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NATO partnerystė 
reikalauja 

vakarietiškų vertybių 
Vilnius, kovo 17 d. (Elta) -

Šiandien Vilniuje įvykusiame 
prezidento Algirdo Brazausko ir 
čia viešinčio NATO karinio ko
miteto pirmininko feldmaršalo 
Richard Vincent pokalbyje buvo 
išsiaiškinti požiūriai ir pasi
keista nuomonėmis apie progra
mą „Partnerystė ta ikos labui" . 

Feldmaršalas patikino, kad ši 
programa — labai plačiai api
manti ir apgailestavo, kad dau
gelis ją supranta per s iaurai — 
kaip bendradarbiavimą tik kari
nėje srityje. Svarbiausia joje — 
politinių ir žmogiškų vertybių 
komplektas, nes prie sutar t ies 
jungiasi pokomunistinės vals
tybės. 

„Programa .Partnerystė taikos-
labui ' yra prisi taikymo laiko
tarpis valstybėms, ketinančioms 
tapti naujomis NATO narėmis . 
Per šį laiką pretendentės bus 
stebimos, a r jos t ikra i orien
tuojasi į Vakarų Europos vals
tybių vertybes", kalbėjo aukštas 
svečias. 

Algirdas Brazauskas taip pa t 
pripažino, kad „Pa r tne rys t ė 
t a i k o s l a b u i " L i e tuvo je 
suvokiama kaip procesas, kaip 
kelias į NATO narystę. Lietu
vos prezidentas pareiškė apie 
savo pritarimą Rusijos dalyvavi
mui šioje programoje. Tai būtų 
didžiausias šių laikų laimėji
mas, jei Rusija pasirašytų šios 
programos dokumentus ir daly
vautų joje tuo pačiu s ta tusu 
kaip ir visos kitos valstybės, 
sakė prez. A. Brazauskas. 

Lie tuvai d a r d a u g r e i k ė s 
ke is t i s 

Šiandien prezidentas A. Bra
zauskas surengė priešpiečius 
Europos Sąjungos valstybių am
basadoriams. Jame ta ip pat 
dalyvavo ir prezidentūros bei 
Seimo atstovai. 

Prezidentas pasakė, jog gerai 
suprantąs, kiek dar daug reikės 
padirbėti, kaip reikės pasikeisti 
Lietuvos ekonomika i , kiek
vienam Lietuvos verslininkui ir 
ne tik verslininkui, kad priartė
tume prie Europos bendrijos. J is 
padėkojo ambasadoriams, kurie 
savo patarimais, savo kvali
fikuota pagalba, taip pat kvies
dami ekspertus iš savo šalių ir 
iš Briuselio, padeda Lietuvai 
priartėti prie Europos bendrijos. 

Ambasadorių vardu kalbėjęs 
Philippe de Suremain pabrėžė, 
kad Lietuvos, kaip ir ki tų Bal
tijos šalių laipsniška integracija 
į Europos Sąjungą padeda kur
ti taikingą ir stabilią Europą. 

Susitikime kalbėta apie labai 
konkrečius įsijungimo į Europos 
bendriją klausimus, apie būti
numą sukurti Seime specialią 
parlamentinę grupę arba komi
tetą, kuris rūpintųsi integraci
ja į Europos Sąjungą. 

su a ts ta ty ta Lietuvos ir Latvijos 
s iena. 

K l a i p ė d o s naf tos įmonė 
t u r ė s b ū t i ekologiška i s a u g i 

Su Klaipėdos valstybine naf
tos įmone susipažino specialis
t a i iš Anglijos, Danijos, Italijos, 
JAV ir Olandijos firmų, pareiš
kusių norą dalyvauti šios įmo
nės rekonstrukcijos konkurse. 

F i rmų atstovams buvo akcen
tuota , kad naftos produktų ter
minalą reikia projektuoti ir sta
tyt i nestabdant gamybos, pagal 
pažangius technikos ir ekono
mikos reikalavimus, jokiu būdu 
nekenk ian t jį supančiam miš
kui . Modernizuota įmonė tur i 
t a p t i ekologiškai pa t ik ima , 
ne tur in t i neigiamos įtakos ap
l inkai . 

Konkuruojančios firmos iki 
šių metų balandžio 21d. privalo 
pateikti konkrečius pasiūlymus 
Lietuvos Energetikos ministeri
jos sudarytam ekspertų komite
tu i . 

L i e t u v o s de legaci ja i švyko 
į Lenkiją 

Šiandien j Varšuvą iš«jFri<*rt 

Lietuvos užsienio reikalų mi
n is t ras Povilas Gylys, ministro 
pavaduotojas, derybų su Lenkija 
delegacijos vadovas Vladislavas 
Domarkas, kiti oficialūs asme
nys. Kovo 18 d. Lietuvos ir Len
kijos užsienio reikalų ministrai 
sąlyginiai pasirašys — parafuos 
Lietuvos ir Lenkijos draugiškų 
santykių ir gero kaimyninio 
bendradarbiavo sutartį. 

Pr ieš išvykdamas, V. Domar
kas pasakė, kad tai. kas yra 
į t raukta dabartiniame sutarties 
projekte, tu rė tų garantuoti, jog 
ta rp abiejų valstybių nebus 
teri torinių pretenzijų, atitin
kamai elgsis tautinės mažumos 
abiejose valstybėse, gerbdamos 
tos valstybės, kurioje jie gyvena, 
į s ta tymus. Sutart is neužkerta 
kelio tolesniam sknudžių klau
s imų n a g r i n ė j i m u i , t a č i a u 
istorijos puslapių analizė neturi 
užgožti ateit ies. 

Šiandien septynios partijos ir 
judėjimai surengė mitingą Ne
priklausomybės aikštėje ryšium 
su besiart inančiu Lietuvos ir 
Lenkijos tarpvalstybinės sutar
ties pasirašymu. Kalbėjusieji 
reikalavo, kad sutartyje būtų 
užfiksuotas istorinis faktas — 
Vilniaus miesto ir krašto okupa
vimas 1920-aisiais metais. 

L i e t u v o s d a r b i n i n k a i 
p r o t e s t u o s pr ieš sunk ią 

b ū k l ę 

IS8SHB."? 

I 

Myanmar (buvusią Burmą) valdantys generolai, nuo 1988 m. griežtai dorodamiesi su demokrati
jos sąjūdžiu, dabar, kai kraštas nori geresnių santykių su JAV dėl ekonominių priežasčių, jau 
svarsto apie galimybes derėtis su demokratijos siekiančia opozicija. Nuotraukoje — penktus metus 
namų arešte laikoma opozicijos vadovė Daw Aung San Suu Kyi, 1990 m. rinkimuose laimėjusi 
didelę daugumą balsų, bet karinės juntos neleidžiama valdyti (ji taip pat yra Nobelio taikos 
laureatė). 

Atstatyta L ie tuvos-Latv i jos 
s iena 

Bendrame Lietuvos ir Latvi
jos delegacijų posėdyje Vilniuje 
Šiandien visiškai susi tar ta dėl 
valstybinės sausumos sienos. 
Dalyvaujant Zarasų, Pasvalio. 
Rokiškio bei Daugpilio žemė
tvarkininkams baigti žymėti 
minėtiniems rajonams priklau
santys bendros sienos ruožai, 
patvirt intas naujas žemėlapis 

„Lietuvos darbininkų sąjun
gos rengiasi paskelbti bendrą 
akciją, kad atkreiptų vyriau
sybės dėmesį į tragišką dirban
čio žmogaus padėtį", spaudos 
konferencijoje pasakė Kauno 
profsąjungų regioninio susi
vienijimo tarybos narys Ar
vydas Dambrauskas. „Pramonė 
žlunga, 'valgomos' apyvartinės 
lėšos, produkcija nerealizuo
jama, o žmonės neatleidžiami, 
nes darbdaviai neturi lėšų net 
išeit inėms pašalpoms", kalbėjo 
da rb in inkų sąjungos vadas, 
tačiau kokia konkrečiai tai bus 
akcija nenurodė. 

Gruzija 
turėjo įstoti 

į NVS 

Tbil is i , Gruzija, kovo 1 d. 
(BNS) — Gruzijos parlamentas 
po didelių ginčų, kur iuose 
neišvengta įžeidinėjimų, kovo 1 
d. ratifikavo Gruzijos įstojimo į 
Nepriklausomų Valstybių San
draugą dokumentus 121-47 
balsų santykiu. 

Diskusijose ir ginčuose prieš 
balsavimą kai kurie deputatai 
grasino visą opoziciją pasodinti 
į kalėjimą. Opozicijos atstovai 
Gruzijos prezidentą Eduard Še
vardnadze apkaltino „naciona
linių interesų išdavimu". Jų 
nuomone, Gruzija, stodama į 
NVS, „praranda bet kokią 
nepriklausomybę ir tampa Rus<-
jos marionete" . Par lamento 
kalbėtojas turėjo keletą kar tų 
posėdį nutraukti . 

Eduard Ševardnadzė deputa
tams priminė, kad nutar imas 
dėl įstojimo į NVS buvo priim
tas tokiomis sąlygomis, kai 
Gruzijai „grėsė i t a lus valsty
bingumo netekimas, pilietinio 
karo perspektyva, ir mes buvo
me pasmerkti išnaikinimui". 
Tiktai pareiškimas de i įstojimo 
į NVS galėjo išgelbėti šalį, 
pabrėžė Gruzijos vadovas. 

NVS įkūrimo dokumentus 
Gruzi ja p a s i r a š ė 1993 m. 
rugsėjo mėn. Jų ratifikavimas 
par lamente buvo dels iamas 
todėl, kad šalyje buvo paskelb
ta nepaprastoji padėtis ir sus
tabdyta parlamento veikla. Pa
skutiniaisiais mėnesiais par
lamento opozicija kelis kar tus 
blokavo šių dokumentų ratifi
kavimą. 

JAV ir Rusija leis tikrinti 
ginklų ardymą 

V a š i n g t o n a s , kovo 16 d. 
(Reuters) — Jungt inės Amerikos 
Valstijos ir Rusija trečiadienį 
pasirašė sutartį pagal kurią abi 
šalys leis viena k i ^ i t ikr in t i 
vietoves, kuriose y ra ardomi 
branduoliniai ginklai. Ta proga 
Rusija pasiūlė i r kitos su tar t ies 
projektą, kurioje abi pusės su
ta r tų atsisakyti ka r in iams nau
dojamo plutonio — branduolinių 
ginklų pagrindinės medžiagos. 

JAV energetikos sekre torė 
Hazel O'Leary, kuri k a r t u su 
Rusijos Atominės Energet ikos 
minister i jos a t s tovu Vik tor 
Mikailov pasirašė t ikr inimo su
tartį , pareiškė, kad ir JAV 
nemato perspektyvų plutonio 
gamybai. 

„Abiejų mūsų salių vyriausy
bės pripažįsta, kad tol imesnis 
plutonį gaminančių reaktor ių 
varymas nebėra logiškas šiais 
laikais", apandos konferencijoje 
pasakė Hazel O'Leary po dvi 
dienas trukusių derybq su Rusi
ja. Rusijos pareigūnai pasakė , 
kad Maskva pasiūlė n u t r a u k t i 
visą gamyba ar cheminį išsky
rimą ginklams t inkamos koky
bes plutonio vienerius me tus po 
to, kai suras nebranduolinius 
ša l t in ius energet ikos porei
k iams patenkinti . Rusija tur i 
plutonį gaminančius reaktorius 
Tomske ir Krasnojarske, ku
riuos galima būtų pakeisti , kad 
jos gamintų elektra iš gamtinių 
dujų ir iš deginamu anglių. 

Pagal trečiadienį pasirašytą 
sutart į Vašingtonas padės fi
nansuoti anglimis ir dujomis 
varomas jėgaines Rusijoje ir abi 

šalys leis viena kitai tikrinti ar
domus branduolinių ginklų ar
senalus. JAV ir kelios kitos bu
vusios Sovietų Sąjungos šalys 
jau yra po Šaltojo karo pabaigos 
pasirašytose sutartyse pažadėju
sios mažinti savo branduolinių 
ginklų skaičių. 

Kazachstanas, Baltarusija i r 
U k r a i n a sut iko leisti savo 
branduolinius ginklus išvežti į 
Rusiją, kur jie bus išardomi, 
išimant iš jų koncentruotą plu
tonį. Sovietų Sąjungai prieš dve-
jis metus suirus, Kazachstano 
teritorijoje liko 1.400 bran
duoliniai ginklai, o Ukrainoje — 
1,800. JAV Kongresas yra pa
skyręs 1.2 milijonus dolerių 
padėti išardyti buvusios Sovietų 
Sąjungos teritorijoje likusius 
ginklus. 

Bet abi pusės buvo susirūpi
nusios, matydamos, kad būtina 
t ikr in t i , kaip vyksta tu ginklų 
ardymas abiejose šalyse, ir iš to 
išaugo reikalas nudaryti šią 
naują sutar t į , pasakė JAV 
Energetikos departamento pa
reigūnai Taip pat bijoma, kad 
plutonis iš ardomų ginklų nepa
kliūtų j teroristų rankas. Pagal 
su t a r t i . Rusijos energetikos 
pareigūnai galės tikrinti JAV 
ardomus ginklus JAV Energe
t ikos depar tamento Pantex 
įmonėje, netoli Amarilio. Texas, 
o JAV energetikos pareigūnai 
t ikr ins Tomske ardomus gink
lus. Abiejų šalių kariniai vadai 
priešinosi, Tarptautinės Atomi
nės Energetikos Agentūros da
lyvavimui, kad jie nesužinotų 
karinių paslapčių 

Nauji L ie tuvos Mokslų 
a k a d e m i j o s na r i a i 

Lietuvos Mokslų Akademijos 
išrinkti tikrieji nariai ir nariai 
korespondentai. 

Iš septynių kandidatų į akade
mikus išrinkti penki filosofijos 
srityje — Rolandas Pavilionis, 
fizikos — Zenonas Rudzikas, 
geografijos — Vytautas Gudelis, 
medicinos — Jurgis Brėdikis, 
elektronikos ir informatikos — 
Adolfas Laimutis Telksnys. 

Japonija padės Ukrainai 
naikinti branduolinius 

ginklus 

Walęsa tvarkosi su RTV 
vadovu ir kairiųjų koalicija 

Varšuva , kovo 2 d. — Len
kijos prezidentas Lech Walęsa 
kovo 1 d. staiga iš pareigų at
leido Nacionalines Radiofono ir 
Televizijos tarybos pirmininką 
M Markievvicz. rašo „Lietuvos 
ryto" korespondentas Andrius 
Vaišnys. 

Prezidentas buvo nepatenkin
tas tos tarybos vykdomu RTV 
demonopolizavimu ir tvarkymu, 
nors prieš metus jis pats toms 
pareigoms paskyrė M. Markie
vvicz, buvusi disidentą ir Soli-
darnošč veikėją. Pasirodo, kad 
Valstybės saugumo tarnybai 
ištyrus verslininko Z. Solorz 
pajamų šaltinius bei veiklą, 
rasta, kad Markievvicz buvo iš 
Solorz priėmęs kyšį už leidimą 
jo privačiai televizijai transliuo
ti šalies mastu. 

Po prezidento VValęsos spren
dimo atleisti M. Markievvicz 
keletas žymių teisės specialistų 
suabejojo tokio veiksmo teisė
tumu. Anot eksperto prof. B. Mi-
chalski, prezidentas negalįs 
atleisti pirmininko, nes tai 
nenumatyta įstatymo —juolab, 
kad jam neįmanoma prikišti 
jokio grubaus pažeidimo. Anks
čiau prezidentas buvo nepaten
kintas naujai tarybos paskirtu 
nacionalinės televizijos vadovu, 
o senąjį įdarbino prezidentūroje. 

Konfliktas su ka i r ia i s ia i s 

Kitą prezidento konfliktą — 
su Demokratinių Kairiųjų Są
jungos vadu Aleksander Kvvas-
nevvski — lėmė darbas, rengiant 
naują valstybės konstituciją 
^Lenkijoje kol kas veikia lai
kinoji, vadinama mažąja >. Kai 
toliau svarstyti Seimas nepri
ėmė prezidento projekto, j is at
šaukė savo atstovą, kanceliari

jos viceministrą prof. L. Falan-
dysz, o A. Kwasnewskį pavadi
no stalinistu. 

Prezidentui svečiuojantis Lat
vijoje. L. Falandysz atsargiai 
p a r e i š k ė , jog n e s ą s Lech 
Walęsos advokatas, jog niekam 
neleistina, taip pat i r prezi
dentui, įžeidinėti. 

Prisiminus Demokratinu Kai
riųjų Sąjungos ir Liaudininkų 
partijos koalicijos nesutar imus 
bei prezidento skubotumą, pat
virt inant L Pavviak sprendimą 
atleisti finansų minis trą (kai
riųjų statytinį), gali atrodyti , 
kad prezidentūra ne t ik nori 
turėt i stipresnę įtaką vyriausy
bei, bet ir nurungt i savo varžo
vus — A. K w a s n e w s k i o 
komandą. 

Demonstratyviai elgdamasis 
ap ta r i an t konst i tuci jos per
spektyvą, prezidentas galėjo 
pradėti naujo įvaizdžio kūrimą 
pakeliui į naujus prezidento 
rinkimus. 

