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Lietuvai reikia aiškumo 
NATO klausimu

Indėlių kompensavimas 
nepadarys žalos valstybei

Briuselis, kovo 5 d. — Briuse
lyje NATO būstinėje įvyko Sei
mo pirmininko Vytauto Lands
bergio ir NATO generalinio 
sekretoriaus pavaduotojo Sergio 
Balanzino susitikimas.

Sergio Balanzino aukštai įver
tino Lietuvos karinį gerą pa
rengtį ir mūsų valstybės daly
vavimą bendrose taikos palaiky
mo pajėgų užduotyse. Kalbėda
mas apie artėjantį NATO viršū
nių susitikimą Madride, S. Ba
lanzino pabrėžė, jog pagrindinis 
klausimas — ką pakviesti jau 
dabar — bus sprendžiamas šių 
metų gegužės mėnesį Portuga
lijoje vyksiančiame NATO mi
nistrų susitikime. Pabrėžęs, jog 
plėtros procesas yra neuždaras, 
Balanzino didelį dėmesį skyrė 
„Bendradarbiavimo vardan tai
kos” klausimams, pabrėždamas 
išplėsto bendradarbiavimo vaid
menį, suartėjant sąjungos nario 
ir bendradarbio statusui.

Sergio Balanzino atidžiai iš
klausė Vytauto Landsbergio 
minčių dėl Lietuvos siekio tap
ti Šiaurės Atlanto sąjungos 
nare. Seimo pirmininko nuomo
ne, suverenios Lietuvos vals
tybės apsisprendimas papildyti 
NATO gretas negali būti igno
ruojamas. Labai svarbi yra po
litinė nuostata, jog pripa
žįstamas Lietuvos siekis tapti

V. Landsbergis kaltinamas 
bandymu pakeisti Lietuvos 

nuostatą NATO atžvilgiu
Vilnius, kovo 6 d. (BNS) — 

buvęs užsienio reikalų minist
ras Povilas Gylys apkaltino Sei
mo pirmininką Vytautą Lands
bergį savavališkais bandymais 
pakeisti Lietuvos strategiją, 
siekiant NATO narystės.

„Siemo pirmininkas, neturė
damas tam įgaliotjimų, keičia 
mūsų taktiką ir gadina visą 
mūsų politinį lošimą”, pa
reiškė LDDP parlamentaras P. 
Gylys ketvirtadienį spaudos 
konferencijoje komentuodamas 
spaudos cituojamus valdančio
sios konservatorių partijos 
vadovo žodžius, jog Lietuvai 
neva nėra labai svarbų, kada ji 
bus priimta į NATO.

„Jis apsuka ienas per vieną 
dieną, pakeisdamas visą užsie
nio politiką”, pareiškė P. Gylys, 
pabrėžęs, kad iki šiol Lietuva 
ryžtingai siekė patekti į pirmą
jį NATO plėtros etapą.

Vėliau paskelbtame pareiški
me P. Gylys Seimo pirmininko 
žodžius pavadino „esmine poli

Lenkijos Senato nutarimas 
gali sukelti sumaištį tarp 

Lietuvos lenkų
Varšuva-Vilnius, kovo 5 d. 

(BNS) — Lietuvos ambasadorius 
Varšuvoje Antanas Valionis sa
ko, kad Lenkijos Senato nuta
rimas dėl pilietybės suteikimo 
svetur gyvenantiems lenkams 
gali sukelti daug problemų Lie
tuvos lenkų reikaluose.

Senato trečiadienį priimtas 
nutarimas suteikia lygias teises 
tiek tėvynėje, tiek užsienyje gy
venantiems lenkams.

Parlamento aukštieji rūmai 
paragino valdžią suteikti šalies 
pilietybę lenkams, gyvenan
tiems buvusios Sovietų Sąjun
gos teritorijoje. Pasak agentūros 
PAP, Senato komisijai nurodyta 
parengti pilietybės klausimus 
tvarkančių įstatymų pataisų 
projektą.

Tačiau Lietuvos ambasado

NATO nare, ir į jį bus atsakyta 
sprendimu „kada”.

Sergio Balanzino pabrėžė, jog 
plėtra nėra tik vienkartinis 
priėmimas, bet procesas, ir šalis, 
nepakviesta narystei su pirmąja 
banga, lieka priimtina vėliau.

