. Vytauto Landsbergio 
apsilankymą Clevelande globo
ja ir koordinuoja LB Clevelan
do apylinkės pirm. Romas 
Apanavičius ir valdyba. 

Ketvirtadienį, kovo 17 d., 12 
vai. prof. V. Landsbergis kalbės 
City Club. Visuomenė kvie
čiama dalyvauti pranešime ir po 
to priešpiečiuose klubo patalpo
se. 

Dėl dalyvavimo ir smulkesnės 
informacijos prašoma kreiptis į 
LB Clevelando apyl. pirm. R. 
Apanavičių, tel. 531-6995. 

7:35 v.v. prof. V. Landsbergis 
išvyks į Detroitą. 

VYRESNIŲJŲ P O P I E T Ė 

Vyresniųjų popietė bus ant
radienį, kovo 8 d., 2 v. p.p. kon
ferencijų kambaryje. Popietę 
praves dr. Elena Ceičienė. 

MES ATEITIS -
RYTOJAUS VILTIS! 

Šv. Kazimiero lituanistinės 
mokyklos Pavasarir's koncer
tas šeštadienį, kovo 26d., 7 v.v. 
Dievo Motinos parapijos salėje. 
Bilietai po 8 ir 5 dol. asmeniui, 
gaunami sekmadieniais svetai
nėje. 

DAINUOS CLEVELANDO 
KOMPOZITORIŲ DAINAS 

Kovo 13 d. Cleveland Music 
Settlement — muzikos mokyklo
je baritonas Andrew White 
dainuos Clevelando kompozi
torių dainas. Tarpe jų, prieš 13 
metų mirusio tos mokyklos for
tepijono dėstytojo Jono Švedo 
tris posmus iš Kazio Bradūno 
poemos „Maras". 

VASARIO 16 GIMNAZIJAI 
REMTI BŪRELIS 

Izabelė Jonaitienė praneša, 
kad Vasario 16-tos gimnazijai 
remti būrelis Nr. 42 vėl veikia 
ir renka aukas gimnazijai. 
Aukokite per Clevelando būrelį, 
čekius prašoma rašyti BALF'o 
vardu ir siųsti I. Jonaitienei. 
1532 East 214 St., Euclid, OH 
4 4 1 1 7 . 

KAZIUKO MUGE 

Clevelando lietuvių skautija 
sekmadienį, kovo 20 dieną, 11 
v. po šv. Mišių, Dievo Motinos 
parapijos patalpose rengia 
Kaziuko mugę ir kviečia visus 
tą dieną skirti pasižmonėjimui 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

Buvęs „Dirvos" redaktorius poetas Balys Gaidžiūnas ir jo pagerbimo programos dalyviai. Iš k. 
— B. Gaidžiūnas J. Švabaitė Gylienė, VI. Vįjeikis, dr. L. Kriaučeliūnas, A. Butkus, R. Kliorienė 
ir A. Budoms. N u o t r y h Bacevičiaus 

ir pasivaišinimui mugėje. 
Jums bus paruoštas skautų 

rankų darbų stalas, skanūs 
pietūs, kugelio pavalgyti ir 
namo parsinešti, saldumynų 
stalas, Velykinių kepsnių, 
loterija laimei išmėginti, 
vaikams žaidimai ir suau
gusiems proga su skautais ir 
tarpusavy pabendrauti — visa 
tai vyks Kaziuko mugėje, kovo 
20 diena! J .Q 

SVARBUS SEMINARAS 
VYRESNIESIEMS 

Šeštadienį, kovo 19 d., nuo 1 
iki 3 vai. p.p. Jakubauskų Lai
dotuvių namuose. 936 E. 185 
St., bus seminaras vyresnie
siems. Jj praves Joan Harkins. 
Temos gvildens Medicare ir 
Medigap poreikius. Bus ski
riamas laikas klausimams ir 
atsakymams. Seminaras yra 

nemokamas, 
pavaišinti. 

dalyviai bus 

G. J . 

• 1876 m. vasario 14 d. du 
išradėjai — Alexander Graham 
Bell ir Elisha Gray padavė pra
šymus gauti patentą telefono iš
radimui. Ilgainiui Aukščiausia
sis JAV teismas suteikė pirme
nybę A. G. Bell, kaip tikrajam 
telefono išradėjui. 

»<ąur*o ev rote 

DON'T SPEND IT A l i SAVE SOME AT 

MUTUAL 5W^t4/ SAVINGS 
AND IOAN A.:SCX IATION 

Chofleted onrl Sope'vned by rfi? Umled Statei <»overnmeot 

2212 W CERMAK ROAD • CHICAGO. H M 0 6 60608 PHONE (312) 847-7747 

1 

Sav. parduoda. 31 m. murinta 3 
mtog. namas įrengtas rūsys su 
baru ir virtuve; 2 auto garažas, 
šoninis įvažiavimas; 2 bl. nuo 79 
St. ir Kedzie Ave. 

Kaina tik $87,000. 
Tel.: 708-430-0469 
arba 312-925-0911. 

HELP VVANTED 

Sifllo garą progą aamaniul 
•ulntaraauotam nauja karjera. 
„Part Mirte" $800 l sav. kom. , 
„fuU tlme" daugiau. Patyrimo 
nereikia. Ismokyslm. Skambin
t i ! Taras a rba I k e , t e l . 
312-894-0101, 708-676-2859. 
Kalbėti angliškai. 

VALYMO DARBAS 
laikoma moteris valyti namus bei raš
tines. Alga nemažesnė, kaip $310 iki 
$370 į sav. Reikia gyventi Chicagos 
priemiestyje Kambarys bus parūpintas. 

Skambinti: 
1-70a-393-3»9». 

MISCELLANEOUS 

10%—20%—30<*fc.pigiau mokė
sit už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas mus. 

FRANK ZAP0LI9 
3208 Vi West 95th Street 

Te l . - (708) 424-8854 
(312)581-8654 

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

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Movlng—Kraustymas 
Profesionalus patarnavimas pri
einamomis kainomis, jums patogiu 
laiku. Draudimas garantuotas. Kreiptis: 
Gediminas: tel. 312-925-4331 

G1EIT 
P, ftOUODA 

f 

RE7MAX 
REALTORS 

•{312) 588-5959 
(708) 428-7161 

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir PAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas vettul 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
» Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida. 

r»isr Cg* 
&!» ^* f** ii 

"2 
REAIMART,-«NC 

6602 S. PuUii i , 
Chicago, IL 60629 

312-585-6100 

BALYS BUDRAITIS 
Asmeniškai patarnauja įvairių nuo*avy-
ij ig pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti skam
binkite BUDRAIČIUI 
Bus 312-585*10O,»fcs\ 312-778-3971 

Ortui*- KMIECIK REALTORS 
7922 S. Pulaski Rd 

4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

Jei nori te parduoti ar pirkti n a m u * , 
kreipki te* j Danutę Mayer. Ji profe
sional iai , sąžiningai ir asmeniškai 
patarnaus. Įkainavimas veltui . 

Chicago Ridge, IL skubia i ir p ig ia i 
parduodamas 3 mieg su ..in 
ground" šildomu baseinu, puikiai iš
rengtas namas. 

Skambint i te l . 708-499-3765. 
Namas atidarytas apžiūrėjimui 

kovo 13 ir 20 d . nuo 1-5 vai . p.p. 