Seime kovo 4 d. numačius 
t v i r t i n t i naująjį b i u d ž e t o 
projektą Demokratinių kairiųjų 
frakcijos vadovybė numatė , jog 
ba lsavimo me tu p r iva loma 
g r i e ž t a frakcijos d r a u s m ė . 
Kitaip tariant, frakcija vien
ingai turinti pri tart i pateikto 
biudžeto variantui . 

O kovo 7 d. darbininkų unija 
Solidarnošč visoje Lenkijoje 
pradeda streikus geležinkelyje, 
energetikoje, kalnakasyboje . 
Jos nepatenkina biudžeto pro
jekte numatytos socialinės ga
rantijos. 

Prezidentas Lech Walęsa šiuo 
metu vieši Indijoje. Po vizito 
numato skirti naują RTV tary
bos pirmininką, nors pati taryba 
jau kreipėsi į konstitucinį tri
bunolą. 

Lietuvos-Lenkijos sutartis 
— valstybinė paslaptis 

Kijevas . Ukraina, kovo 2 d. 
( I t a r -Tass ) — J a p o n i j a ir 
Ukra ina pasirašo tarpvyriau
sybinį susitarimą dėl bendra 
darbiavimo išardant ir sunai
k inant buvusios Sovietų Sąjun
gos b randuo l in ius g i n k l u s . 
dislokuotus Ukrainos teritorijo
je. Šį faktą patvirtino Japonijos 
užsienio reikalų ministerijos 
nusiginklavimo skyrius. 

1993 m. balandžio mėnesį Ja

ponija įsipareigojo suteikti 
neat lyginamą 100 milijonų do
lerių pagalbą toms buvusios So
vietų Sąjungos respublikoms, 
kurių teritorijoje yra bran
duolinis ginklas, kad jį būtų 
g a l i m a l ikviduot i . Tokius 
susi tar imus Tokijas jau yra 
sudaręs su Maskva ir Minsku. 

Bet kol kas ne visai aišku, 
kokią konkrečią sumą Japonija 
p a s k i r s k i ekv iena i iŠ šių 

V i l n i u s , kovo 15 d. — 
Lietuvos Užsienio reikalų mi
nisterija antradienį paskelbė 
pareiškimą, kuriame atmeta 
įvairių grupių daroma spau
dimą paskelbti ketinamos pasi
rašyti Laetovos-lenkijos sutar
ties tekstą. 

Pareiškime rašoma, kad Ui 
sienio re ika lų minis ter i ja i 
„susirūpinimą keiia grupės 
Kauno miesto tarybos deputatų 
pareiškimas, kategoriškai rei
kalaujantis paskelbti sutarties 
tekstą, netgi nurodymai, kokios 
nuostatos turi būti įtrauktos į 
tekstą". 

..Lietuvos Užsienio reikalų 
minis ter i ja pa re i šk ia , jog 
rengiamoje sutartyje atspindėti 
visi svarbiausi Lietuvos politi
niai ir ekonominiai interesai, o 
derybos vyksta, remiantis tarp
tautinės teisės bei praktikos 
principais, taip pat 1992 m. 
rugsėjo 4 d. ministro pirmininko 
Aleksandro Abišalos patvirtin
tu vyriausybės nutarimu Nr. 
653, kuriame sakoma, jog žinios 
apie derybas su užsienio vals
tybėmis iki susitarimų pasira
šymo yra Lietuvos Respublikos 
valstybinė paslaptis". 

„Lietuvos Užsienio reikalų 
ministerija a tmeta bet kokį 
spaudimą, kaip bandymą daryti 

įtaką derybų eigai ir kompli
kuoti valstybių tarpusavio san
tykius , ir primena, jog demo
kra t inė je valstybėje pas i t i 
kėjimas diplomatinės tarnybos 
darbo kokybe yra t ik r inamas 
ratifikuojant pasirašytas sutar
tis par lamente". 

Lenkija pritaria 
Baltijos energetikos 

sistemai 
Vilnius , kovo 3 d. — Lenkijos 

prezidentas Lech Walęsa laiške 
Estijos prezidentui L e n n a r t 
Meri pažymi, kad Lenkija pri
taria Estijos pasiūlymui sukurti 
vieningą Baltijos šalių energe
tikos sistemą, rašo „Lietuvos 
ry tas" . 

Šis pasiūlymas buvo svars
tomas Baltijos šalių prezidentų 
susitikime 1993 m. rugpjūčio 
mėnesį. 

Lenkijos prezidento nuomone. 
Baltijos jūros šalys turi drauge 
spręsti problemas, kaip optima
liai panaudoti tur imus energi
jos šaltinius ir ieškoti naujų, 
garantuoti energijos pramonės 
saugumą ir aplinkos apsaugą. 

KALENDORIUS 

respublikų. Šis klausimas bus K o v o 18 d.: Šv. K i r i l a s 
svarstomas dvišaliu lygiu. Be Jeruzalietis; Edvardas, Eimutis, 
to, nepasirašytas susitarimas su Gintarė . 
Kazachstanu, kuris taip pat yra Kovo 19 d.: Šv. Juozapas; 
šios Japonijos pagalbos objektas. Vilys, Nautilė. 



DRAUGAS, penktadienis, 1994 m. kovo men. 18 d. 

/PORTO APŽVALGA 
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HAMILTONO „KOVAS" -
SENJORŲ KREPŠINIO 

LAIMĖTOJAI 
1994 m. ŠALFASS-gos vyrų 

senjorų (34 m. ir vyr.) krepšinio 
p i rmenybės vyko vasario 12-13 
d., Hamil tone . Ont . J a s sklan
džiai pravedė Hamil tono LSK 
, ,Kovas" , klubo p i rmin inko 
Arvydo Šeštoko vadovybėje. 
P i rmenybėse dalyvavo t ik 4 
komandos: Toronto . .Aušra", 
Toronto „Vytis". Londono „Tau
r a s " ir š e i m i n i n k a i — 
Hamil tono „Kovas". Buvo ne
mažas nusivylimas, kad nedaly
vavo nei viena komanda iš JAV. 
Pernykščių p i rmembių inicia
tor ius ir vykdytojas Clevelando 
„Žaibas" šiuo metu pergyvena 
vyrų krepšinio krizę ir varžy
boms iš viso neužsiregistravo, o 
Detroito „Kovas" ir pernykštė 
laimėtoja Chicagos ASK ..Li-
tuan ica" supasavo paskutiniu 
momentu . 

Nedalyvaujant JAV koman
doms, varžybos buvo vykdomos 
t a škų s is tema '. .Round Robin" 
— kiekvienas su kiekvienu*. 
Šeštadieni pirmose rungtynėse 
Hami l tono „Kovas" lengvai 
įveikė Toronto . .Vyti" 68:42. 
Vytiečiai t ik pi rmame puslai-
kyje sugebėjo stipriau pasiprie
šint i . Daugiausia taškų sukro
vė — J. Valai t is ir R. But
kevičius iš „Kovo" ir E. Stra
vinskas — iš „Vyčio". 

Antrose rungtynėse . Toronto 
„Auš ra" laimėjo prieš ryžtingą 
Londono „Taurą" 107:80. Di
džiausi t a škų medžiotojai: I. 
Kongats > „Aušra" > ir D. Scheutz 
(„Tauras*"». Trečiose rungty
nėse. H. „Kovas" parklupdė 
Londono ..Taurą" 87:67. Taurie-
t i s D. Scheutz supylė net 30 
taškų, o iš koviečių sėkmingiau
s ias buvo A. Valait is su 19 tšk. 
Ke tv i r t ame ir pasku t in iame 
šeštadienio susitikime ta rp tra
dicinių varžovų „Aušros" ir 
„Vyčio", laimėtojais išėjo auš-
riečiai 105:92. Rezultatyviau
sias „Auš ra i " buvo G. Shimko 
su 31 tašku , „Vyčiui" — A. Cy-
gas 28 t. 

Sekmadieni , pirmose rung
tynėse L. „ T a u r a s " permainin
game žaidime išpešė sunkią per
galę prieš T. „Vytį" 80:76. 
Pasku t inės rungtynės buvo dėl 
čempionato, kadangi susitiko 
iki šiol da r nepralaimėje ko
mandos. Toronto „Aušra" ir Ha
m i l t o n o . , K o v a s " . N o r s ir 
r u n g t y n i ų f a v o r i t a i s buvo 
žvaigždėmis daugiau nusags
ty ta „Aušros" komanda, nu
galėtojais išėjo ryžtingiau ir ko-
vingiau sužaidę koviečiai 71:58. 
Y p a č i š s k i r t i n a s „ K o v o " 
ža idė jas buvo A. V a l a i t i s , 
suka lęs 33 taškus . Kiti ko
viečiai — K. Kalvait is 11 t.. J. 
Riekus 7, A. Valickis 6, R. But
kevičius, B. Tatti — po 4, ir Ju-
lien, A. Šeštokas. M. Korczyns-
ki — po 2. Už „Aušrą" žaidė ir 
t a š k u s pelnė: R. Kaknevičius, 
23 , G. Shimko 11. I. Kongats 
Bar tusevičius — po 10 ir V. De-
mentavič ius 5. 

G a l u t i n i a i komandos išsi
r i k i a v o : ( s k l i a u s t e l i u o s e 
nurodyta laimėjimai — pralai
mėjimai): 1. Hamiltono „Kovas" 
(3 - 0). 2. Toronto „Aušra" (2-1), 
3. Londono „Tau ra s " (1 - 2), 4. 
Toronto „Vyt is" (0 - 3). 

Varžybų rengėjai — Hamil
tono LSK „Kovas" verti t ikrai 
užsipelnyto pagyrimo už labai 
gerai organizutai pravestas pir
menybes. 

Truputis istorijos. Jau seniai 
buvo galvojama į metinių žai
dynių programą įtraukti senjo
rų varžybas, tačiau vis pasirodė 
nepraktiška dėl susikryžiavimo 
su reguliariomis vyrų pirme
nybėmis. Pirmą kartą senjorų 
varžybos formal ia i buvo 
vykdomos Il-se PLSŽ-se, 1983 
m. Chicagoje. Tada, dalyvaujant 
tik 2 komandoms Clevelando 
„Žaibas" įveikė Chicagos ASK 
„Lituanicą". Tik po 10 metų 
nuo šių varžybų, Clevelando 
„Žaibo" iniciatyva, 1993 m. va
sario 27-28 d„ Clevelande buvo 
surengtos senjorų sėkmingos 
pirmenybės. Dalyvavo 6 koman
dos. Laimėtojais tapo Chicagos 
ASK „Lituanicą", finale nu
galėję Toronto „Aušrą" 68:56. 
Dėl 3-čios vietos Clevelando 
„Žaibas" įveikė Hamiltono 
„Kovą" 56:39 ir dėl 5-tos vietos 
— Londono „Tauras" — Detroi
to „Kovą" 66:60. 

Taigi patirtis parodė, kad at
skirai nuo metinių žaidynių 
vykdomos senjorų pirmenybės 
yra pavykęs žingsnis. Gal reik
tų pagalvoti jas vykdyti vėliau, 
bent kovo ar net balandžio 
mėnesį. 

a m b 

LFK „Lituanicą — Liths" vyrų komanda žaidžia Lietuvių centro aikštėje, Lemonte. 

Futbolas Čikagoje 

VYRIŠKAI UŽBAIGTOS SALĖS 
PIRMENYBĖS 

Po triuškinančio mūsiškių 
pralaimėjimo prieš „United 
Serbs", praėjusį sekmadienį ne
daug kas besitikėjo, kad „Li
tuanicą - Liths" komanda dar 
sugebės rimčiau pasipriešinti 
p i rmau janč ia i „ P e g a s u s " 
komandai ir pastoti jai kelią į 
Metropolitan lygos čempionus. 
„Liths" komandos neturi tikslo 
kaišioti kojas, kad tik suklup
dytų kitus. Jos tikslas yra pasi
rūp in t i savimi ir išlyginti 
nepasisekimus, kad besido
mintieji susidarytų pilnesnį 
vaizdą apie komandos žaidėjų 
tikrą pajėgumą. Sio pirmenybių 
sezono „Liths" komandos kelias 
buvo labai nelygus — kampuo
tas ir duobėtas. Vieną sekma
dienį jie pliekė konkurentus 
aukštu rezultatu, o kitą sekma
dienį — patys jau sutriuškinti 
dar aukštesniu. Dažniausiai 
laimėjo prieš pirmaujančias 

komandas — „Green - Whi te" , 
„Eag l e s " , „Maroons" . Pra
laimėjo prieš už save žemiau 
stovinčioms komandoms. 

Praėjusį sekmadienį, kovo 13 
d„ žaidžiant prieš „Pegasus" , 
komandą sudarė: var t in inkas 
Mark Jenigas. Virgis Marčins-
kas, Rolandas Siniakovas, Gy
tis Kaval iauskas , Rolandas 
U r b o n a v i č i u s . V i r g i s Žu-
romskas, Artūras Savukynas , 
Paul Masnjak, Toni Maestre ir 
Rober t Vucinic . K o m a n d a 
sužaidė entuziastingai nuo pir 
mos ligi paskutinės sekundės, 
į v a r č i a i s pa s i rūp ino Gy t i s 
Kaval iauskas 2 ir Virgis Žu-
romskas. Rungtynės baigtos 3:3. 
Išlyginamąjį įvartį „Pegasus" 
pasiekė tik paskutinėje minu
tėje ir mūsų vartininko ne
laimės dėka, bet ir to nebeuž

teko „ P e g a s u s " k o m a n d a i 
pasidaryti čempionais. Ja is tapo 
„Green - VVhite". Iš salės 
p i rmenybių major divizijos 
iškrito lenkų „Royal Wawel" ir 
vokiečių , ,Schwaben"\ Taip 
„Schvvaben"! Mūsiškiai atsisto
jo lentelės viduryje t a rp 10 ko
mandų. 

Komandai vadovavo Ged. 
Bielskus ir Alb. Glavinskas. 

Lauko pirmenybės prasidės 
balandžio 10 d. P i rmosios 
rungtynės Lemonto aikštėje 
prieš „Green — VVhite". 

LFK „ L I T U A N I C Ą " 
M E T I N I S NARIU 
S U S I R I N K I M A S 

„Lituanicą — Liths" metinis 
narių susirinkimas sekmadienį, 
kovo 20 d.. 1 v. p.p. vyks 
Lemonte. Lietuvių centro posė
džių kambaryje. Darbotvarkėje 
— praneš ima i apie veikla, 
valdybos rinkimai, klausimai ir 
sumanymai . Visi na r ia i ir 
prijaučiantieji kviečiami šiame 
susirinkime dalvvauti . 

1994 m. ŠALFASS-GOS 
SLIDINĖJIMO PASEKMĖS 

P a s t a b o s : Tiek slalome, tiek 
ir didžiajame slalome, buvo 
vykdoma po 2 nusileidimus. 
Dviejų nusileidimų suma buvo 
naudojama Elite klasėje nusta
tant vertinimą. Visose kitose 
klasėse — geresnis iš abiejų 
n u s i l e i d i m ų buvo imamas 
vertinimui. 

(A) po pavardės — reiškia 
Toronto „Aušrą": (V) — Toronto 
„Vytį"; (J)— Toronto „Jungtį"; 
d) - Clevelando „Žaibą". Klu
bams nepriklausantiems, ar 
neišaiškintos klubinės priklau
somybės dalyviams — nepažy
mėta nieko. 

DIDYSIS SLALOMAS 

V y r ų E l i t e ( n e r i b o t o 
amžiaus) : 1. Ričardas Lapas 
54.68 sek. (27.09 + 27.59), 2. 
Petras Taraška („Ž") 1:02.01 
min. (32.12 + 29.89), 3. Motie
jus Taraška („Ž") 1:06.42 min. 
(33.64 + 32.78). 

Mote rų El i te (neriboto am
žiaus): 1. Gailė Jonytė („A") 
59.76 sek. (29.82 + 29.94), 2. 
Liana Šipelytė 00.30 min. (30.04 
+ 30.26), 3. Indrė Freimanaitė 
(„A") 1:06.05 min. (32.69 + 
33.36). 

B e r n i u k ų iki 10 metų: 1. 
David Akelaitis („V") 31.86 
sek., 2. Mark Akelaitis („V") 
32.33 sek., 3. Danielius Puzeris 
(„A") 37.96 sek. 

M e r g a i č i ų iki 10 m.: 1. 
Aleksa Pacevičiūtė 34.56 sek., 

• 2. Laura Pacevičiūtė 38.68 sek., 
3. Janina Pacevičiūtė 41.21 sek. 

Berniukų 10-12 m.: 1. An
tanas Pacevičius 31.20 sek., 2. 
Adomas Pakštas 33.83 sek., 3. 
Jur i Kongats („A") 34.19 sek. 

Mergaičių 10-12 m.: 1. Indrė 
Kongats („A") 32.80 sek., 2. 
Audra Pacevičiūtė 36.55 sek., 3. 
Alena Ignatavičiūtė („A") 40.48 
sek. 

. Berniukų 13-16 m.: 1. Tomas 
Skrinskas („A") 26.24 sek., 2. 