Seimo pirmininkas atkreipė 
dėmesį į Lietuvos reikmę nelik
ti grupėje bevardžių valstybių 
„ir kitos”, nes tai sumažintų sie
kiamą Lietuvos politinę apsau
gą. Vytauto Landsbergio nuo
mone, Lietuvai reikia aiškaus 
ženklo „jūs esate mūsų”, kad 
galėtume ramiai dirbti ir gyven
ti saugioje bei ekonomiškai stip
rioje ‘ valstybėje.

S. Balanzino patikino, jog Ru
sija,prieštaraujanti plėtros pro
cesui ir reikalaujanti nuolaidų, 
„nesėdės prie bendro stalo, da
rant politinius sprendimus dėl 
naujų narių”, o NATO tikrai 
neatmes teisėto Lietuvos reika
lavimo užsitikrinti savo sau
gumą.

Labai svarbiu veiksniu NATO 
laiko regioninį bendradarbiavi
mą. Čia Vytautas Landsbergis 
informavo, jog tokia pati yra 
Lietuvos pažiūra, pasireiškianti 
vis intensyvesniu bendradarbia
vimu su Lenkija.

Loreta Zakarevičienė 
Seimo pirmininko 

atstovė spaudai

tine klaida”. Pasak jo, valdan
čioji dauguma nori padaryti es
minę nuolaidą, pakeisti visą 
derybų taktiką.

P. Gylys savo komentarus 
grindė V. Landsbergio interviu 
dienraščiui „Lietuvo rytas” po 
susitikimo su NATO genera
linio sekretoriaus pavaduotoju 
Sergio Balanzino.

„Narystė dabar ar narystė 
vėliau, tai nėra toks didelis skir
tumas, dėl kurio reikėtų labai 
daug diskutuoti”, cituoja V. 
Landsbergį „Lietuvos rytas” po 
trečiadienį Briuselyje įvykusio 
susitikimo.

Pasak eksministro P. Gylio, 
„šią klaidą galima paaiškinti 
tik dviem dalykais — Seimo pir
mininko politinės minties sek
lumų, jo nenuovokumu arba 
kažkokio, tačiau aiškiai Lietu
vai nenaudingo, plano egzista
vimu”.

P. Gylys įsitikinęs, jog V. 
Landsbergis turėtų paneigti tai, 
ką pasakė.

rius A. Valionis abejoja, kad 
toks įstatymas gali būti priim
tas. Pasak ambasadoriaus, Len
kija yra pasirašiusi daugelį 
tarptautinių susitarimų, drau
džiančių plėsti pilietybės įtaką 
už šalies ribų. Jis atkreipė 
dėmesį, kad nutarimo projekte 
nėra minima konkrečiai Lietu
va ar kuri nors kita buvusios 
Sovietų Sąjungos šalis, o kalba
ma abstrakčiai apie „Rytus”.

Drauge ambasadorius A. Va
lionis akcentavo, kad Lietuvos 
įstatymai nenumato dvigubos 
pilietybės. Iškilus kalbai apie 
Lenkijos pilietybės suteikimą 
Lietuvos lenkams, atsirastų 
daug maišaties, pvz., kurioje iš 
dviejų šalių kariuomenių tar
nauti, sakė Lietuvos ambasa
dorius.

Kovo 4-6 d. , pirmą kartą po diplomatinių santykių atstatymo 1992 m., Lietuvoje viešėjo Vengrijos preziden
tas Arpad Goncz. Dvišalių derybų su įvairiomis žinybomis metu buvo kalbama apie laisvos prekybos sutarties 
pasirašymą, kultūros, mokslo, švietimo bei karinių žinybų bendradarbiavimą, buvo prieita nuomonės, kad Lie
tuvos ir Vengrijos požiūris į stojimą į europines struktūras yra labai panašūs, todėl nuspręsta , jog abi valstybės 
palaikys viena kitą.Vengrijos prezidentas, baigdamas 3 dienų viešnagę, pakvietė Lietuvos vadovą atvykti oficia
liu vizitu į Vengriją.

Eltos nuotr.: Lietuvos prezidentas A. Brazauskas (viduryje) supažindina Vengrijos prezidentą A. Goncz (an
tras iš kairės) su Vilniaus senamiesčiu.

Prezidentas domisi Lietuvos 
kariuomenės reikalais

Vilnius, kovo 3 d. (BNS) — 
Lietuvos krašto apsaugos va
dovai pirmadienį su vyriau
siuoju Lietuvos kariuomenės 
vadu, prezidentu Algirdu Bra
zausku svarstė, ar grąžinti 
karinį rengimą į vidurines ir 
aukštąsias mokyklas.