MARQUETTE PARK 
LITHUANIAN HOMEOVVNERS 

ASSOCIATION, INC. 
Chartered Srnce 1919 

7243 S. Richmond. Chicago. Ilimois 60629 
1312) 434-3713 

OFFICCRS 

Joseph Bagdtius 
President 

Joe Kulys 
First Vice Pres'dent 

Matthev* Juknus 
Second Vice President 

Zita Baodtius 
Secretary 

Stase Rudokas 
Eugene 8nzc y s 

Treasurer & 
Financial Secretanes 

Anrania Reosys 
Ltthuanian 
Media Aftairs 

Kairrueras Maldenas 
Anthony Pautuol'S 

Sergeants-at-Arms 

Saulius Kuprys, esg 
Hanehan, Donovan 
A Isaacson 
150 VV Wacker Dnve 
Suite 1050 
Chicago. Illinois 60606 

Legal Counsel 

PROCLAJUA i IO.N OF ENDORSEMFNT 

lllrnJitCeJ 
b<ff*r it<f trieili ve gronl 

lot K»lyt. F,r$t V,cf P-tiJtnl 

Vv'HEREAS. John Stroger. ihrough his many years of competent and 
compass:onatc public serv-.ee. has proven himsclf to be thc lypc of 
Jcader wc!l-suitcd to thc officc of President of the Cook County Board 
of Couimissioncrs: and 

VVHtlREAS, John Stroger. as County Board Prejident, wi]| gįve 
rcnevvcd emphasis to enme prevention. heaith reform and faimess m 
governmcnt; and 

WHEREAS. John Stroger lai showr, eonsiderabic respect for 
Chicago's Lithuanian-Amer;an community through his dircct 
assistance and Ihrough his *ork with the Hon. Virgii Jpncs. 
Dcinocratic Committecman and Aidcrman of Chicago's 15th Ward: 

r 

NOW THEREFORE VvE. THE EXECUT1VE BOARD OF THE 
MAROUETTE PARK LITHUANIAN HOMEOVVNERS 
ASSOCIATION, do hereby proclaim our support for thc candidacy of 
John Stroger for President of the Cook County Board of 
Commissioners in the March 15. 1994 Democratic Pnmary, and urge 
all residents of the greater Marquctte Park area and all Lithuanian-
Americans m Cook County toofi'er support Thisofficial proclamatton 
will be promulg^ted appropnatcly. including publication in thc 
Lithuanian Daily Draugas, the ncwspapcr of record for Lithuanian-
Amcncans m Chicago and Cook County. 

Jf*°į* fatff^, m**til /ff4* 
Joscph Bagd/ius, President Da:e 

POLUNG PLACES 
Balsavimo vietos—apylinkes, kur 
gyvena daugiausiai lietuviu. 

». 6816 S. VVESTERN AVE 
DON VARNAS POST 986 

9. 6701 S. ARTESIAN 
NEW HOPE COMMUNITY CENTER 

10.6616 S. VVESTERN AVE. 
DON VARNAS POST 986 

11.6701 S ARTESIAN 
N6W HOPE COMMUNITY CENTER 

14. 6734 S KEDZIE 
CHGO PK DIST MAROUETTE PARK 

16. 2548 W. 69THST 
GINTARAS CLUB 

22.5011 S ROCKVVELL 

24. *6200 S VVASHTENAVV 
ST RITA GRAMMAR SCHOOL 

25. #6901 S. FAIRFIELD 
BD OF ED MCKAY SCHOOL 

27. '6820 S B VVASHTENAVV 
NATIVITY BVM CHURCH 

28. 7400 S ROCKVVELL 
KRAFT GENERAL FOODS CORP. 

29. 6011 S ROCKVVELL 
BD OF ED MURRILL SCHOOL 

32. 7340 S VVESTERN AVE. 
SOUTH CHICAGO DODGE 

41. *6820 S.S. VVASHTENAVV 
NATIVITY BVM CHURCH 

' maccessible to disabled voters 

Pažiūrėki t* į M V O balsavimo ko r te lę i r pamatys i te , kur io je vietoje jums re ik ia ba lsuot i . 

J A V įstatymai le idžia i\ balsavimo pavyzd į nus ineš t i į balsavimo vietą i r j uo naudot is . 

Authonzad and pakl for by the 15tn VVard Regular Democratic Oroarozation. Virgil E Jonės. Alderman and Committeeman 

Kovo 15 d. Balsuokite už Demokratus! 
Svarbiausia, ką Jūs turite pr is imint i antradieni , kovo 15 d., yra: Jūsų balsas labai r e i k š m i n g a s . Juo 
daugiau žmonių balsuos 15 VVard apyl inkėje , tuo garsiau bus gi rdimas balsas. 

Aš Jūsų prašau: balsuokite! Nekre ipk i t e dėmesio { ba lsavimo pavyzdžius , kur iuos g a u n a t e paš tu . 
Čia yra jums ba lsav imo pavyzdys. Jj išsikirpkite ir nusineški te j ba lsavimo vietą. 

15 \Nar d Alderman Virgil Joties 

SAMPLE BALLOT 
GOVERNOR ROLAND BURRIS 
LT. GOVERNOR PENNY SEVERNS 
ATTORNEY GENERAL ALBERT HOFELD 
SECRETARY OF STATE PATOUINN 
COMPTROLLER EARLEN COLLINS 
TREASURcR NANCY SHEEHAN 
1 ST CONGRESSIONAL D!ST. BOBBY RUSH 
2ND CONGRESSIONAL DIST. MEL REYNOLDS 
4TH CONGRESSIONAL DIST JAUN SOLIZ 

STATE CENTRAL COMMITTEEMAN (FEMALE) 
1 ST CONGRESSIONAL DIST DARLENE VVATKINS 
2ND CONGRESSIONAL DlST CORA McGRUDER 
4TH CONGRESSIONAL DIST CAROL A DIVER 

STATE CENTRAL COMMITTEEMAN (MALĖ) 
1 ST CONGRESSIONAL DIST BOBBY RUSH 
2ND CONGRESSIONAL DIS"T EMIL JONĖS 
4TH CONGRESSIONAL DIST AMBROSIO MEDRANO 

I STATE SENATOR 11TH DIST. 
| LOUIS AVIVERITO ' 59 
I 

STATE REPRESENTATIVES 
21STDISTRICT MARY FLOVVERS 
23RD DIS'RICT JERRY VVASHINGTON 

(COMMISSIONERS) VVATER RECLAMATION DIST. 
JESSERUBENJUAREZ 

I JOSEPH E GAPDNER 
| NILESSHERMAN 

COUNTY CLERK OF COOK COUNTY 
' DAVID 0 ORR 

' COUNTY TREASURER 
i EDVVARD ROSEVVELL 

j SHERIFF OF COOK COUNTY 
Į TOMMY H. BREV/ER 

FOR ASSESSOR OF COOK COUNTY 
1 THOMAS C HYNES 

1 BOARD OF TAX APPEALS 
| VVILSON FROST 
i JOSEPH BERRIOS 
• 

3 
7 
10 
11 
16 
18 
20 c 
31 
27 

f . 
I 

22 
45 
33 

32 
45 
46 

67 
58 

83 
90 
94 

106 

108 

110 

112 

115 
116 

PRESIDENT OF COUNTY BOARD 
JOHN H. STROGER JR. 

2ND COUNTY BOARD DIST. 
BOBBIE L. STEELE 

3RD COUNTY BOARD DIST. 
JERRY BUTLER 

7TH COUNTY BOARD DIST. 
JOSEPH MORENO 

11TH COUNTY BOARD DIST 
JOHN P. DALEY 

JUDGES SAMPLE BALLOT 

APPELLATE COURT 
137 EVERETTE BRADEN 
143 LESLIE ELAINE SOUTH 
148 CURTIS HEASTON 

CIRCUIT COURT 
158 CATHERINE HABERKORN 
175 EDVVARD ANTONIETT 
184 MARSHA D. HAYES 
196 VICTORIA STEWART 
209 RAYMOND FUND8URK 
215 ROBERT CAVANAUGH 
223 JAMES EGAN 
227 FRANCIS X SPEH JR 
230 VVILLIAM J.HIBBER 
235 MARGARET FROSSAPD 
239 KENNETH GILLIS 
246 AHMED PATEL 

1STSUB CIRCUIT 
251 JAMES VVILLIAMS 
254 VVILBUR E. CROOKS 
256 ELLIOT MUSE 

3RD SUB CIRCUIT 
248 CYRILJ.VVATSON 
253 CHRISTOPHER DONNELLV 

118 

129 

121 

120 

133 

F 

258 COLLEEN McSVVEENEY MOORE 

5TH SUB CIRCUIT 
261 PATRICIA BANKS 
266 RICKEY JONĖS 

(A) 
(B) 
(C) 

(A) 
(B) 
(C) 

(A) 
(B) 
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LAIŠKAI 
REIKIA KĄ NORS 

DARYTI 

Mes turime PLB atstovą 
Lietuvoje prie Seimo p. J. Gailą. 
Aš manau yra galimybė, kad p. 
J. Gaila kreiptųsi į Seimą ir 
paprašytų, kad būtų sutvarky
tas Lietuvos paštas. Kad nesą
žiningi pašto tarnautojai būtų 
pakeisti sąžiningais, dorais žmo
nėmis, per kuriuos laiškai 
pasiektų adresatus. 