Paulius Dailydė („A") 28.13 
sek., 3. Petras Matukas („A") 
28.30 sek. 

Mergaič ių 13-16 m.: 1. Joan 
na Courtney 33.02 sek.. 2. Ona 
Smalenskaitė („A"1 34.25 sek.. 
3. Vyta Šileikaitė '„A") 35.22 
sek. 

V y r ų 17-34 m.: 1. Vincas Lia-
čas („A") 27.79 sek.. 2. Linas 
Underys („A") 29.70 sek., 3. 
Audrius Vaidila I „A" 130.20 sek. 

Moterų 17-34 m.: 1. Kate 
Boyd 40.51 sek., 2. Angele Da-
nait is (.,A"> 1:04.15 min. Tik 2 
užbaigė rungtį. 

V y r ų 35-44 m.: 1. Rimas 
Kuliavas („J" 128.78 sek., 2. An
tanas Pacevičius 29.07 sek.. 3. 
Tomas Akelaitis („V") 29.31 
sek. 

Moterų 35-44 m.: 1. Loreta 
Kongats („A"> 35.53 sek.. 2. 
Rūta Pacevičius 36.89 sek.. 3. 
Kristina Puzeris („A") 39.98 
sek. 

Vyrų 45-64 m.: 1. Albinas Pu
zeris („A") 29.24 sek., 2. Rimas 
Smalenskas („A") 36.58 sek., 3. 
Audrius Šileika („A") 36.83 sek. 

V y r ų virš 64 m.: Jonas Jonai
tis („V") 32.86 sek. Tik 1 daly
vis. 

SLALOMAS 

Vyrų Elite: 1. Ričardas Lapas 
1:08.02 min. (38.49 - 39.53), 2. 
Motiejus Taraška („Ž"»1:42.29 
min. (51.15 + 51.14). 3. Petras 
Taraška („Ž") 1:47.31 min. 
(59.56 • 47.81). 

Moterų Eli te: 1. Gailė Jony
tė („A") 1:93.90 min. (45.10 * 
48.80), 2. Indrė Freimanaitė 
(„A") 1:50.82 min. (50.52 -
1:00.30), 3. Liana Šipelytė 
1:51.46 min. (1:06.54 • 44.92). 

Berniukų iki 10 m.: 1. David 
Akelaitis („V") 48.86 sek., 2. 
Mark Akelaitis („V") 50.71 sek., 
3. Danielius Puzeris („A") 56.68 
sek. 

Mergaičių iki 10 m.: 1. Alek 
sa Pacevičiūtė 55.99 sek., 2. 

LIETUVOJE DŽIAUGIAMASI 
ČIUOŽĖJŲ PASIEKIMAIS 

Lietuvos sportininkai vyko į 
Norvegijoje vykusią olimpiadą 
be didesnių vilčių išjos grįžt su 
medaliais, todėl didelių nusivy
limų Lietuvoje ir nėra. Džiau
giamasi ledo čiuožėjų pora. t a rp 
21 dalyvavusių varžybose porų. 
iškopusių j 12-tą vietą. Š.m. 

Laura Pacevičiūtė 58.07 sek., 3. 
Janina Pacevičiūtė 1:03.76 min. 

B e r n i u k ų 10-12 m.: 1. An
tanas Pacevičius 43.82 sek.. 2. 
Adomas Pakštas 52.23 sek.. 3. 
Juri Kongats („A") 52.54 sek. 

Mergaič ių 10-12 m.: Indrė 
Kongats („A") 53.40 sek., 2. 
Audra Pacevičiūtė 54.10 sek.. 3. 
Alena I g n a t a v i č i ū t ė (,.A"t 
1:03.65 min. 

Bern iukų 13-16 m.: 1 Tomas 
Skrinskas <„A") 37.49 sek.. 2. 
Paulius Dailydė („A") 37.88 
sek.. 3. Petras Matukas („A") 
43.61 sek. 

Mergaičių 13-16 m.: 1. Joan 
na Courtney 54.58 sek. Tik vie
na užbaigė. 

Vyrų 17-34 m.: 1. Simonas 
Namikas („V") 45.54 sek., 2. 
Linas Underys („A") 46.62 sek., 
3. Audrius Vaidila („A") 48.10 
sek. 

Moterų 17-34 m.: 1. Kate 
Boyd 1:00.93 min.. 2. Angelė 
Danaitis I ..A") 1:18.09 min. Tik 
2 užbaigė. 

V y r ų 35 -44 . : 1. Tomas 
Akelaitis („V") 42.52 sek., 2. 
Rimas Kuliavas („J") 45.10 
sek.. 3. Algis Pacevičius 49.88 
sek. 

Moterų 35-44 m.: 1. Kris t ina 
Puzeris („A" 158.60 sek.. 2. Rita 
Birgiolas („A") 58.77 sek., 3. 
Loreta Kongats („A") 59.49 sek. 

Vyrų 45-64 m.: 1. Albinas Pu
zeris (,,A"» 46.72 sek.. 2. Aud
rius Šileika i.,A")54.31 sek.. 3. 
Rimas Smalenskas („A") 58.01 
sek. 

Vyrų 64 m. ir v y r e s n i ų : 
Jonas Jonaitis („V") 53.53 sek. 
Tik 1 dalyvis. 

Moterų 45 64 m ir virš 64 m. 
klasėse dalyvių nebuvo. 

M a r g a r i t a 
Vanagas . 

Drobiazko ir Povi las 

vasario 23 d. „Tiesos" la ioje. 
straipsnyje „Margar i ta ir Po
vilas neapvylė",taip rašoma: 

„Nepasakysime naujiena, jei 
dailųjį čiuožimą pavadinsime 
populiariausia žiemos sporto 
šaka Lietuvoje. Turbūt nedaug 
kas praleido transliacijas iš 
Li lehamerio o l impin ių žai
dynių, kai šoko Lietuvos pora — 
Margarita Drobiazko ir Povilas 
Vanagas. 

Išvykdami i Lilehamerį, čiuo
žėjai ir treneriai sakė: norėtume 
būti triliktuke, nes Olimpiadoje 
prisidės dvi stiprios poros iš 
Šiaurės Amerikos ir Uzbekijos. 
Būtent trylikti j ie ir buvo prieš 
paskutinį šokį. 

Tačiau pirmadienį vakare 
pasirodyta dar geriau ir pakilta 
vienu laipteliu aukščiau. 12 
vieta tarp 21 poros — nemaža 
pažanga, palyginus su 1992 
metų Alberviliu '16 vieta iš 19). 

Margaritai — 22 metai. Povi
lui — 23. Jie d a r jauni ir ju di
džiausios pergalės dar prieš 
akis. Svarbiausia — nors ir pa
mažu, bet užtikrintai kylama 
aukštyn. 

Beje, stebėjusieji transliaciją 
t i k r i a u s i a i g i rdė jo Povilo 
žodžius: „Labai ačiū visiems 
padėjusiems!". Visų pirma jie 
adresuoti LTOK ir UAB „Sos-
tena". Mūsų poros treneriai — 
Jelena M nikov ir Lilija 
Vanagienė ". 
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F U T B O L O T U R N Y R A S 
S A L Ė J E 

Pas iba igus pavienių lygų 
salės pirmenybių rungtynėms, 
n i inois S ta te Soccer Assn. 
' engia 5 stipriausių Čikagos 
zonos lygų čempionų turnyrą, 
kuriame dalyvaus 16 komandų. 

Turnyras vyks Villa Park 
priemiestyje. Odeum Stadium. 

1033 Villa Ave. Jis prasidės 
kovo 25 d„ penktadienio vakare, 
7 vai., o šeštadienį, kovo 26. pra
džia 12 vai . dieną. 

Turnyro žiūrovai turės progos 
laimėti 10 bilietų i ..World Cup" 
penkerias rungtynes, kurios bus 
ža idž iamos Čikagos Soldier 
Field stadione. Verta pagalvoti. 

J . J . 

EUGENE C. DECKER, DDS P.C. 
4647 W. 103 St.. Oak L » « n . IL 

Pirmas apyl su Northvvestern un-to 
dipiomu. lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą karną. Pacientai priimam: 
absoliučiai punktualiai Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tel. 708-422-8260 

l 

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

7915 W. 171st 
Tinley Park. IL 60477 

(708) 614-6871 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE - MERVŲ IR 

EVOCINES LIGOS 
CRAVVFORD MEOICAL BUILOING 

6449 So Pulaski Road 
Valandos pagal susita^ma 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALY8E - AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. Tel. (7081 422-0101 
Valandos pagal sus i.-irną 

Pirmd 3 v p p-7 v v antro 1?30-3vDp 
t*e£d uždaryta. ketvd l-"3 v p p . 

penk: .r šeštd 9 v ' -12 v p p 

6132 S. Kedzie Ave.. Chicago 
(312) 778-6969 a>l» (312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSVETINE CHIRURGIJA 
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KOVO 11-OSIOS ATGARSIAI 
Ketvirtą kartą Lietuva pami

nėjo kovo 11-ąją. Milžiniškas ke
lias nueitas per tą laiką. Prieš 
ketverius metus ne vienas 
galvojo, kad kelias nuo Lietuvos 
nepriklausomos valstybės atsta
tymo iki realaus nepriklauso
mybės atgavimo bus kur kas il
gesnis. Tačiau jau tada sovieti-
ja buvo pakirsta neišgydomos 
ligos, o Lietuvos sprendimai tik 
pagreitino jos mirtį. Man, kaip 
nepriklausomos valstybės atsta
tymo Akto signatarui, buvo 
didelė staigmena vardinių bal
savimo dėl šio Akto kortelių ko
pijų įteikimas, kuris vyko iškil
mingame Seimo posėdyje šįmet. 
Prieš ketverius metus ši kortelė 
buvo paprastas popieriaus 
lapelis, kuriuo turėjo būt i 
išreikšta rinkėjų valia — atsta
tyti Lietuvos nepriklausomybę. 
Tuomet, 1990 m. kovo 11-ąją, 22 
vai. 11 minučių, — šį laiką pažy
mėjau kortelėje, net negalvojau 
apie jos išliekamąją vertę, o da
bar tai didžiausia mano relikvi
ja ir pasididžiavimas — aš bal
savau už nepriklausomos Lietu
vos valstybės atkūrimą. 

Tenka pripažinti, kad dau
guma tautiečių norėjo gyventi 
laisvoje ir nepriklausomoje Lie
tuvoje, bet ne blogiau kaip Lie
tuvos SSR. Nedaug kas suprato, 
ar norėjo suprasti, jog nepri
klausomą valstybę galima at
kurti tik aukos sąskaita. To ne
suprato, deja, ir tuometiniai 
Lietuvos vadovai, apsupti sargy
binių, santykinės prabangos ir 
atitrūkę nuo gyvenimo. To sąs
kaita buvo labai brangi, nes jie 
nesuvokė, jog rengti rinkimus, 
kai blogėja valstybės socialinė-
ekonominė situacija yra pražū
tinga valdančiajai politinei par
tijai. Tuo tarpu ir šiandien,*' 
pagal visuomenės apklausos re
zultatus, valdančiosios darbo 
demokratinės partijos įvertini
mas gana aukštas — 21%. Jis 
viršija trijų pagrindinių opozici
nių jėgų — Krikščionių demok
ratų, konservatorių ir Sąjūdžio 
— bendrą suminį įvertinimą — 
19%. 

I „Lietuvos ryto" laikraštyje 
paskelbtą straipsnį dėl opozici
jos santykio su valdžios struk
tūromis labai jautriai reagavo 
socialdemokratai. Be jokios abe
jonės ir jie, ir Centro sąjunga, 
vadovaujama R. Ozolo, yra tik
rai keblioje padėtyje. Ir vienų 
(A. Sakalas), ir kitų (E. Bičkaus
kas) atstovai užima labai atsa
kingus politinius postus LDDP 
struktūroje —jie yra Seimo pir
mininko pavaduotojais, o jais 
tapti buvo galima, tik turint 
visišką LDDP palaikymą. Būti 
tokiame aukštame poste — reiš
kia turėti didelę naudą ne tik 

sau, bet savo politinei jėgai. Juk 
ne paslaptis, kad sociologinėse 
apklausose pagrindinį įvertini
mą suteikia užimamos pareigos. 
Ne per seniausiai tarp populia
riausių Lietuvos politikų buvo 
A. Abišala, A. Butkevičius, R. 
Visokavičius. Neteko jie atsa
kingų valstybės postų, nebėra jų 
tarp populiariausių. Štai čia ir 
iškyla pagrindinis klausimas — 
kur baigiasi pozicija ir praside
da opozicija. Juo labiau, kad tos 
politinės jėgos, kurios yra per
einamojoje padėtyje, visuomet 
stengsis tą ribą pastumti sau pa
lankia kryptimi. Man regis, jog 
pozicijoje yra tos politinės jėgos, 
kurių atstovai užima atsakin
gus politinius postus — Seimo 
pirmininko ir vicepirmininkų, 
premjero ir ministrų. Kai kas 
bando teigti, kad pozicijoje yra 
kiekvienas, kuris dirba valsty
binį darbą. Bet tokiu atveju ir 
Lietuvos ambasadorius užsieny
je, ir šlavėja valstybiniame dar
be tuo atžvilgiu yra lygūs. Šia 
prasme ir su Seimo pirmininku, 
ir su premjeru. Nemanau, kad 
tai teisinga. 

Prabėgusi savaitė buvo labai 
intensyvi mūsų užsienio ryšių 
srityje. Lietuvą aplankė Rumu
nijos prezidentas J. Ilijesku. Vi
zito metu pasirašyta draugystės 
ir bendradarbiavimo sutartis 
turi daugiau simbolinę reikšmę, 
tuo tarpu didžiausią svarbą tu
rėtų turėti išsiplėtęs ekonomi
nis bendradarbiavimas, kuris, 
reikia tikėtis, prisidės prie lie
tuviškų prekių srauto į Pietų 
Europą. Aplankė Lietuvą Itali
jos užsienio reikalų bei Danijos 
gynybos ministrai. Galbūt greit 
Lietuvos kareivius pamatysime 
karščiausiuose planetos taškuo-

' se, tuomet mūsų kareivėliams 
nebereikės spręsti tarpusavio 
ginčų šaltuose Lietuvos miškuo
se. Mūsų užsienio reikalų mi
nistras kartu su Latvijos ir Esti
jos kolegomis svečiavosi pas Vo
kietijos užsienio reikalų minist
rą ir savo pokalbiais užrūstino 
Rusijos gynybos ministrą P. 
Gračiovą Šis, netekęs savitvar
dos, visiškai save demaskavo, 
pareikšdamas, kad kariuome
nės išvedimas iš Latvijos ir Es
tijos yra Rusijos vidaus reikalas. 
Kokia gyva sovietinės imperijos 
dvasia! Didelį rezonansą tiek 
Lietuvoje, tiek kaimyninėse 
valstybėse sukėlė R. Ozolo 
straipsnis, kuriame, turėdamas 
duomenis, jis teigia, jog Lenki
jos ir Baltarusijos ambasadoriai 
Lietuvoje yra savų valstybių 
slaptųjų žvalgybų agentai. Kaip 
Lietuvos pilietis, R. Ozolas turi 
teisę jam prieinama forma išdės
tyti turimus faktus, kokie jie be
būtų nemalonūs mūsų kaimy-

Danutė Bindokienė 

Lietuvos ambasadoriaus priėmime Bonoje, Vokietijoje, vasario 16 d. 
N. Namavičienė, P. Ivinskienė, A. Šmitas, R Čiukšytė, ambasador 
Terekaitė. 

Deguto šaukštas 
medaus statinėje 

VOKIETIJOS LB 
TARYBOS SESIJA 

Antroji Vokietijos lietuvių 
bendruomenės tarybos sesija 
vyko š.m. kovo 5 d. Hiutenfelde, 
Romuvos pilyje. Posėdžiui, kuris 
prasidėjo 9 vai. r., pamainom 
pirmininkavo prezidiumo pirm. 
M. Dambriūnaitė-Šmitienė, vi-
cepirm. Petras Odinis ir sekre
torius dr. Saulius Girnius. Daly
vavo 12 tarybos narių iš 15. 
Pradžioje tylos minute prisimin
ti mirusieji Bendruomenės na
riai, ypač buvęs ilgametis jos 
pirmininkas a.a. Juozas Sabas. 

Priėmus praeitų metų sesijos 
protokolą, išklausyti ataskaiti
niai pranešimai. Pirmas kalbėjo 
Vokietijos LB valdybos pir
mininkas Arminas Lipšys. Jis 
nušvietė Vokietijos lietuvių 

nams. Bet labiausiai šioje situ
acijoje nustebino reakcija Lietu
vos užsienio reikalų ministeri
jos, kuri išreiškė viešą savo ap
gailestavimą dėl R. Ozolo 
straipsnio. Nejaugi mūsų užsie
nio reikalų ministerija neturi 
ką veikti, kaip reaguoti į atski
rų mūsų valstybės piliečių pa
reiškimus? Rusijos Durnos depu
tatas V. Žirinovskis ne tiek 
prikalbėjo ir ne tokia forma, o 
Rusijos užsienio reikalų minis
terija kaip tylėjo, taip ir tyli. 
Tyli ir Lenkijos užsienio reika
lų ministerija, kuri visiškai ne
reaguoja į 80-ties Lenkijos Sei
mo narių provokacinį pareiški
mą dėl Vilniaus krašto. Tuo tar
pu tik mūsų užsienio reikalų 
ministerijos dėka turime tokius 
Lenkijos ir Baltarusijos ambasa
dorius, o Lietuvos ambasadoriu
mi į Didžiąją Britaniją paskir
tas R. Rajeckas, kuris nesusi
tvarkė su darbu prezidentūroje. 