Pasitarime pareikšta, kad 
tik palyginti nedaug Lietuvos 
vyrų atlieka privalomąją kari
nę tarnybą. Todėl būtina su
stiprinti likusios dalies karinį 
rengimą — dėstyti karinį ug
dymą vidurinėse mokyklose, 
atkurti specialius karinio mo
kymo centrus aukštosiose mo
kyklose. Taip pat reikia sut
varkyti dar sovietinėje armi
joje privalomai tarnavusių lie
tuvių apskaitą.

Prezidento patarėjui gyny
bos klausimais pulkininkui 
Stasiui Rneziui pavesta pa
rengti šį klausimą artimiau
siam prezidento vadovauja-

Kariuomenės vadas: mokymo 
įstaigos nebus sukarintos

Vilnius, kovo 6 d. (BNS) — 
Lietuvos Kariuomenės vadas 
generolas Jonas Andriškevi
čius atmetė kaltinimus dėl 
ketinimų sukarinti vidurines 
ir aukštąsias mokyklas, ket
virtadienį išplatindamas pa
reiškimą, kuriame pažymėta, 
kad neketinama atkurti kari
nių katedrų aukštosiose mo
kyklose ar karinio rengimo 
dėstymo vidurinėse mokyklo
se.

„Tačiau valstybė turi suda
ryti sąlygas kiekvienam pi
liečiui pasirengti vykdyti savo 
pareigas”, teigia generolas. Jis

Lietuvos ambasada
Vašingtone praneša
Vašingtonas, kovo 5 d. — 

Lietuvos Vyriausiosios rin
kimų komisijos sprendimu, 
Lietuvos Respublikos piliečiai 
rinkimuose į savivaldybių ta
rybas galės balsuoti LR 
Garbės konsulate Clevelande, 
OH.

Rinkimai vyks kovo 23 d. 
nuo 9 vai. r. iki 4 vai p.p.

Iškilus klausimams, pra
šome kreiptis į LR ambasadą 
Vašingtone tel.: (202) 234- 
5860.

Rinkimų komisija

mos Valstybės gynimo tarybos 
posėdžiui.

Buvo aptartos kai kurios

Kieno rankose bus visuomenės 
informavimo priemęnės?

Vilnius, kovo 5 d. (BNS) — 
Seimo valdyba ketvirtadienį 
pripažino netekusiu galios val
dybos vasario 24 d. sprendimą 
„Dėl sutarties su akcine ben
drove Lietuvos telegramų 
agentūra Elta”.

Atšauktasis valdybos nu
tarimas taip pat prašė vyriau
sybę išjos iždo 300,000 litų tai 
sutarčiai apmokėti.

Agentūra BNS praėjusią 
savaitę viešai protestavo dėl 
tokio Seimo valdybos sprendi
mo, atkreipdama dėmesį į tai, 
kad konservatoriai savo glo- 
botojišku požiūriu į pernai 
privatizuotą Eltą greičiausiai

primena, kad Konstitucijoje 
numatyta kiekvieno Lietuvos 
piliečio teisė ir pareiga ginti 
valstybę nuo užsienio ginkluo
to užpuolimo.

Todėl krašto apsaugos mini
sterija rengia Tėvynės gynėjo 
ugdymo programos projektus, 
kurie sudarys galimybę aukš
tųjų mokyklų studentams, no
rintiems gauti atsargos kari
ninkų laipsnį, mokytis kary
bos ne studijų metu terito
riniuose mokymo centruose, 
Karo akademijoje ar Puskari
ninkių mokykloje.

Vidurinėse mokyklose siū
loma įdiegti visą švietimo sis
temos Tėvynės gynėjo ugdymo 
programą, pagal kurią būtų 
praplėstas istorijos, geografi
jos, kūno kultūros ir kitų da
lykų mokymas.

Apie tokius planus Lietuvos 
kariuomenės vadas kalbėjo ir 
pirmadienį susitikęs su prezi
dentu Algirdu Brazausku. In
formaciją apie šį susitikimą 
vėliau komentavę kai kurių 
Lietuvos aukštųjų ir vidurinių 
mokyklų vadovai kategoriškai 
kritikavo sovietmečio praktiką 
specialiose karinėse katedrose 
privalomai dėstyti karo moks
lą.

krašto apsaugos ūkinės pro
blemos — karinės technikos 
rernontavimas, centralizuotos 
degalų ir kuro pirkimo siste
mos įdiegimas, pastatų ek
sploatavimas.

nesiskiria nuo ankstesniosios 
LDDP administracijos.

Trečiadienį Seimo valdyba 
taip pat nusprendė paskelbti 
viešą konkursą informacijai iš 
naujienų agentūrų pirkti.