Siunčiau giminėms į Birštoną 
mano mirusios žmonos laido
tuvių nuotraukas, negavo. Taip 
pat siunčiau pusseserei i 
Kauną, irgi negavo, tad kas 
nors turi daryti žygių, kad 
sustabdytų laiškų cenzūravimą 
ir leistų išeivijai laisvai susi
rašinėti su savo artimaisiais. 

S. Bernatavičius 
Cicero, IL 

QUO VADIS? 

Mes pasitraukėme iš savo tė
vynės per II pasaulinį karą, 
tikėdamiesi kada nors sugrįžti... 
Mus išlaisvino sąjungininkai iš 
Vakarų, o tauta išgyveno raudo
nąjį terorą. Keli šimtai tūks
tančių tautiečių buvo išsiųsti į 
Sibirą vergų darbams. Po 12 
metų vergavimo jie sulaukė 
„amnestijos". Kada tremtiniai 
sugrįžo į savo gimtąjį kraštą, 
sužinojo, kad juos neregistruo
ja, neleidžia apsigyventi, jie turi 
apleisti Lietuvą, nes jų namai ir 
turtas nusavintas; į jų namus 
atkelti kolonistai iš Rusijos ar
ba pateko į stribų bei komu
nistų rankas. Buvę tremtiniai 
turėjo prieglobsčio ieškoti 
svetur. Dalis tremtinių apsistojo 
kaimyninėse respublikose, o 
kiti grįžo atgal į Sibirą, Ka-
zakstaną, centrinę Aziją ir ki
tur. 

1990 m. Lietuvai atgavus ne
priklausomybę, daugelis mėgi
no sugrįžti namo. Susidūrę su 
ekonominėm problemom: kur 
gyventi, kur dirbti, kas išmokės 
pensijas? Iki šiolei Lietuvos 
Seimas tremtinių problemas ne
svarstė. Buvusios rusų kariuo
menės kareivinės ir kiti pasta
tai stovi tušti Lietuvoje, o Sibiro 
tremtinius dabartinė valdžia ne
kviečia sugrįžti į nepriklausomą 
Lietuvą! 

Nejaugi mūsų buvę tremtiniai 
neturės pasirinkimo teisės ir ga
limybės sugrįžti į savo gimtąjį 
kraštą? Atsakingi vadai, kur 
einate? 

Algis Liepinaitis 
Chicago, IL 

DEMOKRATIJOS 
SUPRATIMAS 

JAV demokratinė santvarka 
pasižymi neribota laisve, o ta 
laisvė veda kraštą į nusikaltimų 
daugėjimą ir anarchiją. 

Geriem žmonėm nereikia ne
ribotos laisvės. Tik blogieji 
neribotomis laisvėmis moka pa
sinaudoti. Šiame krašte plėšikai 
ir kiti nusikaltėliai yra beveik 
daugiau apsaugoti, negu nuo jų 
nukentėjusieji. 

Paaugliai dažnai mėgsta pa
daryti daug nemalonumų kai
mynams, bet nebandyk tokį vai
kėzą nutvėręs apmušti. Tuojau 
atsidursi kalėjime ir tau gali 
kainuoti dešimtis tūkstančių 
dolerių. Čia vaikų neauklėja nei 
tėvai, nei mokykla. Mokytojams 
draudžiama daryti pastabas blo
gai besielgiantiems mokiniams, 
tad nėra ko stebėtis, kad tie mo
kiniai baisiai elgiasi. Tai vis 
mūsų neribotos laisvės vaisiai... 

Skaičiau spaudoje, kad apie 
60-70% JAV piliečių nesidomi 
valstybės politika ir santvarka. 
Tai kaip toks neišmanėlių 
skaičius gali rinkti valstybės 
prezidentą ir visą vyriausybės 
aparatą? Apsišvietęs pilietis čia 
turi tokį pat balsą, renkant val
džios organus, kaip bemokslis, 

nieko neišmanantis, tik šia 
diena gyvenantis asmuo. Tokio
je demokratiškoje santvarkoje 
kandidatui į valstybes valdžios 
postą yra sunku patekti, jei jis 
nepažadės blogiems žmonėms 
lengvatų ir paramą mokesčių 
mokėtojų pinigais. 

A. Paškonis 
Downers Grove, IL 

VIS DĖLTO STEBUKLŲ 
PASITAIKO 

Kas galėtų tvirtinti, kad šiais 
laikais stebuklų jau nėra? Bet 
jų pasitaiko. Vieną stebuklą iš
gyveno ir „Draugo" skaitytojai 
New Yorke. Stebuklą parodė 
Amerikos paštas. Aš tą stebuklą 
išvydęs vos iš klumpių neišvir-
tau. Mat trys „Draugo" nume
riai; vasario 23,24 ir 25 dienos, 
New Yorko mieste gyvenančius 
lietuvius pasiekė vasario 28 d! 
To iki šiol dar nėra buvę! Pap
rastai niujorkiečiai „Draugą" 
gauna tarp 7 ir 10 dienų. 

Jeigu ir toliau taip bus, tai po 
visų rūgojimų ir keiksnojimų 
pašto adresu, teks jam, žemai 
palenkus žilstančią ir bepra-
dedančią plikti galvą, nuošir
džiai Dadėkoti. 

Pet ras Palys 
Richmond Hill, NY 

RINKLIAVOS IR 
DEMONSTRACIJOS 

Neseniai viena ponia prašė 
pinigų apmokėti kelionės išlai
das svečiams iš Lietuvos. 
Prisiminiau, kaip jai apsilan
kius Lietuvoje (apie tai ji rašė 
spaudoje) buvo priimta ir pavai
šinta žymaus asmens. Pagalvo
jau, kad pasisvečiavimas yra jos 
asmeniškas reikalas ir 
pasakiau, kad neduosiu pinigų. 
Ponia padarė rūškaną veidą ir 
pagrasino, kad ji to neužmirš! 
Kitu atveju, kai buvo organizuo
jama demonstracija nešti juodą 
karstą pro prezidentūrą, orga
nizatorė kalbino mane daly
vauti demonstracijoje. Aš jai 
pasakiau, kad tam nepritariu ir 
nedalyvausiu. Tada ji pakeltu 
tonu išrėkė — „Tu esi kvailas 
senis". Taip, kaip Lietuvoje, jei 
tu ne su manimi, esi mano prie
šas. Dabar, kai pamatau besiar
tinančią veikėją, nežinau, ar 
bėgti į šalį, ar iškėlus piniginę 
pasiduoti... 

Albinas Grigaitis 
Manchester, Michigan 

DĖKUI UŽ PASTABĄ 

Š.m. vasario 16 d. „Draugo" 
pirmam puslapy išspausdinta 
didelė įdomi nuotrauka gausios 
Amerikos lietuvių delegacijos, 
įteikusios 1921 m. peticiją JAV 
prezidentui, kad Lietuva būtų 
pripažinta de jure. Nuotraukos 
aptarime rašoma, kad 1918 m. 
vasario 16 dieną Lietuvos nepri
klausomybę paskelbęs Lietuvos 
Steigiamasis Seimas. Tuo tarpu 
yra plačiai žinomas faktas, kad 
nepriklausomybę paskelbė visai 
kitas organas — Lietuvos 
Taryba, o Steig. Seimas 1918 m. 
dar negalėjo egzistuoti. Jis buvo 
išrinktas ir pradėjo posėdžiauti, 
porai metų prabėgus nuo nepri
klausomybės paskelbimo. 

Būtų gerai, jei šią stambią 
klaidą būtų galima kaip nors 
atitaisyti. 