Egidijus Klumbys 

bendruomenės situaciją. Jo 
nuomone, šiuo metu iš tikrųjų 
yra mažiau tūkstančio pilnų 
Vokietijos LB narių, nors 
sąrašai lig šiol rodė didesnį 
skaičių. Jis kaip tik šiuo metu 
sudaro naują narių kartoteką 
kompiuteriu ir tikisi iki vasaros 
baigti. Panaši padėtis su apylin
kėm. Sąrašai rodo, kad yra 36 
apylinkės, bet iš tikrųjų vei
kiančių apylinkių yra tik 11. 
Tai parodė bendruomenės dar
buotojų suvažiavimas, kurį 
valdyba sušaukė praeitų metų 
rudenį Romuvoje. Jame paskai
tą skaitė ambasadorius Z. Na-
mavičius. Vasario 16-osios 
dienos minėjime šiais metais 
dalyvavo šiek tiek mažiau žmo
nių kaip praeitais metais, bet 
vis tiek per 500 susirinko. Pra
eitais metais išėjo 4 VLB 
informacijų numeriai. Juos 
dabar redaguoja Bronė Lipšienė 
ir spaustuvei paruošia Ona 
Šiugždinienė Finansinė padėtis 
ne tokia bloga. Nesiseka ver
buoti naujų narių, nors iš Lie
tuvos atvykusių naujų žmonių 
yra daug. 

Kadangi VLB pateiktoj apy
skaitoj buvo įsivėlusi klaida, 
iždininkas Antanas Šiugždinis 
prašė jos svarstymą atidėti. 
Vėliau buvo pateikta buhalterio 
patikrinta apyskaita, pagal 
kurią VLB valdyba praeitais 
metais turėjo 145,000 markių 
išlaidų. Didžiausi išlaidų postai 
buvo Europos lietuviškųjų stu
dijų savaitė, Kultūros instituto 
suvažiavimas ir leidinys. Vasa
rio 16-osios minėjimas, Informa
cijų leidimas, VLB darbuotojų 
suvažiavimas ir reikalų vedėjo 
alga. Kontroles komisijos prane
šimą perskaitė Eugenija Lucie-

ne. 

Iš kairės: V. Bartusevičius, 
ius dr. Z. Namavičius ir A. 

Nuotr M. Šmitienės 
I 

Garbės teismo pirm. Justinas 
Lukošius pranešė, kad praeitais 
metais bendruomenės nariai ge
rai sugyveno ir jokių bylų nerei
kėjo spręsti. Gimnazijos kurato-
rijos pranešimą pateikė direkto
rius A. Šmitas. Jis nusiskundė, 
kad valdžios taupymo pro
gramos kankina bendrabutį. 
Heseno valdžia visoms priva
čioms institucijoms paramą su
mažino, o Europos Bendrija nu
tarė emigrantų iš Rytų Europos 
neberemti. Todėl gimnazija 
praeitais metais gavo 170,000 
markių mažiau negu anksčiau 
iš valdžios, o išlaidos dėl 
kylančių kainų didėjo. Tik dėka 
Amerikos lietuvio a.a. Juozo 
Babiliaus 100,000 dolerių aukos 
liko pakenčiamos skolos — 
50,000 markių. Šiais metais 
reikės surinkti dar daugiau 
aukų. Neaišku, kokiu pagrindu 
vokiečių valdžia gimnaziją 
toliau rems. Ambasadoriaus Z. 
Namavičiaus tarpininkavimu 
premjeras Šleževičius kancle
riui Koliui pasiūlė susitarti, kad 
vokiečiai toliau remtų Vasario 
16-ąją gimnaziją, o Lietuva 
vokiečių mokyklą Klaipėdoj. 

Gimnazijai remti fondo prane
šimą pateikė ižd. Antanas Šiu
gždinis. Fondas 1993 metais 
gimnazijos išlaikymui ir stipen
dijoms surinko per 100,000 mar
kių. Fondas veikia jau 11 metų 
ir per tą laiką gimnazijai ir 
bendrabučio statybai bei pilies 
remontui surinko 1.118,000 
markių. 

Apie Vokietijos l ietuvių 
jaunimo sąjungos veiklą, vietoj 
susirgusios pirmininkės Dalios 
Bal iulytės , kalbėjo Tomas 
Bartusevičius. Suminėjo VLJS 
valdybos narius ir jų pareigas, 
pranešė, kad buvo išleisti 4 
,,Kibirkšties" numeriai, praves
tas politinis seminaras su atsto
vais iš Rytų kraštų Anaberge, 
padėta suruošti Pabaltiečių 

Retkarčiais pasigirsta balsų, 
kad esame per daug priekabūs 
ar neatlaidūs kitiems, nuolat 
randame kuo apkaltinti, pasi
barti, pakritikuoti. Tokia jau 
turbūt žmonijos dalia — matyti 
krislą artimo akyje, kai savoje 
ir rąsto negalime pastebėti. 

Nereikia manyti, kad tik 
lietuviškame pasaulyje nuolat 
tų „krislų" ieškoma. Mūsų 
gyvenamajame krašte tai kone 
visuotinis reiškinys. Ziniasklai-
da retai susidomi pozityviomis 
naujienomis, pasakoja gerus 
žmonių darbus, nors jų tikrai 
daugiau pasitaiko, kaip blogų. 
Jeigu mieste gyvena 3 milijonai 
gyventojų, niekas nekreipia 
dėmesio į tuos, kurie ramiai dir
ba, padeda vargstantiems, 
gražiai augina šeimą, eina į 
bažnyčią, mokosi, myli savo 
tėvus, niekuomet nieko nes
kriaudžia. Bet tegul du ar trys 
padaro nusikaltimą, jie tuoj bus 
„pagarsinti" ir taps beveik did
vyriais. 

Ypač daug reikalaujama iš po
litikų, vyriausybės, valstijos, 
savivaldybės atstovų. Jie — daž
niausiai opozicijos — yra paki
šami po padidinamuoju stiklu ir 
taip kruopščiai tyrinėjami, kad 
anksčiau ar vėliau atrandamos 
dėmelės. Amerikoje net paplitęs 
posakis, kad teisingas ir doras 
politikas yra tas, kuris dar 
nepateko į valdžią. Geras čia 
pavyzdys yra ir dabartinis JAV 
prezidentas. Jo oponentai nepa
stebi visų pozityvių darbų, bet 
tampo ir tampo lyg šuo gyslą 
kažkokį būtą ar nebūtą White-
water įvykį. Apskritai Ame
rikos prezidentams žodžių jun
ginys su ,,water" — vandeniu — 
yra nelaimingas. Tik prisi
minkime VVatergate — kitą tokį 
junginį, kuris net šiandien te-
belinksniuojamas. 

Dažnai klaidos padaromos ne 
iš pikto noro ar blogos valios, o 
iš neapdairumo, nepagalvojimo. 
nežinojimo. Norime tikėti, kad 
kaip tik tas įvyko ir Čikagoje. 
Kovo 11-sios proga Čiurlionio 

galerijoje Jaunimo centre buvo 
atidaryta šauni jaunųjų dai
lininkų paroda, pavadinta 
„1994 - Chicago". Rengėjai 
pasidžiaugė, kad „atidarymas 
neats i t ik t inai sutampa su 
Nepriklausomybės švente". Tą 
neatsitiktinumą dar labiau pa
brėžė Lietuvos generalinis gar
bės konsulas Čikagoje, pakvies
tas tarti žodį atidarymo iš
kilmėse. 

Visa tai ir 20 jaunų meni
ninkų, kurie savo talentais pra
turtino mūsų žiemą, labai pozi
tyvus kultūrinis įvykis. Bet 
deguto šaukštas sugadina visą 
medaus statinę... O tas „degu
tas" — parodos proga išleistas 
katalogas — tiksliau — to ka
talogo viršelis, „papuoštas" 
Lietuvos ir LTSR (bent taip 
manome, nes kirilicos rašmenų 
nemokame skaityti) paso vir
šelio nuotraukomis. Kodėl? 
Neaišku. Nei katalogo sudary
toja Nora Aušrienė, nei kas 
kitas to nepaaiškina. Kadangi 
menininkai palyginti neseniai 
atvykę iš Lietuvos, tai tarybinio 
paso nuotrauka turbūt reiškia 
jų pasididžiavimą buvus Sovie
tų sąjungos piliečiais? 

Jeigu jie tuo privačiai di
džiuojasi, tai jų asmeniškas 
reikalas, bet akis badyti lietu
viškai visuomenei (ir dar Nepri
klausomybės šventės proga!), 
kuri pati arba jos artimieji 
nukentėjo nuo komunistų, nela
bai pasitarnauja šiltesnių ryšių 
sutvirtinimui. Sakykime, kad 
tikslas buvo geras — parodyti 
Lietuvos, o tuo pačiu jos piliečių, 
išsilaisvinimą iš rusų bolševikų 
okupacijos. Tokiu atveju ru
siškojo paso viršelį buvo galima 
perbraukt i brūkšniu arba 
kryžmai (imant pavyzdžiu eismo 
ženklus) ir viskas būtų teigia-
miau atrodę. 

Mėginimas ieškoti būdų su
artėti, pašalinti lietuviškoje 
visuomenėje nesklandumus 
tarp pačių naujausių ateivių iš 
Lietuvos ir čia ilgiau gyvenusių, 
turi būti abipusis, tuomet jis bus 
tikrai sėkmingas. 

jaunimo suvažiavimą Bonoje, iš
rinkti atstovai į Pasaulio lietu
vių jaunimo kongresą ir renka
mi pinigai atstovams iš Rytų 
kraštų. 

Po diskusijų buvo renkami 
nauji bendruomenės organai. 
Valdybon išrinkti tie patys: pir
mininkas — Arminas Lipšys. 
vicepirm. — Vincas Bartusevi

čius, ižd. — Antanas Šiugždinis, 
sekretorė — Elena Tesnau, na
rys — Andrius Šmitas. Kontro
lės komisija — Eugenija Liucie-
nė, Jonas Vitkus ir Vilius 
Lemkė. Garbės teismo pir
mininke — Alina Grinienė, 
nariais dr. Vilius Lėnertas ir dr. 
Saulius Girnius. 

A Š , 

ŠEKIT PASKUI MANE 
JURGIS JANKUS 
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Ketvirtą, o gal ir penktą dieną, kai šventas Jonas 

visa savo didybe buvo beišsilukštenąs iš negyvo pagalio, 
Skirpstūnas žengė porą žingsnių atbulas, atsirėmė į 
sieną gerai akimi apmesti savo darbą, pasigirdo neįpras
tas kriokimas ir žvangtelėjimas. Iš pradžių pagalvojo, 
kad koks įgėręs traktorininkas trenkiasi pro šalį, bet 
kai maurojimas netilo, nuėjo prie lango ir krūptelėjo. 
Skaidrus džiaugsmas baigiančiu gimti visiškai nauju 
šventu Jonu Krikštytoju sumišo su dumblinu sunkiu de
besiu: už kryžiaus tvora buvo išversta, o mašina, lyg 
didelė ilgakaklė gervė, rausė šalia kryžiaus duobę. Apie 
kryžių augę geltonieji jurginai jau buvo išmaitoti, o ant 
bįjūnų krūmo jau stūksojo kupstas žemių. Senukui 
užvirė kraujas, ir net pats nepasijuto kaip šokte iššoko 
pro duris. 

— Kokį velnią dabar čia, — iš viso vieko taip sušuko, 
kad net masinos burzgimą permušė. Keli veidai atsisuko 
į šaukiantį. Vienas pamojo ranka ir masina nustojo burz
gusi. Tada tas pats, kur pamojo masinai, priėjo prie 
Skirpstūno. 

— Ką dabar čia darot?— jau kiek švelniau paklausė 
Skirpstūnas. 

— Gelbstim gražų tamstos darbą, — gana rimtai, bet 
mandagiai, atsakė nepažįstamas, švariai apsirengęs 
vyras. 

— Nuo ko? 
— Nuo vandalų. 
— Tai ir prie tos visų žmonių valdžios gali būti dar 

ir tokių, — jau net šyptelėjo Skirpstūnas. 
— Na, na, tamsta, nesidėk nežinąs. Juk tamstai 

pačiam nuo to paties kryžiaus vienas dingo. Žinau, pats 
jį mačiau. Vienas geras žmogus jį išgelbėjo ir mums 
atvežė, tik jau gerokai aplaužytą. Ar manai, kad ir to 
gražuolio pagailės. Ko gera visai sunaikins, o pas mus 
liks, toks pat, kaip dabar yra. 

Čia Skirpstūnui paniežtėjo liežuvis paklausti, kiek 
tam geram žmogui atsiėjo ano nuplėšimas ir aplaužy-
mas, bet negerus žodžius nurijo tik pasakė: 

— Ką žmogus gali žinoti, to gal ir vandalai būtų 
pagailėję. Kelias dienas jau prastovėjo, gal būtų dar ir 
kažin kiek stovėjęs, praeinančius gera akim palydėjęs, 
o jūs net nepasiklausę iš šaknų verčiate. Su visu kry
žium. Turbūt, kad naujo nebeturėčiau kur pakabinti. 

— Kad nepasiklausėm, tai labai atsiprašom. Kai at
važiavom, aplinkui nieko nebuvo matyti, manėm, kad 
nieko namie nėra. Vis tiek tegalėjom tik pasakyti, ko 
atvažiavom. Valdžia liepė pargabenti, tai vis tiek, ar 
būtum leidęs, ar neleidęs, būtumėm turėję iškasti ir par
vežti. Valdžia taip daro, kad nori viską išsaugoti. 
Tamsta pats turėtum žinoti, kiek ponų valdymo laikais 
gražių ir brangių daiktų nuėjo niekais. Tik pagalvok, 
juk toks kryžius visam krašte tėra tik vienas. Aną kartą 
kažin koks banditas tik skulptūrą nuplėšė, o ką žinai 
dabar — gali visą kryžių nukirsti ir sukūrenti. 
Sunaikins, patys miške pasislėps, ir ką tu jiems 
padarysi? O mes nuvešim ir pastatysim muziejuje. Te
nai jo jokia pikta ranka nepasieks. 

Čia Skirpstūnui vėl paniežtėjo liežuvis pasakyti, kad 
tie, kurie kryžius verčia, ne miškuose slepiasi, bet pato
giai minkštose kėdėse sėdi. Nepasakė. Kalbą į kitą pusę 
nusuko: 

— Kad, matai tamsta, senelis tą kryžių statė ne 
muziejui, a i Kančias drožiau irgi ne muziejui. Mes 
sakėm, tegu čia stovi po savo šventu dangum, tegu 
laimina tuos namus ir tuos, kas juose gyvena, o praei

nančius ir po jo akių laukuose dirbančius tegu savo 
šventa ramybe gaubia. O dabar nei iš šio, nei iš to į 
muziejų. Mes dirbom, kad žmonės matytų, kad praei
dami galėtų pagerbti, o jūs į muziejų. Už durų. už 
užraktų. Tai ko gera. tamstytės, gal ir mane paimsite 
į muziejų? Uždarysite kartu su mano darbais, kad niekas 
gyvas nei matytų, nei girdėtų. 

— Na jau kam tuoj taip, kam, — užšoko nepažįs
tamasis. — Gyvenk čia ir dar daug gražių darbų pada
ryk. 

— Muziejui? 
— Ir muziejui, ir žmonėms. Girdėjau, kad kolūkio 

pirmininkas nori tamstos skulptūromis vėliavos aikštelę 
papuošti. Ar teisybė? 

Bet senukas kalbą vėl suko į savo pusę: 
— Tai sakai tik tai, kas mena Dievą, į muziejų. I 

kalėjimą. Ar jūsų valdžiai J is jau toks baisus? 
— Kad visai ne tai. Mes tik norim apsaugoti nuo 

piktų rankų. Bet ką aš čia tuščiai laiką gaišinu. Juk ir 
be mano aiškinimų viską žinai, o mums reikia 
paskubėti, kad dar su šviesa galėtumėm grįžti. 

Vėl pamojo ranka, ir gervė vėl pradėjo kasti. Skirps
tūnui vėl ūžtelėjo tūžmas. Kas būtų, jeigu jis pats visų 
akyse į kasamą duobę įkristų ir apsikabintų kryžių. Net 
žingsnį žengė, bet ir vėl susilaikė. Širdis traukė, bet 
galva laikė. Keli vyrai paėmę išmes į pakraštį ir vėl kas. 
O gali gervė kaukštelėti per pakaušį, ir bus po viskam. 
Dievas gyvybę davė gyventi, o ne galvą kišti po geležiniu 
gervės snapu. Tai žengė ir vėl susilaikė. Susilaikė pama
tyti, kas atsitiks toliau. 