Naujienų agentūra BNS 
ketvirtadienį Seimo kancleriui 
Jurgiui Razmai ir Seimo kan
celiarijos vadovui Arvydui 
Kregždei pranešė, kad nuo ba
landžio 15 d. nutraukia iki 
šiol galiojusią informacijos 
Seimui teikimo sutartį, sutin
kamai su jos nutraukimo są
lygomis.

Seimo informacinėms tar
nyboms be pertrūkio nuo 1991 
m. BNS teikė Lietuvos ir pa
saulio naujienas lietuvių, an
glų ir rusų kalbomis.

* Lietuvos prezidentas
Algirdas Brazauskas trečia
dienio nutarimu įgaliojo kraš
to apsaugos ministrą Česlovą 
Stankevičių „įvesti aukštes
nes kovinės parengties pako
pas” krašto apsaugos sistemos 
daliniuose, kurie kovo 18-23 d. 
dalyvaus taktiniuose moky
muose „Pavasario vėjas 97”. 
Prie Panevėžio vyksiančiose 
pratybose dalyvaus per 2,000 
karių, o pagal įstatymus nei 
krašto apsaugos ministras, nei 
kariuomenės vadas neturi tei
sės siųsti į pratybas tokio kie
kio ginkluotų kareivių. Lietu
vos prezidentas yra ir vyriau
siasis Lietuvos ginkluotųjų 
pajėgų vadas.

* JAV bankas „The Bank 
of New York” suteiks Ignali-

( nos atominei elektrinei 9.992 
min. JAV dol. lengvatinę pas
kolą. Paskolos draudimo agen
tas bus JAV EXIM bankas. 
Paskola skirta pirmojo elekt
rinės reaktoriaus informacinei 
skaičiavimo sistemai moder
nizuoti. Tačiau jei pirmasis 
reaktorius būtų sustabdytas 
arba visai uždarytas, šiuo
laikinė skaičiavimo sistema 
bus įdiegta antrajame reakto
riuje.

Vilnius, kovo 6 d. (BNS) — 
Valdžios ketinimai kompen
suoti sovietinės valdžios nusa
vintus žmonių indėlius yra tei
singas žingsnis, kuris nepa
darys žalos nei valstybei, nei 
jos piliečiams, pareiškė prem
jeras Gediminas Vagnorius.

Toks sprendimas, pasak jo, 
padės išlaikyti visuomenės pa
stovumą — Lietuvai nebegrės 
Albanijos įvykiai.

Kaip pranešta, trečiadienį 
vyriausybė pritarė santaupų 
atkūrimo įstatymo projektui, 
kuris numato kompensuoti gy
ventojų indėlius, sukauptus 
iki 1991 m. vasario 26 d., taip 
pat kitas santaupas, pervestas 
į indėlių sąskaitas po minėtos 
datos.

Indėlius siūloma atstatyti 
santykiu vienas litas už vieną 
turėtą rublį, tačiau vienas 
žmogus atgaus ne daugiau 
kaip 6,000 litų.

Spaudos konferencijoje ket
virtadienį G. Vagnorius teigė, 
jog tokiu būdu bus kompen
suojama apie 60 proc. visų 
tuomet buvusių gyventojų 
santaupų. Idėjos atkurti san
taupas 100 proc. atsisakyta, 
nes nėra tiek privatizuojamo 
valstybės turto.

Kompensacijas už nusavin
tus indėlius gaus maždaug 1.1 
min. Lietuvos gyventojų, tu

Lietuvos rytinė siena 
— nesaugoma

Vilnius, kovo 6 d. (BNS) — 
Lietuvos rytinę sieną ketvir
tadienį tikrinę Seimo nariai 
savo akimis galėjo pamatyti, 
kaip smarkiai tikrovė skiriasi 
nuo nuolatinių kalbų apie sie
nos modernizavimą.

„Pripažįstu, kad Lietuvos ry
tinė siena yra praktiškai nesau
goma, tačiau tai tikrai ne vien 
pasieniečių kaltė”, sakė pasie
nio policijos departamento vy
riausiasis komisaras Audronis 
Beišys. Anot jo, dartinė techni
nė padėti tokia, kad „pasienie
čiams palikta tik vartelių atida
rinėjimo funkcija”.

Vizitą į Lietuvos pasieniečių 
dalinius, saugančius sieną su 
Baltarusija, inicijavo patys 
parlamentarai, panorę susipa
žinti su pasieniečių buities ir 
tarnybos sąlygomis bei technine 
įranga. Buvo aplankyti Šalči
ninkų ir Medininkų užkardų 
pasienio kontrolės punktai.