Aleksandras Radžius 
Baltimore, MD 

Dėkojame p. Radžiui už pasta
bą. Steigiamasis Seimas tik 
1920 m. gegužės 15 d. pirmuo
ju savo aktu patvirtino Lietu
vos valstybės atkūrimą. — Red. 

DAR APIE OZONĄ 

„Draugo" kovo 3 d. nr. buvo 
išspausdintas Danutės B indo 
kienės įdomus straipsnis anie 
ozono „skyles" ir jų pasekmes 
mūsų planetai. Perskaičius šį 
straipsni, net šiurpas ima, kad 
nebereikės ilgai laukti, kol po 

v 

varlių išnykimo ateis ir žmoni
jos galas. 

Tik keista, kodėl pastebimos 
ozone „skylės" virš Antark 
tikos, o ne Amerikos? Čia per 
140 milijonų automobilių ir 
sunkvežimių kasdien važinėja 
su vėsinimo sistemomis, o kur 
dar gyvenami namai bei komer
ciniai pastatai? 

Ozonas yra du ir puse karto 
sunkesnis už mūsų orą, jis 
palengva, visą laiką krenta 
žemyn, bet stebuklingu būdu 
vėl pasipildo iki reikiamos nor
mos. Jei ozono sluoksnis padvi
gubėtų ir nepraleistų reikiamų 
saulės spindulių, šioje planetoje 
išnyktų augmenija ir gyvybė. 

Bet gal nereikia per daug 
baimintis. Jau daugel) metų net 
60 valstybių kartu suko galvas, 
kaip šią problemą išspręsti. 
Vieton CFC-Freeon 12 yra išras
tas naujas pakaitalas „refrige-
rant" HFC-134a, kuris pakeis 
freoną ir neardys ozono sluoks
nio. 

Iki 1995 pabaigos Amerikoje, 
o iki 2005 metų visas pasaulis, 
naudos tik tą naują „refrige-
rant" ir ozono problema bus 
pamiršta. 

(Iš „Chicago Tribūne" 1993 m. 
gegužes 23 d.). 

J uozas Žemaitis 
Cicero, IL 

„DRAUGO" RĖMĖJAI 
Mūsų nuoširdžiausia padė

ka už kiekvieną auką dien
raščio paramai! 

60 dol. Dr. A. Broel-Plateris, 
Bethesda, MD; Apol. Varnelis, 
Dowagiac, MI; Vita Martick, 
Mashpee, MA; Jonas Suopys, 
Brockton, MA; 

50 dol. Ada Sutkuvienė, 
Homewood, IL; Prel. Vytautas 
Balčiūnas, Putnam, CT? An
tanina Repšienė, Chicago, IL; 
Prel. S. Morkūnas, Sioux City, 
IA; Jurgis ir Viligaile Len-
draitis, Palos Heights, IL; Wil-

liam Liauba, Chicago, IL; Juse 
fa Petrauskas, North Chicago, 
IL; „Sietuvos skautininkių ir 
vyresnių skaučių draugovė (per 
Danutę Milunienė), Dovvners 
Grove, IL; 

40 dol. Zigmas Girdauskas, 
Toronto, Kanada; 

35 dol. Walter Maciunskas, 
Glendale, CA; Bronė Juozapavi
čius, St. Petersburg Beach, FL; 
Ona Rukštelė, Farmington 
Hills, MI; Vladas Juzėnas, 
Southfield, MI; 

30 dol. Jadvyga Prokurat, 
Lake Oswego, OR; Anthony 
Sholikas, Downers Grove, IL; 
Juozas Staškevičius, Toronto, 
Kanada; Algimantas Bražėnas, 
Royal Oak, MI; Laima Jarašū-
nienė, Santa Monica, CA; Ra
munė Dicius, Dana Point, CA; 
Chester Bakšys, Orland Park, 
IL; 

25 do l . Juozas Petuška, 
Sothington, CT; Antanas Ado
mait is , Manchester, CT; 
Ramutė Butkus, Justice, IL; 
Petronėlė Zakaraitė, Chicago, 
IL; Los Angeles Dramos Sambū
ris (per Vincą Dovydaitį), Los 
Angeles, CA; A. Pilipavičius, 
Hamilton, Kanada; 

20 dol. Adelė Žemaitienė, 
Chicago, IL; Jonas Ramanaus
kas, Metuchen, NJ; dr. B. Roc-
kus, Oak Park, IL; Veronika Mi
siūnas, Elizabeth, NJ; Felicija 
Skrinskas, Weston, Kanada; 
Elena Rozenienė, Chicago, IL; 
Ona Linartas, Elizabeth, NJ; 
Petras Čelkis, Chicago, IL; 
Petras ir Bronė Ezerskis, Cle-
veland, OH; Linas Kelecius, 
Hickory Hills. IL; Elena Velič
ka, Chicago, IL; Arnoldas 
Chesna, Melrose Park, IL; 
Snieguolė Jurskytė, Phila-
delphia, PA; Marija Graužinis, 
Chicago, IL; Vaclovas Mažeika, 
Park Ridge, IL; 

15 dol. Gailutė Palionis, Mid-
dleton, WI; Joseph Bardauskas, 
New Buffalo, MI; Anastazija 

Binkis, Plymouth Mtg., PA; 
Ona Didzbalis, Menomonee 
Falls, WI; Vytautas Vaičiulis, 
Woodhaven, NY; 

12.50 dol. Leonas Baltušis, 
Minocąua, WI; 

10 dol. Stasys Ančiulis, Twin-
Lakes, WI; Eva Paulauskas, 
Chicago, IL; dr. L. Sidrys, Palos 
Hills, IL; Bruno Kristopaitis, 
Chicago, IL; Irena Miecevičienė, 
Michigan City, IN; Gražina 
Markonienė, Chicago, IL; Juo
zas Stankūnas, Elizabeth, NH: 
Romas Apanavičius, Euclid, 
OH; Elena Marčiukaitis, Dear-
born. Heights, MI; Vale Dobra-
volskis, Chicago, IL; Romas 
Shatas, Sunny Hills. FL; A. 
Milašius, Lockport, IL; A. Ric
kevičius, Oakville, CT; Danutė 
Tautvilas, Port VVashington, 
NY; C. Dedela, Berwyn, IL; 
Janina Petraitis, East Chicago, 
IN; Stella Jurgilas, Rancho San
ta Fe, CA; Ant Dėdinas, Wood-
haven, NY; Zenonas Paškus, 
Oak Lawn, IL; Erika Lungas. 
Evergreen Park, IL; Adele J. 
Plienas, Oak Lawn, IL; Vacys 
Jocys, Dearborn Heights, MI: 
Liucija Maldunas, Chicago, IL; 
Maria Kucinas, Downers Grove. 
IL; Danguolė Ilginis, Palos 
Hilld, IL; A.V. Grybas. Toronto, 
Kanada; Antanas Kriščiūnas, 
Chicago, DL; Vytautas Plukas, 
Santa Monica, CA; Teodora 
Banakienė, Los Angeles, CA; 
Bronė Kizlauskas, Lemont, IL: 
Antanas Malinauskas, Chicago. 
IL; kun. Valdemaras Cukuras, 
Putnam, CT; Jonas Dainora, St. 
Catehrines, Kanada; Jonas 
Tricis, Chicago, IL; Marija La 
pienis, Sudbury, Kanada; Adam 
Piešina, Chicago, IL; Jaunius 
Gilvydis. Franklin. MI; A. 
Dambriūnas, Beverly Hills. CA; 
Victor Aukzemas, VVilmington. 
DE: Nina Liubinas, St. Pete. 
Beach, FL; kun. Jonas Gasiū-
nas, St. Petersburg, FL: Danutė 
Mikšys, Lemont, IL: 

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

VELYKINĖ DOVANA 
INDUSTRINĖS PARAMOS S-GA JAV 

IPSA INTERNATIONAL siūlo Jūsų giminėms ir draugams LIETUVOJE, rūkytos kiaulienos 
mėsos produktų rinkinį. 

15A-15 kg. 
Kumpis 
Sonnė 
Dešros 
Lašiniai 
Karbonadas 

$95.00 
6 kg. 
3 kg. 
3 kg. 
2 kg. 
1 kg. 