Kai kryžius pasviro, jam per vidurį užnėrė grandinę, 
užkabino gervei už snapo, ji kryžių lyg šapą iškėlė, keli 
vyrai pribėgę iš šalių palaikė, ir kryžius plaukte 
nuplaukė į sunkvežimį. Ten jį paguldė aukštielninką, 
uždengė brezentu ir nuvažiavo. 

Tada tas pats vyras vėl atsisuko į bkirpstūną. 
— Matai, kaip gražiai išvežam. Šimtas metų praeis, 

o jis muziejuje tebestovės toks pat, kaip stovėjo čia, ir 
liudys, kad buvo kada laikai, kai žmonės ir čia prieš me
džio gabalą meldėsi. 

Nuo tų žodžių Skirpstūnui pilna burna pritvino žo
džių, bet sukando dantis, kad nė vienas neišlėktų, o 
nepažįstamasis įsėdo į automobilį, dar kartą, rodos, la
bai draugiškai pamojo, ir automobilis nulėkė. 
Skirpstūnas ilgai pasiliko toje pat vietoje, lyg įkaltas. 
Ėmė rodytis, kad jie atlėkė, nuplėšė jo vieną pusę ir 
išlėkė, palikę kitą pusę čia stovėti. Bet kodėl ne visą, 
kodėl ne jį patį? Pasijuto lyg kabąs sunkiam tamsiam 
debesy. „Jėzų Kristų Judošius, kad pardavė žydams" 
į galvą ir į lūpas iš kažin kada atėjo giesmė. Iš vaikys
tės, kai buvo nuėjęs pažiūrėti mirusio dėdės Mataušo, 
o visa troba tą giesmė traukė. Su ta giesme vėl pasijuto 
visas ir labai panorėjo akis į akį susitikti tą Judošių, 
kuris jo Kristų pardavė. Jo Kristų, kuris išėjo ne tik i i 
jo rankų, bet ir iš širdies, iš tos gilumos, kurią Dievas 
tvėrė, kad žmogus būtų panašus į jį patį, bet ne toks pat, 
o jie dabar atlėkė su jėga, lyg būtų tapę Dievu. 

Pasuko į trobą, bet tarpdury vėl sustojo ir negalėjo 
atitraukti akių nuo tos pusės, į kurią sunkvežimis 
nulėkė. Žiūrėjo ir laukė stebuklo. Kryžius akyse tebe
buvo gyvas. Toks gyvas, kad galėtų iš sunkvežimio 
pakilti, atplaukti čia ir atsistoti toj pačioj vietoj tarp 
bįjūnų ir jurginų. Vaizdas buvo toks ryškus, kad net 
prašneko: 

— O ką jūsų gudrybė ir galybė veiktų ir ką jūsų 
visagalė valdžia darytų, jeigu nuvažiavę ir atidengę ras
tumėt sunkvežimį tuščią, o brezente atsispaudusius ir 
kryžių, ir kančią? Ką? 

(Bus daugiau) 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 

CLEVELAND, OH 

DIDINGAS RELIGINIS 
KONCERTAS 

Visi Clevelando ir apylinkių 
lietuviai kviečiami dalyvauti 
neeiliniame religinės muzikos 
koncerte „Iš Tavo Rankos". 
Koncertas vyks sekmadienį, 
balandžio 17 d., 4 v. p.p. Dievo 
Motinos parapijos auditorijoje. 
Jungt inis Toronto lietuvių 
dainos ansamblis „Volungė" ir 
Dievo Motinos parapijos choras 
atl iks F. Schuberto Mišias 
C-dur, bei kitus religinius kū
r inius . Solistai: Ani ta Pa
ką l n i š k y t ė - P u o d ž i ū n i e n ė -
sopranas ir Jonas Vaškevičius-
baritonas. Akompanuos kompo
zitorius Jonas Govėdas. Jung
tiniam chorui diriguos: Dalia 
Skrinskaitė-Viskontienė ir Rita 
Čyvaitė-Kliorienė. Bil ietų 
kaina: 8 ir 5 dol. Bilietus galite 
užsakyti paskambinę Romui 
Apanavičiui, tel. 531-6995, ar
ba Viktorui Šilėnui — 531-8207. 
Bilietus bus galima įsigyti 
parapijos svetainėje po 
pamaldų. Šio koncerto rengėjai, 
JAV LB Clevelando apylinkė, 
kviečia Jus tapti šio koncerto 
mecenatais arba rėmėjais. 

MŪSŲ KANDIDATAI 
J A V LB KRAŠTO TARYBAI 

Kandidatai į JAV LB Krašto 
tarybą: Juozas Ardys, dr. Algir
das Čepulis, Pranas Joga, Dalia 
Puškorienė, Vytautas Staškus 
ir Salomėja Šukienė. Rinkimai 
vyks balandžio 30, gegužės 1 ir 
gegužės 7,8 dienomis. Daugiau 
informacijų suteikiame rinki
mams artėjant. 

LITUANISTINĖS 
MOKYKLOS 

PAVASARINIS 
KONCERTAS 

„Mes ateitis — Rytojaus vil
tis". Šv. Kazimiero lituanistinės 
mokyklos pavasarinis koncertas 
šeštadieni, kovo 26 d., 7 v.v. Die
vo Motinos parapijos salėje. 
Bilietai po 7 ir 5 dol. gaunami 
sekmadieniais parapijos sve
tainėje. Visi kviečiami. 

KAZIUKO MUGĖ 
Clevelando lietuvių skautijos 

Kaziuko mugė vyks sekma
dienį, kovo 20 d., Dievo Motinos 
parapijos salėse. Atidarymas 
tuoj po 10 vai. šv. Mišių. 
Rankdarbiai, pietūs, saldumynų 
stalas ir kt. Visi kviečiami ir 
laukiami. 

T. G. 

PAGALBA 
BADAUJANTIEMS 

Praėjusį savaitgalį Clevelan-
do-Akrono miestuose pradėta 
metinė rinkliava badaujantiems 
— „Harvest For Hunger". Sek
madienį su laikraščiais bus 
išplatinti maišai konservams 
sudėti, kuriuos galima palikti 
krautuvėse. Clevelando Šv. Jur
gio parapijoje veikia Šalpos 
cent ras (Hunger Center) , 
kuriame paskirstomas maistas 
apylinkės vargšams. Aukas 
„Harvest For Hunger" pro
gramai galite įteikti per pamal
das Šv. Jurgio parapijoje aukų 
rinkėjams atskirame voke, 
žymėdami: „Badaujantiems" ar
ba „Hunger Program". Kiekvie
nas paaukotas doleris pamaitins 
du vaikus. Ši rinkliava truks iki 
kovo 27 d. 

RELIGINĖ ŠALPA 
Kovo 19-20 d. savaitgalį 

Clevelando Šv. Jurgio parapijoje 
bus metinė rinkliava Lietuvių 
Katalikų Religinei Šalpai . 
Lėšos bus panaudotos Bažnyčios 
atkūrimui laisvoje Lietuvoje. 
Laika 50 metų priespaudos visi 
kartu siekėme Lietuvos laisvės. 

Dabar, kai Li Jtuva tapo laisva, 
nepalikime mūsų brolių ir sesių 
vienų atkuriant Bažnyčią mūsų 
gimtajame krašte. 

REIKALINGA TALKA 
Prieš porą savaičių Cleve

lando Šv. Jurgif pai ^pijoje buvo 
pradėta nauja bingo lošimų pro
grama, tapo labai sėkminga. 
Dabar šiai programai tvarkyti 
r e ik i a daugiau savanor ių 
talkininkų. Neturintieji šioje 
veikloje patyrimo, bus pa
mokyti. Norintieji stoti šion 
talkon, prašomi kreiptis į kun. 
Juozą Bacevičių arba į sekretorę 
Janeta klebonijoje. 

G. J u š k ė n a s 

PAREMKIM DAINAVOS 
STOVYKLAVIETE 

Dainavos jaunimo stovyklos 
globos komitetas, kuriam pirmi
ninkauja dr. Marius Laniaus-
kas, vykdo loteriją, kurioje 
ga l ima laimėti nemokamą 
kelionę lėktuvu j Lietuvą (ten ir 
atgal), vertingą dail. Rimo La-
niausko paveikslą ir 250 dol. 
piniginę dovaną. 

Jau gavusieji bilietus cle-
velandiečiai prašomi grąžinti 
šakneles Komiteto iždininkui 
Albertui Sušinskui. Traukimas 
įvyks Clevelande š.m. balandžio 
10d. Bilietų dar galima įsigyti 
ir šį sekmadienį Dievo Motinos 
parapijos svetainėje po pa
maldų. Loterijos pelnas — sto
vyklos pataisymams ir pageri
nimams. Lietuviškojo jaunimo 
vardu dėkojame už paramą. 
Globos komitetas Clevelande 

BALYS GAIDŽIŪNAS 
ŠILTAI SUTIKTAS 

VILNIUJE 
Kovo 6 į Vilnių LOT oro lini

ja atskrido „Dirvos" redaktorius 
Balys Gaidžiūnas. Apie jo 
sugrįžimą visą dieną skelbė 
Lietuvos radijas, skaitydamas 
apie jo veiklą ir gyvenimą išei
vijoje bei jo išleistuvių programą 
Clevelande. 

Lietuvių spaudos korespon
dentai ir televizijos žurnalistai, 
išlipusį iš lėktuvo Balį Gaidžiū-
ną apsupo, pateikdami jam įvai
rius klausimus. į klausimus 
Balys Gaidžiūnas lakoniškai 
atsakė, kad grįžta užbaigti ne
baigtų darbų į namus, iš kurių 
išvyko ne savo noru. Aerodrome 
tarp spaudos ir televizijos at
stovų Balio Gaidžiūno laukė ir 
būrys giminių su gėlėmis ir 
sveikinimais. 

Jo atvykimą Lietuvos televizi
ja keletą kartų rodė žinių metu. 
o radijas perdavė jo pasikal
bėjimus su žurnalistais. Spau
doje tilpo aprašymai su nuo
traukomis. Ingrida Bubliene, 
tuo metu biznio reikalais viešė
jusi Lietuvoje, dalyvavo šiame 
sutikime. 

ČIKAGOS TEATRAS 
CLEVELANDO SCENOJE 

Pagaliau ir Clevelandas susi
laukia sceninio veikalo. Ir čia 
pirmiausia padėkos žodis tenka 
„Vaidilutės" teatro vadovybei 
u i sutikimą atvykti ir „Atei
ties" klubo valdybai už pakvie
timą. 

Clevelando teatrinė veikla 
siekia net 1909 metus, nuo 
„Clevelando lietuvių teatra
liškojo choro" pasirodymų lietu 
vių scenoje. 

Jau istorijos lapuose nukelti 
Lietuvos Vyčių 25 kuopos pasta
tymai, „Rūtos", Petro Maželio 
„Vaidilos", Vlado Braziulio 
dramos studijos sceniniai sušvy-
tėjimai. Po to — ilgų metų sceni
nio meno tuštuma. 

Didel iam klevelandiečių 
džiaugsmui Čikagos lietuvių 
teatras „Vaidilutė" balandžio 9, 
Atvelykio šeštadienį, 7 vai. vak. 
Dievo Motinos parapijos audito-

CLASSIFIED GUIDE 

HELP WANTED REAL SSiATE 

VALYMO DARBAS 
Ieškoma moteris valyti namus bei raš
tines. Alga nemažesne. Kaip $310 iki 
$370 į sav. Reikia gyventi Chicagos 
priemiestyje. Kambarys bus parūpintas 

Skambinti: 
1-70S 393-3999-

IEŠKO DARBO 

Vasario 16-tos minėjime, Clevelande. Iš k. - G Kudukienė, M. Manteneks, V. Krivickienė, Ona 
Mikulskienė ir S. Valiulis* 

rijoje matys Petro Vaičiūno 
melodrama ,, Nuodėmingas 
angelas". Šio veikalo premjera 
Čikagoje įvyko pernai spalio 
mėn. ir Čikagos žiūrovams kar
tojama š.m. kovo 27 d., o po 
dviejų savaičių išvyksta Cle-
velandan. 

P. Vaičiūno veikalą ..Nuodė
mingą angelą" režisuoja vilnie
tė Irena Leonavičiūtė-Brat-
kauskienė, teatrinę karjerą pra
dėjusi 1951 metais Klaipėdoje. 
Dalyvavo lietuviškuose filmuo
se, vaikiškuose spektakliuose, 
sukūrusi pasigėrėtinų vaid
menų „Maskarade". „Klastoje 
ir meilėje", „Melo ilgos kojos" 
irt.t. Nepamirštamas jos vaid
muo spektaklyje „Vandens leli
ja", kurioje aktorė vaidino arti 
500 kartų įvairiuose Lietuvos 
miestuose. Spektaklio tema — 
rezistencija, miškuose par
tizanai. 

„Nuodėmingo angelo" melo
dramoje vaidina 10 aktorių: šeši 
vyrai ir keturios moterys: Vidas 
Dumašius, Marija Aldona 
Jurkutė, Sigitas Gūdis. Kęstu
t is Kal ikauskas, Jo lanta 
Sakalienė. Viktoras Radvila. 
Skirmantė Jakštaitė. Teodoras 
Dobrovolskis. Lilija Jasaitė, 
Valdas Sepkus. 

Bilietai j šį laukiamą spek
taklį jau platinami ,,Ateities'* 
klubo valdybos, gaunami sek
madieniais po pamaldų Dievo 
Motinos parapijos svetainėje. 
Vietos numeruotos. Kaina — 10, 
7 ir 5 dol. 

Visi kviečiami ir laukiami! 
V.R. 

ST. PETERSBURG, FL 

LB METINIS 
SUSIRINKIMAS IR 
NAUJA VALDYBA 

JAV LB St. Petersburgo apy
linkes metinis narių susi
rinkimas Lietuvių klube įvyko 
sausio 28 d., dalyvaujant arti 90 
narių. 

Susirinkimo pirmininkui 
Adolfui Armaliui perskaičius 
darbotvarke, kun. M. Čyvas 
sukalbėjo maldą. Susikaupimo 
minute buvo prisiminti pernai 
mirusieji apylinkės nariai. Ju 
buvo septyni: jų pavardes 
perskaitė apylinkės valdybos 
sekr. A. Robertson. Buvo išklau
syti pirm. V. Budrionio. ižd. E. 

sekr. S. Juozapavičiaus. „Sau
lės" lituanistinės mokyklos 
vedėjos A. Robertson, Lietuvių 
fondo atstoves ir Socialinių 
reikalų vadovo A. Armalio pra
nešimai. 

Valdybai ir revizijos komisi
jai, dviejų metų kadenciją 
baigus, susirinkime buvo iš
rinkta nauja valdyba ir revizijos 
komisija. Išrinkti ir atstovai j 
Floridos apygardos suva
žiavimą, šį pavasarį vyksiantį 
Palm Beach apylinkės globoje. 

Susirinkimas buvo gyvas ir 
darbingas, aktualiai disku
tuojant einamuosius klausimus. 
Po susirinkimo visi buvo pa
vaišinti kavute. 

Naujai išrinktoji apylinkės 
valdyba ir revizijos komisija va
sario 2 d. susirinkusios Jurgėių 
namuose, St. Petersburg Beach. 
pasiskirstė pareigomis. Val
dyba: pirm. — Klemas Jurgėla. 
vicepirm. — Vida Meiluviene. 
sekr. — Marija Šaulienė, ižd. — 
Elena Jasaitienė, renginių vad. 
— Loreta K nier ir valdybos 
nariai — Vacys Petkus ir Vladas 
Vasikauskas revizijos komisija: 
pirm. Stasys Juozapavičius, 
nariai — Algirdas Dūda ir 
Stasys Vaškys, kandidatė — 
Elena Purtuliene. 

Posėdyje dalyvavęs buvusios 
valdybos pirm. V. Budrionis 
naująją valdybą pasveikino ir 
palinkėjo jai sėkmingos veiklos. 

St. Všk. 

LIETUVOS DUKTERŲ 
D-JOS RENGINYS 

Mėgstantieji pasigrožėti geru 
koncertu, pasivaišinti skania 
vakariene ir pabendrauti su 
draugais gražiai papuoštoje 
salėje, turėjo neapleisti Lietuvos 
Dukterų draugijos metinio 
renginio, sausio 26 dieną vyku
sio Lietuviu klubo salėje. O 
tokių buvo daugiau 250. Drau
gijos pirm. S. Salienė pasveikino 
susirinkusiuosius padėkodama 
už gausų atsilankymą ir pa
kvietė M. Andrejauskienę supa
žindinti su programos atlikėja 
sol. Praurime Ragiene. 