Lietuvos ir Baltarusijos sieną 
kerta du trečdaliai visų į Lietu
vą arba iš jos keliaujančių as

Prokuroras A. Paulauskas gali 
tapti provokacijų auka

Vilnius, kovo 6 d. (BNS) — 
Generalinio prokuroro pava
duotoją Artūrą Paulauską nu
tarta saugoti, būgštaujant, 
kad jis netaptų intrigų ir pro
vokacijų auka, pareiškė prem
jeras Gediminas Vagnorius.

G. Vagnorius pasirašė pot
varkį saugoti A. Paulauską. 
Šis sprendimas pačiam proku
rorui buvo netikėtas.

„Nemanau, kad A. Paulaus
kui grėstų kokios nors nusi
kalstamų grupuočių keršto ak
cijos. Šiuo atveju mes pir
miausia galvojame ne apie 
vieno ar kito politiko ar politi
kuojančio prokuroro ambici
jas, o apie žmogaus saugumą", 
teigė G. Vagnorius ketvirta
dienį spaudos konferencijoje.

Premjeras įsitikinęs, jog

rėjusių 1.44 min. indėlių sąs
kaitų.

Visoms kompensacijoms 
reikės maždaug 3 mlrd. litų, 
ir šie pinigai bus gauti, parda
vus likusį privatizuojamą val
stybės turtą. „Nei valstybės 
biudžeto lėšos, nei užsienio 
paskolos tam nebus naudoja
mos”, užtikrino G. Vagnorius.

. Visas likęs privatizuojamas 
valstybės turtas vertinamas 
maždaug 4 mlrd. litų. Indėlių 
kompensavimui bus skirti pi
nigai, gauti pardavus 14 dide
lių strateginių įmonių bei dar 
800 kitų įmonių, kur valstybė 
turi daugiau nei 20 proc. ak
cijų. Iš jų tik 40-tyje bendro
vių valstybė valdo kontrolinį 
akcijų paketą.

Pasak G. Vagnoriaus, kom
pensuoti santaupas numato
ma per 5 metus, tačiau di
džioji dalis bus grąžinta per 3 
metus, pradedant 1998 m.

Anot premjero, neteisinga 
manyti, kad iš privatizavimo 
gauti pinigai bus ne investuo
jami, o „pravalgomi”. Jo ma
nymu, suvartota bus gal 20-30 
proc. grąžintų lėšų, o likusi 
dalis bus investiciniai pinigų 
— tai yra žmonių indėliai ban
kuose.

Skirtumas tik tas, jog jie 
priklausys ne valstybei, o kon
krečiam žmogui.

menų. Apie sienos patikimumą 
byloja statistika — per ją pa
tenka 93 proc. visų į šalį 
atkeliaujančių nelegalių emi
grantų, daugiau kaip 89 proc. 
vogtų automobilių.

Rytinę sieną sauganti Vil
niaus pasienio policijos rinktinė 
turi 81 automobilį, iš kurių pusė
— jau nebetinkami darbui. Pa
sieniečiai naudojasi buvusių ko
lūkių radijo ryšio priemonėmis, 
kuriomis siunčiamus praneši
mus puikiausiai galima girdėti 
Baltarusijos kolūkiuose.

Tarptautiniame Šalčininkų 
poste nėra nė vieno kompiute
rio, sienos pažeidėjų sąrami 
vedami užrašų knygelėse. V - 
nintelė „naujesnė” technika čia
— ultravioletinių spindulių lem
pa pasams tikrinti.

Dar blogesnė padėtis kai ku
riuose supaprastinto režimo pos
tuose — čia nėra nei vandens, 
nei elektros, o pavojaus signa
lą pavyktų paskleisti tik po pus
valandžio.

kas nors gali pabandyti suor
ganizuoti provokacines akcijas 
prieš „šį asmenį, kuris labai 
aktyviai dalyvauja politinėj 
veikloj, kad dar padidintų su
maištį”.

Tokios akcijos tikslas, anot 
premjero, galėtų būti ir tas, 
kad neįvyktų pasikeitimai pa
čioje generalinėje prokuratū
roje.

KALENDORIUS

Kovo 7 d.: Šv. Perpetua ir 
Felicita, kankinės (mirė apie 
203 m.); Rimtautas, Vaidilutė.