15 kg. 
(33 Ib) 

$2.87 Ib. 

13A-13 Kg. 
Kumpis 
šoninė 
Dešros 
Lašiniai 
Karbonadas 

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

13 kg. 
(28 Ib) 

$2.86 Ib 

10A-10 kg. 
Kumpis 
Dešros 
šoninė 
Lašiniai 

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

10 kg. 
(22 Ib) 

$2.95 Ib. 

Tol. 708-257-2034 

„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 
ENGINNERING, INC. Užsakymai priimami telefonu. fax'u arba paštu. 

DS ENGINEERING, INC 
12421 Archer Avenue 
Lemont, Illinois 60439 

Fax. 708-257-5852 

TRANSPAK 

MAISTO SIUNTINIAI 
VELYKOMS 

$ 3 9 -

1 7 5 -

šventinis maisto siuntinys: 
Tupi kava, malta ktva, tirpi arbata, 
tirpi kakava, vaisių koncentratas, 
aliejus, mėsos konservai, multivita-
minai, aspirinas. 
VISKAS UŽSIENIETIŠKA. 

įvairaus maisto be mėsos: 
44 svarai - 20 kg. 
Cukrus, ryžiai makaronai, margari
nas, aliejus, vaisių koncentratas, 
malta kava, tirpi kava, tirpi arbata, 
tirpi kakava, džiovinti ar švieži vai
siai, sausainiai, konservuoti žir
neliai arba agurkai, majonezas, 
mukrvrtarninai, aspirinas. 

VISKAS UŽSIENIETIŠKA 
Talpinravai j Lietuva kas savaite. 
Skubiems siuntiniams - AIR CARGO 

$98 — {vairaus maisto rinkinys: 
55 svarai 

Dešra 
šprotai 
Margarinas 
Sūris 
Tirpi kava 
Malta kava 
Kakava 
Makaronai 
Majonezas 
švieži ar 
džiovinti vaisiai 
Aspirinas 

» 2 5 kg 
1.5 kg 
0.5 kg 
1.2 kg 
0.6 kg 
200 g. 
300 g. 
400 g. 
2.5 kg 
I k g 

l k g . 
250 tbl. 

Mėsos korserv. 
Vaisių kone 
Aliejus 
Sausainiai 
Tirpi kava 
Cukrus 
Rvžiai 
Silkė 
šokoladas 
Žirneliai ar 
agurkai 
Vitaminai 

1.2 kg 
1.5 ltr. 
3 ltr. 
2 pok 
400 g. 
4.5 kg 
3 kg 
0.5 kg 
I plyt. 

0.7 kg. 
250 tbl 

VISKAS UŽSIENIETIŠKA 

Pinigai pervedami doleriais. 
Siunčiami automobiliai talpintuvuose. 

TRANSPAK 
Dirbame nuo 1987 

2638 VV. 69th St., Chicago, IL 60629 312/436-7772 

A.tA. 
STANLEY PIEŽA 

Gyveno St. Pierre, IN, anksčiau Chicagoje. 
Mirė 1994 m. kovo 9 d., 12:05 vai. ryto, sulaukęs 88 metų. 
Gimė Lietuvoje. 
Nuliūdę liko: dukterys - Joanne McGlone, žentas John, 

Bernadette Shaner, žentas Dennis; sūnūs — John, marti Sun-
Cha, Thomas, marti Cindy: šešiolika anūkų ir aštuoni 
proanūkai. 

Velionis yra buvęs „Chicago American" religinio skyriaus 
redaktorius, Little Co. of Mary- Care Center, St. Pierre, IN 
direktorių tarybos pirmininkas, direktorius „Draugo" 
direktorių tarybos, „Leader" laikraščio Indianoje žurnalistas 
ir Starke County Council of Ageing direktorius. Taip pat 
priklausė Lietuvos Vyčiams, kuopa #36. 

Velionis pašarvotas penktadienį, kovo 11d. nuo 2 iki 9 
v.v. Gaidas-Daimid laidojimo namuose. 4330 S. California 
Ave. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, kovo 12 d. iš Ali Saints 
katalikų bažnyčios, St. Pierre, IN po 11 vai. ryto šv. Mišių 
už velionio sielą. A. a. Stanley Pieža bus palaidotas Ali Saints 
kapinėse, St. Pierre, IN. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę dukterys, sūnūs, žentai, marčios, anūkai ir 
p roanūkai . 

Laidotuvių direkt. Gaidas aimid. Tel. 312-523-0440. 

K E T V E R I Ų METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
Mūsų Mylimą Mamytę 

A.tA. 
ANTOINETTĘ MONDEIKĄ, 

pakėlusią daug žemiško skausmo. Aukščiausias į Savo Amži
nuosius Namus pašaukė 1990 m. kovo 13 d. 

Po gedulingų pamaldų Šv. Antano parapijos bažnyčioje. 
Cicero. Amžinajam Poilsiui buvo palydėta ir palaidota šalia 
savo vyro, a.a. muziko Adolfo Mondeikos. Queen of Heaven 
mauzoliejuje 1990 m. kovo 17 d. 

Ketverių metų mirties sukaktyje prisimename Ją su giliu 
liūdesiu, meile ir dėkingumu mirimo dieną, kovo 13-tąją. šv. 
Mišių aukoje už Jos nelą Šv. Antano parapijos bažnyčioje. 
Cicero. 8:30 vai. ryto. o taip pat ir kitų parapijų bažnyčiose. 

Visus gimines, pažįstamus ir artimuosius nuoširdžiai 
prašome ta dieną prisiminti ir pasimelsti už mūsų Mviimos 
Mamytes ANTOINETTE MONDEIKĄ sielą. 

Nuliūdę: dukros Marija ir Teresė. 

A.tA. 
VLADUI ŠLEŽEVIČIUI 

Lietuvoje mirus, brolį dr. ADOLFĄ ŠLEŽĄ, žmoną 
ALGC. dukrą SILVIJĄ ir jų gimines nuoširdžiai už
jaučiame ir kartu liūdime. 

Sofija ir Stasys Džiugai 

A.tA. 
J U R G I U I BUTIKUI 

mirus, žmoną dantų gyd. LIUDĄ, dukterį RAMUNE 
ir jos vyrą DENNIS. sūnų VYTAUTĄ ir jo žmoną 
AUŠRĄ ir visus, sunkioje, ilgoje ligoje krykštavimais 
jj raminusius , vaikaičius — CHRISTOPHER, 
ROBERTĄ, TAMARĄ. KARINĄ ir RENATĄ. 
gimines bei artimuosius nuoširdžiai užjausdamos. kar
tu išgyvename atsiskyrimo skausmą. 

Lietuvių Dantų Gydytojų 
sąjunga Chicagoje 

Vilkijos Uaudlss Amatų Mokyk la 
Kvieč ia jus į visnos savaitės liaudis* mano darbų stovyklą, 

kuri įvyks l ispos m*n»sĮ po „Dainų SvsntOs" 

Pratęskite savo viešnagę ..letuvoje. praleisdami savaitę Vilkijos mieste grąžote 
Nemuno pakrantėje. Vilkijos Liaudies Amatų Mokvkioje išmokite žiesti moim/us 
puodus — haudies keramiką, austi kaimo staklėmis senoviškais raštais Je< -icrite 
dar padainuoti ir pasišokti bei paklausyti liaudies damų. išmokti lietuviškų žaidimų 
ir pagyventi lietuviško kaimo nuotaika užsirašykite Į šią savaites stovyklą Vilki
joje 

ši privati Dahos ir Zigmo Kalesinskų Liaudies Amatų Mokykla, aprūpins jus 
visoks medžiagomis, reikalingomis visiems liaudies meno darbams Gyvensite 
mokyklos bendrabutyje Savaitei kaina 400 Lt suaugusiems. 200 Lt vaikams 
Registruotis iki gspvtsa 30 d. 

Paraiškas siųskite Liaudies Amatų Mokykla. Kauno g '8 Viik^a Kauno ra
jonas Lithuania. Tel (170-7) SSS-S2S: SM-S27 tarp 10-17 valandos Lietuvos 
laiku 

Garantuojame, kad j namus parsn/esrte savo rankomis padarytą d»rbei|. rn«K> 
mus prisiminimus ir gerą nuotaiką OaHa Ir Ztaanss Katoalnakal. 