Monika Andrejauskienę ap
žvelgė solistes išsilavinimą, mu
zikes mokytojas pas kurias la
vino savo balsą ir vietas, 
kuriose koncertavo Praurime 
aplankė visus kontinentus, ir 
yra atlikusi koncertus Lietuvoje. 

raurime. pirmą dainą skyrė 

Nuotr. VI. Bacevičiaus 
neseniai mirusiam artimam ' 
draugui Juozui Sabui. - „Roza-
mundos romansas", muzika 
Franz Schuber.. Solistės reper
tuaras buvo keturių dalių. Pir
moje dalyje atliko dar du Schu- I 
berto veikalus: „Serenada" ir 
„Laimė" Baigiant šią dalį įspū
dingai atliko Anton Dvorak 
„Mėnulio dainą". Antroje daly
je atliko tris lengvesnio turinio 
dainas: „Žibutė", muz. Jose 
Padilla, „Sapnų tango", muzika 
E.V. Malderen ir „Guitara Ro
maną" muzika E. di Lazzaro. 
Trečiąją ir ketvirtąją dalį su
darė lietuvių kompozitorių kū
riniai. Interpretacija ir atliki
mas buvo atliktas be priekaištų. 
Kiekviena daina susilaukė gau
sių katučių. Publika tikrai 
džiaugėsi šiuo koncertu. Pabai
gai dar buvo išprašyta daina 
„Atjok, berneli, vakare". Kon
certui akompanavo Margaret 
Douglas. 

Po koncerto buvo skanios vai
šės, paruoštos pačių draugijos 
narių, vadovaujant E. Purtulie-
nei. Buvo pravesta ir gana gausi 
ir vertinga loterija. Baigiant 
Sofija Salienė padėkojo visoms ir 
visiems prisidėjusiems prie ren
ginio ir perskaitė pavardes, ku
rie papildomai aukojo pinigais. 
Būta gana stambių aukų. Lietu
vos Dukterys, kasmet surenka 
po keliolika tūkstančių dolerių 
sergančių vaikų paramai Lietu
voje. 

SVEČIAS IŠ LIETUVOS 

Sausio 30 dieną, po sek
madieninių pietų, LB Miami 
apylinkės pirmininko Vyto Du
bausko lydimas, klube, po sek
madieniniu pietų, kalbėjo Vil
niaus universiteto prof. dr. 
Juozas Galdikas. Jis yra akty
vus Tėvynės Sąjungos (konser
vatorių) narys. Savo kalboje 
palietė dabartinę padėtį Lietu
voje ir plačiau supažindino su 
Tėvynės Sąjungos partija ir jos 
planais politinėje ir ūkinėje sry-
tyse. Jo nuoseklus ir įžvalgus 
pristatymas Lietuvos problemų 
ir a tv i r a s partijos t ikslų 
nagrinėjimas paliko teigiamą 
įspūdį. Po neilgai trukusios 
paskaitos, daugumai jau skirs
tantis namo, dalis likusiųjų dar 
ilgai kalbėjosi su daktaru jiems 
rūpimais klausimais. Dabar, 
žiemos metu, esant gan daug 
svečių iš šiaurinių vietovių ir 
Kanados, kiekvieną sekmadienį 
po pietų. Klubo valdybos patei
kiama kokia nors programa: pa
sakojimai, paskaitos, filmai ir 
kt., kas žinoma, sutraukia ne
mažai svečių į klubo salę. 

Mečys 

Vaikų daržel io mokytoja, išėjusi 
į pensiją, ieško darbo prižiūrėti 
vaikus. T e l . 312-434-7669. 

LB Floridos apygardos 1991 94 metų valdyba. Iš k I t-il. - i. Gerdvil-ne. 
kun. M. Čyvas. ižd L Kaunienė. II eil. - sekr St Kasias ir J. Taoras. 

NAUJAI PAVADINTA 
MOKYKLA 

Vasario 4 d. atidengta lenta, 
pritvirtinta prie Kauno viduri
nės dailės mokyklos pastato, 
skelbianti naująjį šios mokyklos 
pavadinimą — Kauno dailės 
gimnazija. I iškilmes atvyko 
dailininkai, atstovai iš kultūros 
iš švietimo ministerijos, Dailės 
akademijos, M. K. Čiurlionio 
meno mokyklos. Šios dienos la
bai laukę, visi mokyklos peda
gogai ir moksleiviai suruošė 
gražią šventę. 

MISCELLANEOUS 

™ i — — ^ — — ^ ^ ^ ' — i — * 

10%—20%—30V«pigiau mokė
sit už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas mus. 

FRAMK ZAPOUS 
3206 */> W M t 9Sth StrMt ' 

Tol . - (706) 424-8854 
(312)581-8654 

E L E K T R O S . 
{VEDIMAI — PATAISYMAI 

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

S » ^ GREIT 
/ PARDUODA 

* ~ , 

RE/MAX 
REALTORS 

p i 2 ) 586-5959 
(708)425-7151 kW*kT 

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas vottul 
• Perkame ir Parduodame Namus. 
• Apartmentus ir Žemę 
• Pensininkams Nuolaida " * 

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

•TJLgaj; Q**$ '2 
REAIMART,HNC 

Chicago, IL 60629 
312-585-6100 

BALYS BUDRAITIS 
^meniskai patarnauja įvairių nuosavy
bių pirkime bei- pa.-d.ivim*, mierte ir 
prrėmie»^iuoie. Suinteresuoti skam
binkite SUDRAIČiUI 
Bus 312-583-6100,- r«s\ 312-778-3971* 

VARTOTŲ DAIKTŲ IŠPARDAVIMAS 
Nepraleiskite progos pigia, iŝ gy! 

drabužių. Daldų. žaislų' 
ST. ATHANASIUS 

2510 N. Ashland Ave. 
Evanston, IL 

(Tarp Centrai ir Imcolr gatvių) 
Sešt kovo 19 d. 8 v r —3 v p .p. 

QrtuwL. 
£1-

KMIECIK REALTORS 
7922 S. Puldski Rd. 

4365 S. 4rcher Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

)ei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės į Danute Mayer. J. profe
sionaliai, sąžiningai ir asmeni<kai 
patarnaus. įkainavimas veltui. 

H E L L IN ICE 
O n u t ė Ga rbš t i enė 

A diary (much likę that of Ann 
Frank). vvhich begins m 1941 when 
a group of Lithuanians were load-
ed in cattle cars and dispatcherj to 
the vvastelands of Siberia. This dia
ry is a record of a vvoman — a 
people-a nation. ravaged by a 
vicious occupying force. but resis-
ting and surviving 

Translated by Raimonda K 
Bartuška. 256 pages, hard cover. 
Published in Vilnius 1992 Book 
price $13.00. Shipping and handl-
ing in USA S2.00. Canada — S3 00. 
Illinois residents add $1.14 tol sales 
tax. Send orders to: Draugas, 
4545 W. 63>d St., Chicago, II 
60629-5589. 

PARDUODAMAS 
ST. PETE BEACH. FL 

Naujai atremontuotas ,.duplex". Belle 
Vista apyl. arti vandenyno i- krautuvių. 
Galima išnuomot abu butus, arba vie
ną, o kitame gyvent $127,000. infor
macijai ar apžiūrėjimui skambinti: 
Paul Traxler, 813-^64-9655 (Flori
da) Kalbėti angliškai. 

Chicago Ridge. IL 
Skubiai ir pigiai pa rduodamas 2 
mieg. su ..in-ground" šildomu ba
seinu, puikiai (rengtas namas. Skam
binti po 7 v.v. t o l . 708-499-3765. 

OPEN NOySE 
Sunday. Marcrt 20, 12—4 p.m. 

5608 S. Koiin. By owner. bnek, 2 odrm , 
din rm new marbte bath. new oak kitehen 
with ceramic counters & fioor Sem; 
fmished bsmt: 2 car garage 

LITHUANIAN DIASPORA 
KONIGSBERG TO CHICAGO. 

anglų kalba. Autorius Antanas J. Van Reenan 

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

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

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

4548 W. 83rd St., 
Chicago, IL 80629 

http://pa.-d.ivim*


apie Gedimino sapną, bet apie 
tauro nudūrimą. 

Visų keisčiausia, kad reda
guodamas „suprastino" auto
riaus žodžius, regis, „pritaikė" 
sunkiau mokiniams supranta
mus išsireiškimus, kuriuos nėra 
sunku jiems paaiškinti ir apibu
dinti. 

O visai nedovanotina, kad 
vietoj Sruogos, kai kur girdime 
visai kitas eilutes (perredaguo
tas?), įrašas kasetėje juk neme
luoja... 

Skaitytojų laiškai turi būti 
trumpi, todėl nenarpliosim visų 
autoriaus pažeidimų, tačiau ty
lomis praleisti tokį redaktoriaus 
neatsakingumą, būtų tarsi pri
pažinimas jo „teisių" - sauva-
liškai žaisti rašytojo tekstu. 

Suprantama, kad mokyklos 
vadovybė pasitikėjo savo 
mokytoju ir netikrino jo redakci
jos. Tačiau kyla klausimas: ar 
patys dalyviai, mokiniai, žinojo 
iš kokio kūrinio jie „iškalė" tą 
nesusapnuotą Gedimino spaną? 

Įdomu, koks tikslas buvo pa
čiam redaktoriui tarpuose dek
lamuoti kitų autorių eilėraš
čius, sukapoti „vaidinimėli" 
tautinių šokių ir dainų pynėmis, 
įvesti būrį vaidilučių, lydinčių 
iš karo grįžtančius karius? 
(Vaidilutė-mitologinė skaisti, 

vaikų su specialiais poreikiais jauna mergaitė, saugojusi ugnį 
į reguliarias klases integravi- ir niekad vyrų nesekiojusi. Su-

LAIŠKAI 
A.P.P.L.E. VĖL DRĮSTA 

KREIPTIS 

Švietimas Lietuvoj sparčiai 
reformuojamas. Stengiamasi 
kaip galima greičiau priartėti 
Vakarų Europos ir Vakarų 
pasaulio kultūrai bei verty
bėms. Ypač pabrėžiamas žmo
gaus individualumas ir demok
ratiškieji principai visuomeni
niame gyvenime. Norima išug
dyti dorą, dinamišką, nepolitinį, 
savimi pasitikintį ir sava
rankiškai galvojantį žmogų. 

Lietuvos mokytojams dar la
bai trūksta žinių apie naujau
sius mokymo metodus ir tech
nologiją, apie pagrindinius 
demokratijos principus ir jų per
davimą mokiniams. 

A.P.P.L.E. (Amerikos moky
tojai — Lietuvos mokykloms) 
bendrija, kartu su Lietuvos 
Kultūros ir švietimo minis
terija, jau ketvirti metai ruošia 
Lietuvos mokytojams vasaros 
kursus, kuriuose pasikeičiama 
mintimis ir idėjomis, išmoks
tama kritiškos galvosenos, 
naujausios dėstymo metodikos, 

mo, švietimo centrų (mokyto
jams ir tėvams) reikalingumo ir 
t . t. 

Pedagogai iš užsienio aukoja 
savo atostogų laiką, dėstymo 
priemones ir kelionpinigius, bet 
f inansiniai padėti visiems 
mokytojams, kurie šiuose kur
suose nori dalyvauti, be lietu
viškosios visuomenės pagalbos 
— neišgali. 

Lietuvai dar esant sunkioje 
ekonominėj padėty, A.P.P.L.E. 
vėl drįsta kreiptis į geraširdžius 
i r dosnius tau t ieč ius , su 
prašymu parūpinti 20 dol. 
stipendiją bent vienam Lietuvos 
mokytojui. Ši finansinė parama 
ypač reikalinga mažesnių mies
telių ir kaimų mokytojams, ku
riems į šiuos kursus kelionė ir 
pragyvenimas bendrabuty yra 
neįveikiama svajonė. Stipendi
jas gavusieji, kaip ir pernai, 
parašys savo mecenatams 
šiltus, asmeniškus padėkos laiš
kus. Juose atsispindės kursuose 
patirti įspūdžiai, ateities planai 
ir siekiai. 

Stipendijas prašoma kaip gali
ma skubiau siųsti šiuo adresu: 
A.P.P.L.E., P.O. Box 617, Dur-
ham, CT. 06422. 

Ritonė Rudaitienė 
Chicago, IL 

SAPNAS, KURIO NEBUVO 

Ne tik gražu, bet ir pagirtina, 
kad į Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo 1918 m. ir 
vėl jos atstatymo 19Sv m. mi
nėjimą dar sugebama įjungti li
tuanistinės mokyklos mokinius. 
Tokie minėjimai įvyko Čikagoje 
š.m. vasario 13 ir 19 d., kuriuose 
meninę dalį atliko mūsų atžaly
nas. 

Didelė pagarba mokytojams — 
dainų, šokių, tarsenos paruo-
šėjams, už kurių darbą net 
šimto „ačiū" neužtektų. Deja, to 
negalima pasakyti programų 
vedėjui Vidui Dumašiui. Jau 
nekalbant apie keistą progra
mos mišrainę, teko skaudžiai 
nustebti, kada jis pranešė: 
„Aukštesniosios mokyklos 
mokiniai šia proga paruošė vai
dinimėlį, kuris yra eiliuota Ba
lio Sruogos pasaka „Gedimino 
giesmė". Šią pasaką perdirbo ir 
mokiniams pritaikė mokytojas 
Vidas Dumašius". 

Programoje užrašyta: „Gedi
mino sapnas" pagal Balio 
Sruogos „Giesmė apie Gedimi
ną". Keista, labai keista, kad 
mokytojas, vaidinimėlio paruo-
šėjas, savo pranešime nesuge
bėjo prisiminti tikrojo kūrinio 
pavadinimo. 

Dar keisčiau, kad parinko 
ištraukas (suredagavo) visai ne 

manesnis režisierius, norėda
mas palikti scenoje visus vai
kus, galėtų juos paversti kad ir 
medžiais, tuo suteikdamas ir de
koraciją, ir Sruogos minimą 
miško vaizdą). 

Tikėkimės, kad tokie atsainūs 
pasišvaistymai nepasikartos, 
kad programų vedėjas pajus, jog 
žiūrovai nėra naivūs, kad turi 
nuovokos atskirti grūdus nuo 
pelų. O šiuose minėjimuose jie 
plojo tik vaikams - už jų šokius 
ir dainas. 

Dalia Sruogaitė 
Chicago, IL 

PASIŠNEKĖJIMAS SU 
AMBASADA 

Mano pažįstamas, gimęs ir 
vaikystę praleidęs Lietuvoje iki 
1944 m., niekada neturėjęs jokio 
kito krašto pilietybės, nes nuo
širdžiai tikėjęs Lietuvą nepri
klausomybę atgausiant, šiomis 
dienomis, besiruošdamas aplan
kyti gimtinę, skambino į Lietu
vos ambasadą VVashingtone pa
so reikalu. 

KAD NEBŪTŲ KAIP TOJ 
PASAKOJ 

Labai įtartinas tas Rusijos 
noras vežioti savo kariuomenę 
per Lietuvą. Kodėl? Juk turi 
savo karinį laivyną, be jokių 
sutarčių gali vežioti ką tik nori 
iš Karaliaučiaus į St. Peter
burgo uostą. Kad neišeitų 
Lietuvai kaip tai pasakos lapei. 
Lapė pasidirbo rogutes. Meška 
įsiprašė, kad pavežiotų nors 
vieną jos kojelę. Kai tik uždėjo 
tą savo „kojelę", rogutės ir 

Ambasados tarnautojas buvęs 
nemandagus ir arogantiškas. 
Paso ambasada neišduodanti. 
Važiuokite į Lietuvą ir ten iš-
siimkite. Kaip ilgai truks Lie
tuvoje pasą gauti? Apie 3 mėn.(!) 
Negalėsiu taip ilgai ten būti... 
Nieko nepadarysi, mes užsiėmę. 
Gal ateityje ambasada išduos 
pasus, bet dabar čia neturime 
reikalingų kompiuterių...Ar 
galima paso gavimo laiką su-
trumpint? Taip...yra būdų... Tai 
reikia duot kyšį? Atsakymas — 
tarnautojo juokas. 

Išklausiusi šį pasakojimą, pri
siminiau Vinco Kudirkos „Vir
šininkus" — „aš apskrities 
dievas — duokite aukas..." 

Galvoju, kad už „pripažini
mą" gimtosios ir nepanaikina
mos teisės būti lietuviu, seno
viškai naujiems „apskrities die
vams" aukos neduočiau. 

Nijolė Užubalienė 
Chicago, IL 

IEŠKAU TURNIŠKIŲ 

Juozas Gaila gerai rašo. Jo 
žvilgsnis šviežias, pastabumas 
pagirtinas, o stilius labai leng
vas. Dabar kiekvieną kartą 
„Drauge" ieškau „Apmąstymų 
iš Turniškių", 

Andrius K. Švežas 
Palatine, IL 

TEISYBĖ SU HUMORU 

Kai randu „Drauge" straips
nius apie Lietuvą, pirmiausia 
perskaitau. Mūsų, t.y. užsie
niuose gyvenantieji, žmonės 
daugiausia medžiagą ima, atro
do, iš Lietuvos spaudos. Jie 
stengiasi iškelti visokias blo
gybes (galbūt tas ir gerai, nes 
gydoma, ką labiausiai skauda). 
Ir iš Lietuvos daugiausia rašo 
neigiamai, nes turbūt mano, 
kad mums tas patinka. Dabar 
kelis kartus jau skaičiau J. 
Gailos reportažus iš Lietuvos. 
Šalia to, kad jis labai šmaikš
čiai, su humoru rašo (prisi
juokiau iki ašarų, skaitydama 
apie televizijos programos šo
kėjus), J. Gailos, kaip išeivijos 
atstovo, dabar gyvenančio Lie
tuvoje, žvilgsnis yra vertingas. 
Juo galima pasitikėti. 