Kovo 8 d.: Šv. Jonas Dievo, 
vienuolis (1495-1550 Ispanijoje); 
Beata, Kovas, Vaižgantas, 
Gaudvilė. Tarptautinė Moters 
diena.
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/PORTO APŽVALGA

Redaktore Irena Regiene

TURIU ATSIPRAŠYTI
Kad ir nenorom, turiu at

siprašyti savo draugų, kurie 
prieš daugelį metų pradėjo 
žaisti golfą ir mane ragino 
•pamėginti šį sportą. Mano 
atsakymas visada būdavo 
palydimas kreiva šypsena: 
“Kai nebegalėsiu bėgioti te
niso aikštėje, tada gal...”

Šiandien ramias pensinin
ko dienas leisdamas šiltoje 
Floridoje, dar palyginus ne
blogai bėgioju, žaidžiu te
nisą lygoje, bet jau 8 
mėnesiai, kaip pradėjau gol
fą. Dabar gailiuos nepradė
jęs kartu su kitais.

Anuo metu, gyvendamas 
Čikagoje, bandžiau golfą du 
kartus. Tada susidariau to
kią nuomonę: golfas nėra 
sportas - nereikia bėgioti 
liežuvį iškišus, nereikia pra
kaituoti,' nereikia deguonio, 
niekas nespiria tau į koją, 
kaip futbole, niekas nebando 
•atimti kamuolio, kaip krep-

• širvyje, niekas negrąžina ka-
• muoliuko, kaip tenise. Gol
fas yra žaidimas. Žaidimas, 
kur būtų šiek tiek mankštos 
ir gero pasivaikščiojimo iki 
kito mušimo, besigėrint gam
ta, voveraitėmis, tropikiniais 
augalais, paukščiais, o kar- 
'ttfiš'-ir krokodilais. Nemeluo- 

rj'ū’-™'-.'mačiau du nedidelius
miegančius prie vandens, o 
vieną,, bent dviejų metru, 
besišildantį saulėje. Tačiau 
tai geras pasivaikščioji
mas, dažnai sudrumsčiamas 
keiksmų, beviltiškai ieškant 
kamuoliuko tankiuose krūm
uose, begraibstant jį iš van
dens ar besikrapštant iš 
smėlio du.obės. Dar mažiau 
mankštos, kai važiuoji 
vežimėliu, gurkšnuodamas 
alutį.

Golfas prieinamas visiems 
— nesvarbu amžius, ar koks 
fizinis defektas, nereikia nei 
ūgio, jėgos... Reikia tik 
maišO pinigų. Vienos ra
ketės, kaip tenise, neuž
tenka, reikia bent 10 lazdų, 
specialaus maišo, vežimėlio, 
specialių batų ir daug daug 
jkamuoliukų. 3-jų kamuo
liukų tenise užtenka bent 
keliems kartams, čia 3 ar 4 
dingsta ar .nuskęsta kiekvi
eną kartą. O vienas golfo 
žaidimas mano gyvenamoje 
vietovėje kainuoja nuo 18- 
kps dolerių (be vežimėlio) 
iki 60 dolerių, žiūrint, kur 
nori žaisti ir vienam.

Vis dėl to pradėjau, o 
pradžia buvo tokia. Pas 
mus viešėjo mano Prancūzi
joje buvusio krepšininko 
žmona. Jos vyrui mirus, 
vaikams sukūrus šeimas, 
jos draugai ją pakvietė gol
fui. Taip patiko, kad net
rukus pasidarė golfo ligonė, 
sakyčiau , “golfoholikė”. Ji 
žaidžia kasdien, jei tik oras 
leidžia. Žiemą keliauja į 
Pietų Prancūziją, Šiaurės 
Ąfriką, salas ir vis su golfo 
ekskursijomis. Norėjo čia 
pamatyti, kaip golfo klubai 
atrodo ir pabandyti. Ban
džiau kartu, tačiau bandy
mai buvo liūdnoki. Patarė 
porą pamokų. Po jų atrodė, 
kad pradedu pataikyti. 
Pradėjau su vietos tau
tiečiais sykį, o kartais ir 
du, savaitėje. Atvažiavus 
atostogoms geriems pažįs