Amerikoje dėl smulkesnių žmių galite kreiptis Dalė Lukiene tei (901) 
003-0703. 100022 Oraat Arftor Dr.. Potomac, MD 20SS4. 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Kun. Viktoras Aukštakal
nis, Viduklės klebonas, vie
šintis šiuo metu Čikagoje, aukos 
Sumą — 10:30 šv. Mišias, šį 
sekmadienį, vasario 13 d., Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje. Kviečiame pasimels
ti drauge. 

„Lietuvos Vaikų vilties" Or 
topedinėje operacinėje, atidary
toje Vilniaus universiteto vaikų 
ligoninėje, jau padaryta per 100 
ortopedinių operacijų. Šiai 
operacinei, per Lithuanian Mer-
cy Lift, kovo 1 d. buvo išsiųsta 
medicinine biblioteka, papildo
moji įranga bei kiti medicininiai 
reikmenys. 

Kun. Rimo Gudelio pra 
nešimas ateitininkams sendrau
giams apie šios vasaros Atei
tininkų Kongresą Vilniuje ir 
apie Lietuvos ateitininkų veiklą 
bus šeštadienį, kovo 12 d. 7 vai. 
vak. Ateitininkų namuose, 
Lemonte. Kun. Rimas Gudelis 
yra Lietuvos Ateit ininkų 
Federacijos centro valdybos 
vicepirmininkas. 

Pagarsėjęs ne tik lietuvių ir 
amerikiečių, bet ir kitų kraštų 
muzikos mylėtojų tarpe, sol. Ar
noldas Voketaitis dalyvaus kon
certe, rengiamame pagerbti 
muz. Alice Stephens, jos mirties 
10-tųjų metinių proga. Kon
certas vyks šį sekmadienį, kovo 
13 d., Marijos aukšt. mokyklos 
salėje. 

Sol. Arnoldas Voketaitis. 

x Smuikininko Raymondo 
Katiliaus ir pianisto Leonido 
Dorfmano koncertas šešt., 
kovo 19 d.. 5 v. p.p. vyks „Tėviš
kės" bažnyčioje, 6641 S. Troy 
St., Čikagoje. įėjimo auka 5 dol. 
Visi maloniai kviečiami. 

(sk) 

x Marąuette Parko LB 
pirm. A. Palukaitienė iki ko
vo 13 d. trečd. nuo 1 v. p.p. - 5 
v. p.p. irsekmd. 11 v.r.-3 v. p.p. 
priima LB nario mokestį ir 
aukas ..Seklyčioje" iš Mar
ąuette Parko. Oak Lawn. Ever-
green ir Burbank apylinkėse 
gyvenančių lietuvių. 

(ski 

x Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime 
jums nuoširdžiai patars ir patar
naus, duodami komiso nuolai
dą, Albinas Kurkulis, tel. 
312-360-5530 arba jo sūnūs ir 
partneriai: Andrius Kurkulis, 
tel. 312-360-5531 ir Paulius 
Kurkulis. 312-360-5627 dirbą 
su Oppenheimer & Co., Inc. 
Chicagoje. Iš kitur skambinkite 
veltui, tel. 1-8004521-2103. 

(sk; 

Atkreipkime dėmesį į savo 
menininkus ir palaikykime 
savo spaudą. ..Draugas", kovo 
20 d., 3 vai. p.p. rengia koncertą, 
kurį atliks ,,Dainavos" an
samblis ir solistė Birutė Viz
girdiene iš Houston. TX. Bilie
tus prašome įsigyti iš anksto 
..Draugo" administracijoje, J. 
Vaznelio prekyboje ir Cicero po 
lietuviškų šv. Mišių pas K. 
Dočkų. 

Muz. Alice Stephens atmi-
nimui pagerbti ruošiamame 
koncerte dalyvaus jos buvusio 
ansamblio dainininkės — solis
tės Genovaitė Mačytė-Gedrai-
tienė ir Alvina Giedraitienė. 
Koncertas įvyks kovo 13 d.. 3 
vai. p.p., Marijos aukštesniosios 
mokyklos auditorijoje. Bilietai 
gaunami Patria parduotuvėje ir 
prie įėjimo koncerto dieną. 

Dėmesio 15 Ward apylinkės 
l ie tuviams: šios dienos 
..Drauge" yra pusės puslapio ap
mokamas politinis skelbimas 
del balsavimo ateinančio antra
dienio, kovo 15 d., rinkimuose. 
Raginame į tą skelbimą atkreip
ti dėmesį ir jį pasitaupyti. Pagal 
įstatymus, balsavimo lapelių 
pavyzdžius galima nusinešti į 
balsavimo vietą. Kiekvieno 
piliečio balsas yra labai svarbus. 
Atiduokime jį už žmones, kurie 
rūpinasi ir mūsų reikalais. 

„Septyni paskutinieji Kris
taus žodžiai" — T. Dubois kan 
tata ir kiti religiniai kūriniai šį 
sekmadienį, kovo 13 d., 4 v. p.p. 
bus atlikti 25-me Jubiliejiniame 
koncerte Švč. M. Marijos 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčioje, Brighton Parke. 
Giedos solistai, jungtinis Lietu
vos Vyčių ir St. Andrew The 
Apostle iš Calumet. Ind.. choras, 
palydimas orkestro. Visi kvie
čiami. 

Sekmadieni, kovo 13 d.. 
7:45 vai. ryte, studentai atei
tininkai renkasi Jaunimo cent
re Čikagoje ir važiuos dirbti su 
„Habitat for Humanity" pro
jektu. Visi, norintys savo darbu 
padėti artimiesiems Kristuje, 
kviečiami pr is i jungt i . Dėl 
informacijos skambinti Mariui 
Polikaičiui — 708-257-2022. 

x KAIRYS Baltic Expedi-
ting pristato maisto produktus 
Lietuvoje. Gavę jūsų čekį, siun
tinį pristatysime 7-10 d. bėgyje 
ir atsiųsime pasirašytą pakvita
vimą. Šventinis siuntinys Nr. 
2 (Viskas kilogramais;: kumpis, 
rūkyt. 2: dešra rūkyt. 2. sūris 
oland. 1; sviestas 500 gr.; mil
tai 4; cukrus 2; ryžiai 1. kaka
va 400; arbata 200, kava. pup. 
500; kava, tirpst. 200: mielės 
100; šokoladas 300; saldainiai, 

šokold. 1; medus 1; apelsinai 2 
kg.: citrinos 1 kg.; aliejus 2 lt.; 
marinuota silkė 360; priesko
niai 100; aspirinas (ASA 325 
mg.) 250 tbl. Už 22 kg. (48 sv.) 
— $99.00 U.S. Kainos ir produk
tų sudėtis keičiasi dažnai pagal 
Lietuvos rinkos kainas. Rašyki
te arba skambinkite dėl naujo 
kainoraščio: 517 Fruitland 
Rd., Stoney Creek, Ont. L8E 
5A6, Canada, tel.905-643-3334, 
fax 905-643-8980. 