Viktorija Smilgevičienė 
New York, NY 

DU ŽENKLAI - KOKIEMS 
TIKSLAMS? 

Teko lankytis Jaunimo centre 
— Čiurlionio galerijoje suruoš
toje menininkų parodoje. Ją 
ruošėjaunieji iš Lietuvos atvykę 
menininkai. Paroda buvo atida
ryta kovo 11 dienos vakare. 
Atidarymo proga gen. Lietuvos 
konsulas Vaclovas Kleiza jaut 
riais žodžiais prisiminė Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbimo 
reikšmę. 

Parodoje yra išstatyti Lietuvo
je gimusių ir mokslus ėjusių 
menininkų keramikos bei meno 
paveikslai. 

Gaila, kad rengėjai parodą 
sumenkino išleistu katalogu. 
Katalogo viršelis yra „pa
puoštas" rusiško paso viršeliu 
su visais komunistiniais ženklais 
ir rusišku užrašu. Virš rusiško 
ženklo yra ir Lietuvos paso lie

tuviškas užrašas su vyčiu. 
Kyla klausimas, kodėl rodo

mas rusiško paso viršelis? Gal 
todėl, kad visi menininkai gimė 
ir mokslus ėjo okupuotoje Lie
tuvoje ir ten išvystė savo me 
niškus gabumus? 

Pasiteiravus pas rengėjus, 
buvo paaiškinta, kad tuom 
norėta parodyti lankytojams 
apie menininkų išėjimą iš ko
munistinės priespaudos į laisvą, 
be suvaržymų, meną. Mano ir 
kitų kelių asmenų manymu, 
tai buvo galima atlikti ir kitais 
ženklais bei išsireiškimais. 

Mums, ištrūkusiems nuo ko
munistinės priespaudos, šių 
ženklų parodymas primena kan
čias Sibiro taigose, žuvusius 
partizanus ir kalėjimuose nu
kankintus mūsų artimuosius. 

Antanas Paužuolis 
Chicago, IL 

DRAUGAS, penktadienis, 1994 m. kovo mėn. 18 d. 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

Š.m. kovo 20 d. sueina vieneri metai nuo 

A.tA. 
IZABELĖS M. KULIEŠIENĖS 

mirties. Tą dieną, kovo 20 d., bus atnašaujamos šv. Mišios ui 
jos sielą Tėvų Jėzuitų koplyčioje 10 vai. ryto. 

Prašome draugus ir pažįstamus ta proga už velionę pasimels
ti arba dalyvauti šv. Mišiose. 

Nuliūdę: vaikai ir vyras. 

Mirus Vyrui ir Tėvui 

A.tA. 
Dr. LEONUI BAJORŪNUI, 

žmoną MARIJĄ, dukteris GIEDRĘ ir DAIVĄ su 
šeimomis giliai užjaučiame ir liūdime. 

Penčylų šeimos 

M^UFCO BYfOtC 

DON T 5PEND IT A l i SAVE SOME AT 

MUTUAL *Pe<(0u*t SAVINGS 
AND IOAN A.:50CIATION 

Charleted ond Supervued by ih? Umled Slales (Vivemmeiil 
2212 W CERMAK ROAD • CHICAGO. IUIMCHS 60608 PHONE (312) 847 7747 

subyrėjo! 
Sonė P . Tomarienė 

Phoenix, AR 

Čikagos Lit. mokyklos Vasario 
16-sios šventėje kalba mokyt. Rūta 
Jautokienė. 

TRANSPAK 

MAISTO SIUNTINIAI 
VELYKOMS 

$99 — šventini* maisto siuntinys: 
Tirpi kava, malta kava, tirpi arbata, 
tirpi kakava, vaisių koncentratas, 
aliejus, mėsos konservai, muluvita-
nunai, aspirinas. 
VISKAS UŽSIENIETIŠKA. 

$75 — {vairaus maisto be mėsos: 
44 svarai « 20 kg. 
Cukrus, ryžiai makaronai, margari
nas, abejus, vaisiu koncentratas, 
malta kava, tirpi kava, tirpi arbata, 
tirpi kakava, džiovinti ar švieži vai
siai, sausainiai, konservuoti žir
neliai arba agurkai, majonezas, 
multrvftaminai, aspirinas. 

VISKAS UŽSIENIETIŠKA 
Talpiahivai | Lietuva kas savaite. 
Skubiems siuntiniams - AIR CARGO 

$98 — įvairaus maisto rinkinys: 
55 svarai = 25 kg 

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

1.5 kg 
0.5 kg 
1.2 kg 
0.6 kg 
200 g. 
300 g. 
400 g. 
2.5 kg 
i H 
Ikg. 
250 tbl. 

Mėsos konserv 
Vaisių kone. 
Aliejus 
Sausainiai 
Tirpi kava 
Cukrus 
Rvžiai 
Silke 
šokoladas 
Žirneliai ar 
agurkai 
Vitaminai 

12 kg 
1.5 lrr. 
3 lrr. 
2 pok. 
400 g. 
4.5 kg. 
3 kg 
0.5 kg 
1 plyt. 

0.7 kg. 
250 tbl. 

VISKAS UŽSIENIETIŠKA 

Pinigai pervedami doleriais. 
Siunčiami automobiliai talpintuvuose. 

TRANSPAK 
Dirhame nuo 1987 

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

A.tA. 
JADVYGA MACKEVIČIENĖ 

Paleckaitė 
Gyveno Chicagoje. 
Mirė 1994 m. kovo 15 d.. 2 vai. p.p., sulaukusi 87 metų. 
Gimė Vilniuje, Amerikoje išgyveno 44 m. 
Nuliūdę liko: sūnus Antanas, marti Nijolė, duktė 

Eleonora, žentas Aidan McCormack; anūkai: Antanas, Diana 
Sorfleet, Natalia, Andrea, Melisa. Alfredas Raguckas, Jac-
queline Ford. Kristina Bucchiarelli; proanūkai: Daniel ir Bri-
tain; brolio sūnus Mečys Paleckis su šeima; sesuo Žolė Leona
vičienė ir kiti giminės. 

Velionė ilgus metus buvo Brighton Bakery savininkė. 
Velione pašarvota penktadienį, kovo 18 d.#nuo 3 iki 9 v.v. 

Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 
Laidotuvės įvyks šeštadienį, kovo 19 d. Iš laidojimo namų 

9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedulingos šv. 
Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę sūnus, duktė, anūkai, proanūkai, sesuo, mar
ti, žentas ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus Donaid M. Petkus. 
Tel. 312-476-2345 arba 1-800-994-7600. 

A.tA. 
SOPHIE PRONINSKAS 

Gyveno Chicagoje. Marquette Parko apylinkėje. 
Mirė 1994 m. kovo 16 d., sulaukusi 93 metų. 
Nuliūdę liko: draugai. 
Laidotuves įvyks penktadienį, kovo 18 d. iš Švč. M. Mari

jos Gimimo parapijos bažnyčios, kurioje bus aukojamos 10:30 
vai. ryto gedulingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių 
velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame draugus ir pažįstamus dalyvauti 
šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę draugai. 

Laidotuvių direkt. S. C. Lack ir Sūnūs. Tel. 708-974-4410. 

Mylimai Motinai, Uošvei ir Močiutei 

A.tA. 
MARGARET UTZ 

mirus, jos sūnų, nuoširdų LSS darbų rėmėją JONĄ 
UTZ. mielas seses MARYTĘ, ONUTĘ, STEFUTE ir 
brolį ANDRIU liūdesio valandoje nuoširdžiai 
užjaučiame. 

Lietuvių Skautų sąjungos 
Tarybos Pirmija. 

Lietuvos Dukterų Narei 

A.tA. 
ALEKSANDRAI VIDUGIRIENEI 

mirus, jos sūnui VYTAUTUI VIDUGIRIUI, jo šeimai, 
giminėms ir visiems artimiesiems reiškiame nuošir
džią užuojautą ir kartu liūdime. 

Los Angeles Lietuvos 
Dukterų Draugija 

Lietuvos Dukterų narei 

A.tA. 
BRONEI MASAITIENEI 

mirus, jos vyrui FELIKSUI MASAIČIUT, jo šeimai, 
giminėms ir visiems artimiesiems reiškiame nuošir
džią užuojautą ir kartu liūdime. 

Los Angeles Lietuvos Dukterų Draugija 

A.tA. 
LEONUI BAJORŪNUI 

Amžinybėn iškeliavus, žmoną MARIJĄ, dukras — 
GIEDRE ir DAIVĄ su šeimomis nuoširdžiai užjaučiu 
ir dalinuosi Jūsų skausmu. 

Teofilė Šaulienė 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Dar d iena — ki ta ir išgirsime 
„Dainavos" ansamblį, atliekant 
p r o g r a m a „Draugo" rengia
mame koncerte: kovo 20 d., 3 
vai. p.p. Marijos aukštesniosios 
mokyk los auditorijoje. Visi 
„ D a i n a v o s " ansamblio, sol. 
Birutės Vizgirdienės, dienraščio 
„Draugo" bičiuliai nuoširdžiai 
k v i e č i a m i a t s i l a n k y t i į šį 
koncertą. Kviečiame ir nepa
lankia i nusiteikusius, nes tai 
bus gera proga juos palenkti į 
savo pusę gražia daina, gera 
nuota ika , puikiu koncertu! 

V a l d a s A d a m k u s išrinktas 
Lietuvos Gamtos fondo pre
zidentu Vilniuje, kovo 15 d. 
įvykusiame Lietuvos Gamtos 
fondo posėdyje. Gamtos fondas 
— tai visuomeninė organizacija, 
kur i rūpinasi visos Lietuvos 
mas tu gamtos turtais , jų ap
sauga, priežiūra ir ekologiniu 
šviet imu. Vasario mėn. Vilniu
je įvykęs LGF tarybos suvažia
vimas išrinko naują fondo tary
bą, kurią sudaro 11 narių. Nau
joji fondo t a r y b a p i rmame 
posėdyje Lietuvos Gamtos fon
do prez. vienbalsiai išrinko V. 
Adamkų. LGF yra pasaulinės 
World Wi!dlife Fund organiza
cijos narys , kurio centras yra 
Ženevoje. Valdybai vadovaus 
g e n e r a l i n i s s ek re to r iu s dr. 
P ranas Mierauskas. 

Švč . M. Mari jos Gimimo pa
rapijos choras, vadovaujamas 
muz. Antano Lino, stropiai 
ruošiasi religiniam koncertui, 
kuris įvyks Verbų sekmadienį, 
kovo 27 d., 2 vai. po pietų 
parapijos bažnyčioje. Tai puiki 
proga susikaupt i , pradedant 
Dižiąją savaite. Visi kviečiami 
šia proga pasinaudoti. 

Sol. Virgi l i jus N o r e i k a , ku 
r is šiuo metu Venecueloje dės
to konservatorijoje ir dainuoja 
Pietų Amerikoje rengiamuose 
koncertuose, Lietuvių operos 
r eng iamame Klovos „Pilėnų" 
operos spektaklyje atliks Rū-
tenio. Nalšios pilies valdovo, 
partiją. 

x M i l d a ir d r . R o m u a l d a s 
Povilaičiai paaukojo „Saulutei", 
Lietuvos našlaičių globos bū
reliui, dantų šepetukų, kurie 
bus nusiųst i į Vilniaus A. Jony
no aklųjų ir silpnaregių interna
t inę mokyklą (dir. A. Daujotie
nė), kurioje gyvena ir mokosi 
193 vaikai nuo 1 m. iki 18 m. 
amžiaus. . .Saulutė" nuoširdžiai 
dėkoja už paramą ir talką. 

(sk) 

x Dėmesio! Š. m. kovo mėn. 
20 d., sekmadienį, 2 vai. p.p. 
Šaulių namuose, 2417 W. 43 St., 
bus rodomas filmas „Partizanų 
t aka i s " ir „Šaulių veikimas 
Lietuvoje". Maloniai kviečiame 
visus dalyvauti. Įėjimas — auka. 
V y t a u t o D i d i . Šaul ių r inkt i 
n ė . 

(sk) 
x K o n s t a n c i j a O r e n t a s iš 

Cicero, IL našlaičių globai auko
ja jau kelintą kartą, dabar at
siuntė $100; V e r o n i k a S takė-
n i e n ė n a š l a i č i a m s p a d ė t i 
a t s i u n t ė $30 . „L ie tuvos 
Našlaičių Globos" komitetas, 
Lietuvos našlaičių vardu auko
tojoms širdingai dėkoja. 

(sk) 

Ri ta Dapkutė iš Čikagos 
atidarė Vilniuje 100 vietų res
toraną su baru , jlitos slėptuvė". 
Restoranas įsikūrė Neries kran
tinėje, didelio Miestų statybos 
projektavimo instituto rūsyje. 
Rita Dapkutė — viena pirmųjų 
iš jaunosios kartos Amerikos 
lietuvių gavo Lietuvos pilietybę. 
Atkūrus Lietuvos nepriklau 
somybę, ji dirbo Aukščiausiojoje 
Taryboje informacijos skyr iaus 
vadove, tačiau nutarė pradėti 
savo verslą ir įsteigė firmą „Ri
tos v i r tuvė" , kuri p r i s t a to 
karštą picą ir alų į namus. 

1994 m. ba l andž io 15 d. į 
Lietuvą išvyksta „Lie tuvos 
Vaikų v i l t i e s" medic in in i s 
kadras, kurį sudaro: du chirur 
gai, du anesteziologai, t r y s 
operacinės seserys, dvi med 
seserys ir vienas vertėjas. Iš šių 
dešimties asmenų, trys lietuviai 
— dr. Jonas Prunskis, Ramutė 
Kemėžaitė ir „Lietuvos Vaikų 
vilties" savanoris Petras Šalčiū-
nas. Medicininis kadras Vilniu
je bus savaitę, darys pamo
kančias operacijas, tobul ins 
Lietuvos ortopedinio medici
ninio personalo galimybes. 

S k a u t i n i n k a s J u o z a s Be-
n i ū n a s , Hartfordo skautų,-čių 
vietininkijos vietininkas, rašo: 
„Po puikiai pavykusios Kaziuko 
mugės Hartfordo sesės ir broliai 
prisimena ir „Draugą". Ačiū už 
mugės pagarsinimą ir už t a i 
mažutė dovanėlė „Draugui" — 
50 dol. Nuoširdžiausi Hartfordo 
skautų,-čių linkėjimai". 

A m e r i k o s R a u d o n a s i s Kry
ž i u s paieško Marce lės Deltu
v i e n ė s (vyro v a r d a s Jonas ) 
še imos. J i anksč iau gyvenusi 
Čikagoje , turėjo dvi duk te r i s — 
Ange lę ir Domicėlę. Giminės 
Lietuvoje labai norė tų su 9ia 
š e i m a susisiekti . Je igu kas tur i 
informacijų, prašome skambint i 
Raudonojo Kryžiaus „Interna
t i ona l t rac ing serv ice" skyriui 
(Čikagoje^ tel. 312-440-2186. 
Raudono jo K r y ž i a u s į s ta iga 
p r i m e n a , kad ats i l iepusiųjų 
adreso j ie n iekam neduoda, kol 
n e g a u n a iš žmogaus sut ikimo 
r a š t u , todėl y ra saugu su šia 
į s t a i g a sus i s iek t i . T a i p pa t 
R a u d o n a s i s K r y ž i u s dėkoja 
„ D r a u g u i " , kad nesenia i pa
s k e l b t a in fo rmac i j a padėjo 
dv iem šeimom susi jungt i . 

L i e t u v o s K u l t ū r o s ir švie
t i m o ministerijos Ryšių su tau
t iečiais skyrius kviečia lietuvių 
k i l m ė s v a i k u s į v a s a r o s 
s tovyklą „Atgają" Lietuvoje. 
P r a n e š i m e JAV LB Švietimo 
t a r y b a i pr idėta informacija, 
k a d stovykloje bus dvi pa
mainos . Pi rma — nuo liepos 11 
iki 30 dienos, a n t r a — nuo rugp. 
3 iki 22 dienos. Stovykloje 
n u m a t o m a kultūrinė, pažintinė, 
mokomoji p rograma. Tikslią 
stovyklos programą bus galima 
g a u t i balandžio mėn. Informa
cija apie „Atgają" te ik iama per 
J A V LB Švietimo tarybos pirm. 
Reginą Kučienę. 

S t a s y s V i t k u s iš Čikagos 
M a r ą u e t t e Parko buvo atvykęs 
į „Draugo" įstaigą atsilyginti už 
la ikrašč io siuntinėjimą ir prie 
to mokesčio d a r pri jungė ir 
š imtą dolerių auką, kad mūsų 
l a i k r a š t i s b ū t ų l e i d ž i a m a s 
t o l i au . J a m nuoš i rdž ia i dė
kojame. 

Kun. V. Aukštakalnis kalba Seklyčioje apie Viduklės parapijos našlaičius. 

x J u n e a u , A n c h o r a g e , 
F a i r b a n k s , K e t c h i k a n ir Sit-
ka, tai keli miestai pilnį įdomy
bių ir istorijos, kuriuos aplanky
s i te , k e l i a u d a m i P r ince s s 
Cruises laivu ir Midnight Sun 
Express traukiniu š.m. rugpjū
čio 11-22 d.d. Vietų skaičius ri
botas. Informacijai kreipkitės į 
A m e r i c a n T r a v e l Se rv i ce , 
9439 So . Kedzie Ave. , Eve r -
green Pa rk , IL 60642 tel. 7 0 8 -
422-3000. 