tamiems iš Toronto, Cleve
lando, Čikagos, palaikiau ir 
jiems kompaniją. Visi jie 
mane mokė, patarė, kiekvie
nas truputį kitaip, kiekvie
nas matė kitą klaidą. Ban
džiau visų klausyti, ' ir 
kartais taip sekdavosi, kad 
net malonu ant “dūšios”. O 
kartais — baisu! Ypač kai 
trys draugai žiūri, o būrys 
dar laukia užpakalyje... No
risi paskubėti, stipriau užsi
moti. Tai du smūgiai pra- 
igkia per viršų, trečias iš
aria žemęs gabalą, o kai
šiaip taip pataikau, tai sykį 
kaimynui ant stogo, arba į 
krūmus, ar į ežerėlį. Pikta! 
Nusikeikiu. Kalbu su savi
mi... Tik tada žmogus pa
matai, kad tas žaidimas 
nėra toks paprastas, kad jis 
po truputį įsisunkia į krau
ją, į nervus, kad jis užkre
čiantis, intriguojantis, įdo
mus. Nestebėtina, kad daug 
golfo žaidėjų yra “golfoholi- 
kai”. Jie miega ir keliasi su 
•golfu, jie skriaudžia savo 
vaikus žaislams ar mokslui 
sutaupose, kad turėtų už
tektinai pinigų lazdoms, ka
muoliukams, klubams. Jie 
tampa nervingi, nesukalba
mi. Nenuostabu, kad prieš 
500 metų Britanijos karalius 
James IV buvo uždraudęs 
golfą. Nežinojau, kad golfas 
jau tada buvo populiarus.O 
šiuo metu jis yra užvaldęs 
visą pasaulį. Jo pilna tele
vizijoje, o gerieji jo žaidė
jai—milijonieriai , kaip ir 
kitų sporto šakų. Mano apy
linkėje golfo klubų dvigubai 
daugiau negu teniso ir jie 
visada pilni. Jie populiarūs 
ir lietuvių tarpe. Vyksta ir 
ŠALFASS-gos pirmenybės, 
tarpmiestinės varžybos , tur
nyrai, veikia klubai. Ypač 
aktyvus ir gerai organizuo
tas yra Čikagos lietuvių 
golfo klubas.

Bet golfas yra žaidimas, 
kurio negali palyginti su ki
tais. Kai stovėjau prieš in
struktorių pirmoje pamokoje, 
antru mušimu pataikiau į 
kamuoliuką, kurs nulėkė gal 
100 yardų. Instruktorius 
man ir sako: “Matosi, kad 
esi natūralus—tau bus ne
sunku...” Teisybė, kad buvau 
natūraliai prigimęs krepši
niui, futbolui, tenisui, nes 
viską, ką esu laimėjęs, buvo 
be instruktoriaus ar trenerio 
pagalbos. Tenisą pradėjau 
vėlokai. Vieninteliai draugų 
patarimai buvo: “žiūrėk į 
kamuolį! Pasisuk ir Dasi- 
ruošk mušimui!” Nesunku 
tai buvo, nes jaučiau, kad 
natūralu. Deja, tie teniso 
natūralūs judesiai golfui ne
tiko. Viską reikia išmokti iš 
naujo ir nuo A iki Z: prade
dant lazdos savotišku laiky
mu, metodišku ir tiksliu už
simojimu lazdai pakylant už 
pakaušio, kartu kūnui, bet 
tik virš liemens, pasisukant 
į užsimojimo pusę. Iš ten 
lazda leidžiasi žemyn, dary
dama beveik pilną ratą, pa
keliui užkliudydama ka
muoliuką, atsiranda kitoje 
pakaušio pusėje, kūnui su
kantis kartu, maždaug su
sisukant kaip riestainiui. 
Kūno svoris nuo dešinės ko
jos grįžta ant kairės. O kur

Korespondentė Indrė Tijūnėlienė pokalbyje su Arvydu Saboniu ir Šarūnu Marčiulioniu.

ŠARŪNO II 
KOMANDOS

Kasmet nekantriai laukiam 
NBA komandose žaidžiančių 
lietuvių žaidėjų atvykstant į 
Čikagą rungtyniauti prieš 
jau keturius kartus iš eilės 
NBA čempionatą laimėjusią 
vietinę Chicago “Bulis” ko 
mandą. Nors žinome,, kad 
Sabonis ir Marčiulįonįs su
žeisti,viliamės, kad gąl jau 
pasveiko ir mums pasidi
džiavimą keliančios žvaigž
dės vėl žibės krepšinio 
aikštėje. Juk jų dėįsg Lietu
va iškovojo krepšinio Bppnzos 
medalį 1996 m. Olimpiadoje. 
Deja ir šiemet rnųsų, lū
kesčiai neišsipildė. Tačiau 
neprarandame vilčių kitam 
susitikimui.