(sk) 

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 

Čikagos lietuviai, susirinkę prie Švč M. Gimimo pa: 
giasi Lietuvos nepriklausomybės paskelbimu. 

rapijos bažnyčios 1990 m. kovo mėn., džiau-

Nuotr. Jono Kuprio 

LIETUVOS VYČIŲ PATRIOTINIS 
ŠAUKSMAS 

Lietuvos Vyčiai — nuostabi vakarių apygardos pirmininkui, 
mūsų ankstyvesnių ateiviu or- Patriotine maldą sukalbėjo kun. 
ganizacija. Jie nuoširdžiai V. Mikolaitis. Programą sklan-
siekia ugdyti religinius idealus džiai pravedė Vyčių V. V. apy-
mūsų tautoje ir visokeriopai gardos dvasios vadas kun. Ant. 
padėti Lietuvai. To siekdami, jie Zakarauskas, 
vasario 6 d. Martiniąue pokylių Banketui daug įvairumo įnešė 
salėje suruošė banketą, kuriame Fr. Zapolio ir Lidijos Ringienės 
dalyvavo arti 460 svečių, vadovaujami tautinių šokių 
Tokiuose banketuose, švenčiant šokėjai. Maloni staigmena buvo 
Lietuvos nepriklausomybės sol. Alg. Brazio ir jo dukters sol. 
dieną, pagerbiami pasižymėję B. Brazytės skambios dainos, 
asmenys, institucijos, o taip pat Pagerbiamiems lietuviškų 
telkiamos lėšos mūsų tautos parapijų vadovams — kun. J. 
reikalams. Šįmet buvo pagerb- Kuzinskui ir kun. Ant. Puchens-
tos Čikagoje išlikusios dar dvi skiui žymenis įteikė Alg. Brazis. 
lietuviškos parapijos, tai Švč. M. Pagerbtieji iškalbingais žodžiais 
Marijos Nekalto Prasidėjimo ir 
Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jos, pagerbti jų klebonai — kun. 
Jonas Kuzinskas ir kun. An
tanas Puchenskis 

Iškilmingą maršą grojant, 
buvo jvesti garbės svečiai. Iš
kilmes pradėjo P. Zansitis, 
Lietuvos Vyčių Vidurio Vakarų 
apygardos patikėtinis. Įžangos 
žodį tarė banketo pirmininkė 
Evelina Oželienė, pasvei
kindama svečius ir pabrėždama 
svarbą pasišvęsti nepri
klausomos Lietuvos reikalams. 

išreiškė padėką. E. Oželienė 
pasveikino pagerbtuosius, pa
dėkojo svečiams, o taip pat šia 
proga dosniems aukotojams ir 
banketo organizacinio komiteto 
nariams. Kun. F. Kireilis, Vyčių 
36-tos kuopos dvasios vadas, 
sukalbėjo užbaigos maldą. 

Svečiai, po puikios vaka
rienės, smagiai šoko, grojant 
Ričardo Šoko orkestrui. O pasi
linksminę, džiaugdamiesi Lietu
vos Vyčių organizuotumu ir 
patriotiškumu, svečiai skirstėsi 
į namus. Lietuvos Vyčiai tokius 

Sugiedoti JAV ir Lietuvos him- patriotinius banketus Čikagoje 
nai, vadovaujant sol. Algirdui kasmet ruošia, nuo 1961 metų. 
Braziui, Lietuvos Vyčių Vidur- Juoz. Pr. 

, r ., D . PAVASARIO ŽENKLAI 
x Veronika Ringus padeda Š V Č . M. MARIJOS GIMIMO 

Lietuvos našlaičiams, ir vėl 
aukoja $50 našlaičio išlaikymui, 
ir prie to prideda $20 auką 
pasiusti j Lietuvą našlaičiams ir 
seneliams siuntinius. „Lietuvos 
Našlaičių Globos" komitetas 
yra labai dėkingas už aukas. 
Komiteto adresas: 2711 W. 71 
St., Chicago, IL 60629. 

'sk> 

Nuostabų Denali Natio-

PARAPIJOJE 

kaupimo sezonui. Pagrindinis 
altorius tuoj pagauna akį. 
Kryžius dabar stovi labai sko
ningai ir gražiai pritaikytame, 
violetinių spalvų fone. 

Prieš pradėdamas savo pa
mokslą, klebonas kun. Jonas 
Kuzinskas priminė visiems, kad 
metinis religinis koncertas 
įvyks Verbų sekmadienį, kovo 
27 d. (tai kitas pavasario 
ženklas). Parapijos choras jau 
seniai ruošiasi koncertui. Šie 
pasiaukoję žmonės gausiai susi
rinko prie vargonų ir šį šaltą, 
snieguotą sekmadienį giedoti 
per sumą. Jie galėtų šiltai sėdėti 
namuose ir šaltais vakarais, bet 
jie sąžiningai renkasi į repe
ticijas, kad kitų malda būtų 
įspūdingesnė. Choristų giedo
jimas turi dvigubą reikšmę —jie 
naudoja savo gabumus garbinti 
Dievą ir tuo pačiu meldžiasi. 

Klebonas taip pat priminė, 
kad kun. Rimas Gudelis at
vyksta iš Lietuvos ir praves 
Gavėnios rekolekcijas, kurios 
bus kovo 22, 23, 24 d. 

Kovo mėnuo, atnešdamas pir
mas pavasario dienas ir dažnai 
labai nepastovų orą, taip pat 
atneša ir švenčių. Visų pirma 
mėnesio pradžioje minime šv. 
Kazimierą, seselių vienuolių 
patroną ir Lietuvos globėją. 
Netrukus po to, Kovo 11-tos 
šventė, kuri yra lietuviams la
bai svarbi. Šiais metais parapi
jos metinė vakarienė įvyks be 
veik greta šios šventės, sekma
dienį, kovo 13 d. Vakarienė taip 

puoštas gamtos nepagailėto 
sniego kalnais. Žmonės, kaip 
visada, rinkosi i Švč. M. Mari
jos Gimimo bažnyčią sumai. 
Vienas pavasario ženklas yra 
Gavėnios laikotarpis: ruošiamės 
pavasario didžiajai šventei, 

nal Park, Alaskoje galėsite Velykoms. Šiemet al torius 
aplankyti keliaudami Midnight gražiai papuoštas šiam susi-
Sun Express traukiniu ir Prin-
cess Cruises laivu šm. rugpjūčio 
11-22 d.d. Vietų skaičius labai 
ribotas. Informacijai kreipkitės 
į American Travel Service, 
9439 So. Kedzie Ave., Ever-
green Park, IL 60642 tel. 
708-422-3000. 

(sk) 
A.a. Bronislavos Rimavi-

čienės atminimui, našlaičiams 
paremti, .,Saulutei", Lietuvos 
našlaičių globos būreliui $300 
suaukojo Dalia Dundzilienė, 
Irena ir Leonas Kriaučeliūnai, 
Angelė ir Albinas Karniai, 
Regina ir Balys Sriubai, Elena 
ir Česlovas RukifLos, Gražina ir 
Leonas Traškai, Marytė ir 
Leopoldas Kupcikevičiai, 
Aldona ir Elegijus Kaminskai, 
Agota ir Kaa; s Domarkai, 
Marytė Čemiūtė, Jonė ir Jonas 
Valaičiai, Ilona ir Petras 
Dapkai. „Saulutė" dėkoja ir 
reiškia užuojautą a.a. B. Rima-
vičienės artimiesiems. 

(sk) 

pat sutampa su kitomis šven-
Paskutinis vasario mėnesio temis, tą pačią savaitę, kai 

sekmadienis išaušo šaltas, pa- Čikaga, ypač jos pietinė dalis, 
skęsta žalioje spalvoje, 
švenčiant šv. Patriko dieną ir 
šv. Juozapo šventės proga stalai 
visus vilioja. Tai dvi ankstyvo 
pavasario šventės, prie kurių 
kartais ir prisideda lietuviai, 
padėdami savo draugams jas 
švęsti. Nors jau visi bilietai į 
vakarienę išparduoti, galima 

Metiniame Lietuvos Vyčių bankete buvo pagerbtos Čikagoje likusios dvi 
lietuviškos parapijos ir jų vadovai — klebonai. Kun Jonui Kuzinskui, Svč 
M Marijos Gimimo parapijos klebonui, Garbes paiymejima įteikia Lietuvos 
Vyčių JAV Vidurio Vakarų apygardos pirmininkas Algirdas Brazis 

Nuotr J . Tamulaičio 

prisidėti prie mūsų šios 
pavasario šventės, gausiai 
perkant loterijos bilietus ir tuo 
paremiant parapiją. 

Žiūrint tolyn į pavasarį, 
parapijoje blynų pusryčiai bus 
balandžio 10 d. Kolumbo vyčių 
minėjimas su pusryčiais įvyks 
balandžio 17 d. Lietuvos vyčių 
112-tos kuopos rengiami parapi
jai paremti priešpiečiai bus 
balandžio 24 d. Motinų klubo 
tradiciniai pusryčiai įvyks 
gegužės 1 d. Šv. Teresėlės drau
gija pagerbs savo motinas per 
susirinkimą gegužės 3 d. Šias 
datas pažymėkite savo kalendo
riuje. Iki pasimatymo parapijos 
renginiuose. 