(sk) 

x „Nuodėmingas ange la s" , 
P. Vaičiūno pjesė, paskutinį 
kartą bus parodyta kovo 26 d., 
šeštadienį, 5 v. p.p. Jaun imo 
centre. Veikalo režisierė - paty
rusi teatralė iš Vilniaus - I. Le
onavičiūtė. Šio veikalo pratęsi
mas — eilės ir muzika apie mei
lę įvyks po spektaklio kavinėje 
rengiamoje vakaronėje. Bilietus 
iš anksto galima įsigyti Vaz -
nelių p r ekybo je , tel . 3 1 2 -
471-1424. 

(sk) 

INFORMACINĖ POPIETĖ 
SEKLYČIOJE 

Virginija Bruožytė ir Arnoldas Voketaitis atlieka duetą koncerte, ruoštame 
muz. Alice Stephens pagerbimui, kovo 13 d. 

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. 

x Akcijų, b o n ų be i k i tų ver
t y b i ų p i r k i m e i r p a r d a v i m e 
j u m s nuoširdžiai pa tars ir patar
n a u s , duodami komiso nuolai
da , A l b i n a s K u r k u l i s , te l . 
312-360-5530 a r b a jo sūnūs ir 
pa r tne r i a i : A n d r i u s K u r k u l i s , 
t e l . 312-360-5531 ir P a u l i u s 
K u r k u l i s , 312-360-5627, dirbą 
su O p p e n h e i m e r & Co. , Inc . 
Chicagoje. Iš k i t u r skambinki te 
vel tu i : t e l . 1-800-621-2103. 

(sk) 

x P a r d u o d u U r b a n o j e , ne- ' 
to l i un ivers i te to , t r i jų mie
g a m ų j ų n a m ą . A p s t a t y t a s 
baldais , gerame stovyje. Skam
bint i vakarais, te! 708-469-9463. 

(sk) 

x P r a u r i m ė i r dr. L e o n i d a s 
R a g a i paaukojo „Sau lu te i " , 
Lietuvos našlaičių globos bū
rel iui , dantų šepe tukų , kurie 
b u s nusiųst i į S imno specialiąją 
i n t e r n a t i n ę mokyk lą (netoli 
Alytaus) , kurios d i rek torė yra 
E. Da inausk ienė ir k u r gyvena 
ir mokosi 111 vaikų nuo 7 iki 18 
m. amžiaus . Ačiū, „Sau lu tė" , 
4 1 9 Weidner Rd., Buffalo 
G r o v e , IL 6008d, T A X ID 
#36-3003339. 

(sk) 

x Dai l . A. D a r g i o kūrinių 
p a r o d a kovo 19 d. ik i balan
džio 4 d. Lietuvių Dai lės muzie
juje , Lemont, IL . At ida rymas 
Šeštadienį, k o v o 19 d. 7:30 v.v. 

(sk) 

J A U N I M A S D I R B A 

Skaitai laikraščius, pasidairai 
lietuviškuose centruose, visur 
mata i gyvą lietuviška veiklą. 
Lituanist inės mokyklos, jauni
mo organizacijos, tautiniu šokių 
grupės. Tam veikimui išlaikyti 
reikia pinigų. Vadovai suka 
galvas, iš kur gauti tų pinigų. 
Žinoma, būtų paprasčiausia 
r inkt i aukas. 

Skaučių draugovės „Saulu
tės" draugininke Dalia Tra-
kienė ir „Šešupės" draugininke 
Laimutė Rupinskienė, pasitaru
sios su skaučių mamomis, 
nu ta rė paieškoti kitų galimy
bių, kaip pačioms skautėms 
užsidirbti pinigų. Pagalvojo, kad 
artėja skautų Kaziuko mugė, 
tai reikės ką nors padaryti, kad 
būtų galima parduoti. Vadovės 
susi tarė su PLC renginių komi
teto moterimis, kad jos pamoky
tų skautes kepti sausainius. 
Sugalvota — padaryta. 

Ir ta ip vieną šeštadienį, po 
lituanistinės mokyklos pamokų, 
į PLC didžiulę virtuvę atėjo dau
giau kaip 20 mergaičių nuo 7 -
13 metų amžiaus. Joms į pagal
bą atėjo ir keletas mamyčių, ir 
taip prasidėjo darbas. Dirbo 3-4 
vai., prikepė daug sausainių. 
Labai džiaugėsi, kad tai padarė 
pačios. 

Tautinių šokių grupės šią 
vasarą rengiasi vykti į Lietuvą. 
Lietuvoje liepos mėnesį vyks 
Tautinių šokių ir dainų šventė. 
Taigi ir vėl reikia pinigų, nes 
kelionės išlaidos didelės. 

„Grandies" šokėjai sugalvojo 
suruošti pietus PLC, Lemonte. 
ir užsidirbti šiek tiek pinigu 
išlaidų sumažinimui. Nu ta rė 
daryti „koldūnų" pietus. Pirkti 
„koldūnus" daug kainuoja, tai 
liks mažai pelno. Sugalvojo, kad 
reikia „koldūnus" pasidaryti 
pat iems. Pasi tarus su PLC ren-

x KAIRYS Baltic Expedi-
ting pristato maisto produktus 
Lietuvoje. Gavę jūsų čekį, siun
tinį pristatysime 7-10 d. bėgyje 
ir atsiųsime pasirašytą pakvita
vimą. Švent in is s i u n t i n y s 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, 

šokolad. 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 a rba skambinkite dėl naujo 
kainoraščio: 517 Fruit land 
Rd., Stoney Creek, Ont. L8E 
5A6, Canada, tel.905-643-3334, 
fax 905-643-8980. 

(sk) 

ginių komitetu, moterys sutiko 
parodyti, kaip tuos „koldūnus" 
pasidaryti. 

Vieną šeštadienio rytą LC 
virtuvė pilnutėlė grandiečių. 
Visi pilni energijos ir labai gerų 
norų, tik skubėk sakyti, ką 
reikia daryti- Visi: ir berniukai, 
ir mergaitės, kibo į darbą. Bu
vo keletas mamyčių ir viena? 
tėve l i s . Dirbo i lga i , bet 
patenkinti savo darbo vaisiais. 
Pirmą kartą savo gyvenime 
padarė 5,000 koldūnu. Buvo la
bai įdomus darbas. 

Tai taip „Grandies" šokėjai 
bando užsidirbti pinigų kelionei 
į Lietuvą. „Grandies" šokėjų 
pietūs PLC, Lemonte kovo 20. 

Bronė Nainienė 

APIE „VAIDILUTE" IR J O S 
„NUODĖMINGA ANGELĄ" 

Čikagos lietuviai jau turbūt 
visi girdėję apie „Vaidilutę" 
(geriau pasakius, tokiu vardu 
besivadinanti lietuviu teatro 
sambūrį). Tai 1985 m. įsteigtas 
lietuvių teatro kolektyvas, pra
džioje susidaręs tik iš ;aunų ir 
„žalių" žmonių, kurie pradėjo 
savo lietuvybės mokyklą šiame 
sambūryje. J ie patys mokėsi ir 
kartas nuo karto žiūrovams su
teikdavo progą pasižiūrėti lietu
viškų scenos veikalų. 

Sunki buvo pradžia. Tačiau 
dar ir dabar nelengva, nors tie 
jaunieji teatralai pasidarė jau 
nebejauni; kiti , sukūrę šeimas, 
jau nuo jo atitrūko. Tačiau jų 
vietas užėmė kiek daugiau pa
tyrimo (gai ne teatre, bet lietu
vių kalboje) turintieji žmonės, 
neseniai atvykę iš Lietuvos. 

Pritrūkus vietinių režisierių, 
prieš 4 metus buvo nutarta juos 
kviestis iš Lietuvos. Tas padėjo 
kolektyvui sustiprėti ir siekti 
geresnių rezultatų. Tad gėrė
jomės J. Ivanausko, P. Gaidžio 
ir pagal iau I. Leonavičiū-
t ė s - B r a t k a u s k i e n ė s pas ta
tymais. Ji dar ir dabar dar
buojasi su „Vaidilute". 

Dabar žadama griebtis vieno 
stambiausiųjų užsimojimų per 

Vyr. lietuvių centre Seklyčioje 
kovo 9 dienos popietėje, kur ia i 
vadovavo r e n g i n i ų vadovė 
Elena Sirutienė, kalbėio du 
svečiai: policininkė Terry Riley 
ir kun. Viktoras Aukštakalnis , 
Viduklės klebonas. 

Pirmiausia Chicago Lawn 8-jo 
policijos distrikto atstovė, Terry 
Riley aiškino, kaip šiais laikais 
gatvėje, krautuvėse ar namuo
se apsisaugoti nuo visokių vagių 
ir sukčių . J i pa l iko daug 
informacinės medžiagos Sekly
čioje ir pažadėjo dar papildomai 
atnešti į Soc. reikalų raštinę. 
Buvo įvairių klausimų. Vertėja
vo Aldona Šmulkšt ienė. Šie ver- j 
tingi polic. Terry Riley pa- | 
tarimai bus smulkiau aprašyti j 
Soc. Reikalų tarybos skyriuje ; 
„Drauge". 

O dabar šiek tiek apie antrąjį 
kalbėtoją, kun. Viktorą Aukšta
kalnį, Viduklės kleboną, su ku
riuo supažindino Lietuvos gen. 
garbės konsulas Vaclovas Klei
za, dalyvavęs popietėje. 

Kun. V. Aukštakalnis papras
tai , nuoširdžiai ir t rumpa i 
papasakojo apie Viduklę (ji net 

beveik 10 „Vaidilutės" gyva
vimo metų. Jau pradėta repe
tuoti K. Inčiūros veikalą — 
„Vincą Kudirką". Sis pasta
tymas turėtų suburti apie 20 ak
torių, kas yra t ik ra i nelengva 
užduotis. Bet j e igu ji bus 
įveikta, tai turėsime kuo pasi
didžiuoti. Pastatymas numa
tomas šių metų rudenį, o lap
kričio mėn. paKaigoje parodytas 
ir per Š. Amerikos lietuvių 
teatro festivalį Čikagoje. 

Tačiau ruduo dar tolokai ir 
..Vaidilutės" laukia kiti užsimo
jimai, gerokai anksčiau. Vienas 
jų čia pat — tai kovo 26 d. (šeš
tadienį) įvykstantis P. Vaičiūno 
melodramos „Nuodėmingo an
gelo" antrasis spektaklis. Kaip 
žinome, praėjusių metų spalio 
31 d. buvo šio veikalo premjera, 
kuri žiūrovams paliko gerus 
įspūdžius. Buvo balsų, kad 
reikia jį p a k a r t o t i . O tai 
padaryti nėra lengva, nes vai
dintojus reikia iš naujo suburti 
ir juos „atšviežinti". Tas dabar 
kaip tik daroma: šį kartą yra 
ruošiamos naujos dekoracijos, 
gal bus pakeitimų ir muzikinėje 
palydoje, apšvietime ir pan. 
Taigi bus ne vien pakartojimas, 
bet ir galima tikėtis ir naujeny
bių. 

Po kovo 26 d. spektaklio Čika
goje, „Vaidilutė" yra pakėlusi 
sparnus važiuoti į Clevelandą, 
kur balandžio 9 d. ruošiamas 
gastrolinis pasirodymas. Yra 
gauta ir daugiau pakvietimų 
gastroliuoti, bet dėl didesnių 
atstumų ir didoko kolektyvo bei 
išlaidų (iš viso tu r i važiuoti 12 
asmenų), vargu a r k i tur bus 
galima nukeliauti . 

Kovo 26-ji tegul būna dar 
viena Čikagos lietuvių teatrinė 
šventė, kurioje patys daly
vaukime ir dar ir kitus para
ginkime ateiti. Tik bendromis 
jėgomis bus galimybė išlaikyti 
teatrinį vienetą Čikagoje, kurio 
dešimtmečio sukaktį minėsime 
šį rudenį. E. S. 

Grandietės Aida Mikučį ui-kait»' it 
„Grandis" ruošia pietus kovo 20 d 

Vida Brazaitytc gamina koldūnus, nes 
PI .C Lemonte. 

20 m. senesnė už Vilnių!), save 
ir jo globojamus 30 našlaičių. 
G r a u d u buvo k l a u s y t i s jo 
žodžių, iš kurių aiškėjo, kaip 
sovietinis penkiasdešimtmetis 
sužalojo žmogaus sielą, at
bukino sąžinę, kad alkoholikai 
tėvai išsižada savo pačių vaikų! 
Taip šie beglobiai mažyliai pasi
daro apverktinos dalios bena
miais. Tokių įvairaus amžiaus 
a t s t u m t ų n a š l a i č i ų g loba 
r ū p i n a . , kun. Aukštakaln is , 
padedamas geraširdžių žmonių. 
Jo globojami našlaičiai dabar 
gyvena trijose sodybose, su 
s e n a i s t robes i a i s , sodu, 
sklypeliu žemės. Tai padėjo įsi
gyti geraširdžiai žmonės ir iš 
JAV. Vieną 10 vaikučių grupę 
globoja vienuolė eucharistė ses. 
Aldona, kitą — jauna bevaikė 
vedusiųjų pora, o trečią — viena 
pora, kur i turi ir savo 3 ne
didelius vaikus. Visi j i e kar tu 
valgo, kar tu skalbia ir sodybo
j e d i r b a , p a d ė d a m i v ieni 
k i t i e m s . Didesniej i l a n k o 
m o k y k l ą , be t y r a d a u g 
mažiukų. 

Iš šių vaikučių yra sudary tas 
bažnytinis chorelis, kur i s gieda 
šv. Mišių me tu . Va ikuč ia i 
auklėjami katalikiškoje dva
sioje, mokomi padėti vieni ki
t iems. J ie ir visą sodybą kar tu 
su savo naujais tėveliais prižiū-
r : Geradariai žmonės atneša 
skerdienos, kepykla kasdien 
dovanoja keliolika kepalėlių 
duonos, pienelio duoda karvutė, 
kurią didesnieji vaikai melžia, 
o bulvių, morkų ir kopūstų 
užtenka. 

K u n . V. A u k š t a k a l n i s , 
a tsakydamas į klausimus, aiš
k i n o , kad l aba i t r ū k s t a 
v i t a m i n ų ir ba tų . Va ldž ia 
vaikui skiria 46 litus į mėnesį, 
o kai kuriems prideda iki 60 
litų. Nuolatinės paramos ne
gauna ir pats jos ieško pas gerus 
žmones. Gauna šiek tiek rūbų iš 
tarptautinės labdaros (iš Maltos, 
Vokietijos). Pereitais metais 
Kanados lietuviai gerai parėmė, 
kai ten lankėsi. Bet pinigų 
re ik ia i r remontams, apšil
dymui, elektrai. 

Kalbėdamas apie vaikučius, 
kun. V. Aukštakalnis sakė, kad 
kiekvieno vaiko istorija yra 
skaudi. J is pats dabar globoja 14 
metų berniuką. Tas bern iukas 
kilęs iš Ukmergės, baigęs 5 sk., 
12 metų sulaukęs, bern iukas 
nu ta rė eiti pas mamą, bet ji tą 
berniuką išvijo. Tada vaikas 
žygiavo 70 km į Vilnių ir ten 2 
metus žiemą ir vasarą gyveno 
stotyse, rūsiuose, gatvėje, ieško
damas maisto. Vienas pažįs
t a m a s pranešė apie t a i kle
bonui, jis nuvyko į Vilnių, parsi
vežė berniuką pas save ir davė 
j a m net atskirą kambarėlį . Tas 
be rn iukas net ir šalčių metu 
dabar nenori šilumos kam
baryje, nes taip yra įpratęs. 

Kun. Aukštakalnis d a r trum
pai papasakojo apie Krakėse ir 
Kal t inėnuose kunigų globo
j a m u s našlaičius. Kun. Aukš
taka ln io didžiausias noras yra, 
kad atsirastų visoje Lietuvoje 
daugiau tokių kunigų a r seselių 
globos našlaičiams vaikams vie
tovių, k u r apleisti ir a t s tumt i 
vaikai galėtų augti ir vystytis 
Dievo ir šeimos meilės dvasioje. 

Norėdami paremti k i lnų kun. 
V. A u k š t a k a l n i o da rbą , 
Seklyčios svečiai suaukojo apie 
400 dol. Čia iniciatyvos ėmėsi 
A n t a n a s Paužuolis, apeidamas 
sus i r inkus ius su krepše l iu . 
Danu tė Pareigienė įteikė kun. 
Aukštakalniui savo giminai tės 
pensininkės Aleksandros Gy
lienės, gyvenančios Olympia, 
WA, 1,000 dol. auką! Kun . V. 
Aukštakalnis dėkojo visiems už 
dosnią širdį. 

Kaip ir visada, po programos 
buvo pasivaišinta skaniais Sek
lyčios pietumis ir d a r ilgai 
dal intasi įspūdžiais, ypač apie 
kun. V. Aukštakalnio t a i p nuo
širdų pranešimą. 

Aldona Šmulkšt ienė 
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