MPV 

VAIZDAJUOSTĖ APIE 
LIETUVA 

Trečiadienio popietė, kovo 2 
d., Seklyčion sutraukė pilnutėlę 
salę klausytojų, nes šį kartą 
oras buvo giedras ir mums 
palankus, o Lietuvos vardas 
visiems brangus. 

Programų vadovė Elena Siru
tienė pareiškė, kad mes žiemą 
nugalėjome. Tuo pat metu ji pri
statė ir dr. Leoną Seibutį. Jis iš 
kelių filmų specialiai paruošė 
vieną, kuris galėtų visiems tik
ti. Pirmiausia rodė Lietuves gro
žį, o po to Rytprūsių vaizdus. 
Pradėjo nuo vaidinimo Vilniii-
je, o paskui perėjo prie gamtos 
vaizdų iš Birštono, Anykščių. 
Čia buvo parodytas skulptūroje 
pavaizduotas Anykščių šilelis. 
Paskui davė ištrauką iš 
,.Pilėnų" operos, rodė grupę est
radiniu dainų dainininkų, ir vėl 
perėjo prie gamtos vaizdų. 
Vienas įdomiausių — tai tiltas 
Palangoje į jūrą naktį, mėnuliui 
šviečiant. 

Antroje dalyje rodė Rytprū
sius, vadinamąją Karaliaučiaus 
sritį. Čia jau vaizdai gana liūd
ni: apšepę nameliai, dirvonuo
jantys laukai, apgriautų bažny
čių liekanos. Šiek tiek geriau 
atrodė Kanto kapas Karaliau
čiuje, atstatyta Tolminkiemio 
bažnyčia, Donelaičio kapas su 
lietuviška vėliavėle, toliau dar 
kažkoks paminklas su kūju ir 
pjautuvu. Parodė dar ir Prieg
liaus upę su meškeriotoju, 
karvių bandą. Iš ten vėl grįžta 
į Vilnių, kur choras gieda Lietu
vos himną, o vaikučiai neša 
gėles savo mokytojai. Vėl gam
tos vaizdai paupy su miglomis 
ir tekančia saule. Pagaliau 
parodė save patį, pjaunantį 
šieną ir merginą, už jos du 
paršiuku. Pamatėme ir seno
višką kalvę, vyrą, kalantį 
geležį. O senutė įdomiu veidu 
uždainavo dainelę. Užbaigia su 
vaizdais iš laukų. 

E. Sirutienė dėkojo visų var
du dr. L. Seibučiui ir kvietė likti 
pietų. Greit prabėgo dvi valan
dos, besidžiaugiant Lietuvos 
vaizdais. Užkandus įvyko lai
mėjimų traukimas. Kaip ir 
visada: vieni buvo laimingi, iš
traukę po 2 ar 3 fantus, o kiti 
galėjo tik pavydėti tiems laimin
giesiems. 

Apol. P. Bagdonas 

IŠ ARTI m TOLI 

Jonas Urbonas, vicepirm. 
Lietuvių Bendruomenės Detroi
to apylinkės valdyboje, koor
dinuoja profesoriaus Vytauto 
Landsbergio kelionę Jungtinėse 
Amerikos Valstijose kovo 14-20 
dienomis. 

FLORIDA 

Kandidatai į LB XIV Tarybą 
1. Vanda Bagdonienė, 70 m. 

Med. technologė, Daytona 
Beach apyl. iždininkė. 

2. Vytautas Dubauskas, 44 m. 
apdraudos vedėjas, Miami apyl. 
pirmininkas. 

3. Algirdas Petrulis, 70 m. 

nekilnojamo turto verslininkas, 
pensininkas, Palm Beach apyl. 
narys. 

4. Sigita Ramanauskienė, mo
kyt, psichologė, Daytona Beach 
apyl. pirmininkė. 

5. Laima Savaitienė, 70 m. 
mokytoja-pensininkė, Sunny 
Hills apyl. pirmininkė. 

6. Mečys Šilkaitis, 72 m. 
elektr . inžinierius — pen
sininkas, St. Petersburgo apyl. 
narys. 

7. Pranas Zunde, 70 m. profe
sorius, XIII Tarybos narys, 
Atlantos apyl. pirm. 

LB Florid' s apygardos rinki
minė komisija: Jurgis Mikaila 
— pirmininkas, Julia Navakie-
nė — sekretorė, Juozas Navakas 
— narys. 

LB Floridos apygardos 
suvažiavimas 

LB Floridos apygardos meti
nis suvažiavimas įvyks 1994 m. 
balandžio 23 d. Quality Resort 
restorane, Singer Island, Flo
rida. Suvažiavimą globoja LB 
Palm Beach apyl. pirmininkas 
dr. V. Majauskas. 

KULTŪRINĖ POPIETĖ 
BOSTONE 

Bostono tautodailininkai jau 
daug metų Verbų sekmadienius 
skiria kultūrinėms popietėms. 
Šiais metais tai vyks kovo 27 
dieną, 3 vai. p.p., Lietuvių klubo 
III aukšto salėje, 368 W Broad-
way, S. Bostone. Popietės 
programoje: Inos Nenortienės 
skiautinių paroda (ųuilt'ų) ir Ro
berto Keturakio kūryba. Poetas 
Keturakis, svečias iš Kauno, 
šiuo metu viešintis Bostone, 
skaitys savo eilėraščius, o apie 
jo asmenį bei kūrybą kalbės 
Zita Krukonienė. Lietuvių Tau
todailės inst i tuto valdyba 
kviečia Bostono ir apylinkių 
lietuvius atsilankyti į šią 
Kultūrinę popietę, pasigėrėti 
skiautinių menu, susipažinti su 
poetu, apsirūpinti velykiniais 
margučiais, pabendrauti jaukio
je aplinkoje. 

ATSIŲSTA PAMINĖTI 

• „Šiuolaikinių ekonomikos 
terminų enciklopedinis žo
dynas". Sudarė Petras Austre-
vičius, Dainius Pupkevičius, 
Dalia Treigienė, išleido Lietu
vos Laisvosios rinkos institutas, 
Vilnius, 1991 m. Tai lietu-
vių-anglų-vokiečių-rusų kalbo
mis paruoštas įvairių eko
nomikos terminų žodynas, api
mantis apie 2,500 šiuolaikinių 
sąvokų ir posakių, kurie apima 
ir atspindi visas pagrindines 
ekonomikos sritis. Taip pat 
pateikiamas tų terminų aiški
nimas, tarptautinių ekonomikos 
organizacijų pavadinimų su
trumpinimai, pasaulio šalių 
valiutų duomenys. 

Autoriai pratarmėje rašo: 
„Suprasdami, jog šis žodynas 
tėra vienas pirmųjų bandymų 
sukurti šiuolaikinės lietuvių 
ekonominės terminijos sistemą, 
visus besidominčius asmenis, 
kviečiame atsiųsti atsiliepimus 
ir pasiūlymus, į kuriuos bus 
atsižvelgta, ruošiant ki tus 
žodyno leidimus" (paduotas ir 
adresas). Šis prierašas yra ver
tas dėmesio, nes žodynas toli 
gražu nėra tobulas. Daugumas 
terminų yra tik svetimžodžiai 
su lietuviškomis galūnėmis, 
retai kur bandyta sukurti savus 
atitikmenis. Tačiau tai vis dėlto 
šioks toks autoritetas, kuriuo ir 
„Draugo" redakcija bandys 
remtis, kai labai trūksta išsi
reiškimų naujoms sąvokoms ar 
terminams. 

Žodynas gaunamas ir „Drau
ge", gražiai išleistas, kietais 
viršeliais, 510 psl. Jį verta įsi
gyti visiems besidomintiems 
Lietuvos ekonomikos sritimi ir 
ypač rašantiems šia tema. 

• Jauni, seni ir visi kiti skai
to vienintelį lietuvišką dienraštį 
išeivijoje — „Draugą". 

/ S 