Š.m. vasario 18 d. Čikagoje 
žaidė Denver “Nugetts”, bet 
Šarūnas Marčiulionis su jais 
neatvyko. Savo“ karjeros dvi- 
dešimtpenktus metus prade
dantis jų treneris Diek Motta 
pareigas su Denver “Nugetts” 
pradėjo tik lapkričio gale! Tai 
penktoji jo treniruojama ko
manda. Šarūnas Marčiulionis 
(6’5", 215 sv), savo NBA kar
jeroje priklausęs “Golden

dar rankų' ir kojų skirtingi 
judesiai? Žinoma, čia ne 
viskas ir netiksliai. Žodžiu— 
tai baisus ritualas, sunkiai 
sutalpinamas į galvos kom
piuterį. Ir tai dar ne vis
kas: kiekviena lazda skirtim 
gam nuotoliui, kiekviena 
situacija kitokia. Visą tai 
aprėpti reikia laiko, darbo 
pamokų, kantrybės, o labi
ausiai—koncentracijos.

Golfas dar skiriasi nuo 
kitų sportų tuo, kad čia pa
darius gerą smūgį tave svei
kina, tapnoja per petį. Man 
nėra pasitaikę, kad įmetus 
į krepšį, ar •įmušus įvartį, 
kas nors iš priešininkų 
sveikintų. Dar įdomu, kad 
golfą gali žaisti vienas 
pats. Turbūt aišku, kas 
laimės.

Atsiprašęs , kad pradėjau 
anksčiau negu kalbėjau, 
prisipažinsiu, kad pamėgau 
šį žaidimą ir gal esu jau 
pakeliui į anglosaksų golfi- 
ninkų padėtį, kai karalius 
jiems buvo uždraudęs golfą. 
Jau skaitau knygas brošiū
ras , ką nedau dariau su 
krepšiniu ar tenisu. Jau 
mosikuoju su šluota garaže, 
kaip vienoje brošiūroje pata
riama. Žiūriu teleVizjjoj ir 
bijau, kad reikės trečios, 
nes kartais krepšinis ir 
tenisas eina kartu, o kai 
pensijos pinigų pradės 
trūkti kitiems reikalams, 
tai vieną dieną mano 
namų karalius pasakys: 
“Gana! Eik darbo ieškot, 
arba...”

V. G.

t ARVYDO 
ČIKAGOJE
State Warriors”', Sacramento 
“Kings” bei Seattle “Sonics” 
komandoms,’ šiam sezonui 
buvo išmainytas į Denver 
“Nugetts”. Gruodžio 3 d. 
susižeidė ' dešinį kelį ("torn 
lateral meniščus”) ir iki vasa
rio 18 d. 'buvo praleidęs 34 
rungtynes. \ Atrodo, kad Šarū
nui (gim. ; .1964 n. birželio 
mėn.) teks( dar bent mėnesį 
gydytis, o krepšinio sezonas 
slenka prie galo...

Žymiai gpriau pasisekė pir
madienį, vasario 24 d., kai 
Portland “Trail Blazers” atvy
ko į Čikagą./, Pernai Arvydas 
Sabonis (7'3r', 292 sv., gim. 
1964 m. grupdžio mėn.) visai 
negavo žąįs|i Čikagoje, o šį 
kartą net nemažai laiko pra
leido aikštėje. Sezono prad
žioje, prieš Vykstant rungtyni
auti prieš Vakarų Amerikos 
komandas. f Chicago “Bulis” 
treneris Pliil Jackson pa
reiškė, kad’pramato sunkias 
rungtynes Fortlande, nes ten 
stiprūs žaidėjai, ypač jei Sabo
nis bus sveikas. Tačiau Sabo
nis tebebuvo sužeistas. Rung
tynės buvo įtemptos ir baigėsi 
64:60, žvaųfkdei Michael Jor
dan užtikrinus Chicago 
“Bulis” pergdlę.

Iki vasarib 23 dienos Port
land “Trafl' Blazers” buvo 
laimėję 29 rungtynes, o pra- 
lošę 26. Penktadienį, vasario 
21 d., jie laimėjo (114:110) 
prieš skaitoma gera Miami 
komandą, o šeštadienį pra
laimėjo (97:80) prieš silpnes
nę Philadephia komandą. 
Šiose rungtynėse žaidė Sabo
nis ,pirmosė-per 23 minutes 
surinkęs 17'taškų ir 4 kartus 
atgavęs kamuolį savo koman
dai, o antrose per 23 minutes 
gavo 9 taškus ir 6 kamuolio 
nuėmimus.Trečiadienio rung
tynėse prieš Orlando Sabonis 
žaidė 21 min., pelnydamas 8 
taškus ir atkovodamas 5 
kamuolius. Tai buvo jo pirmo
sios rungtynės po sausio 22 
d., kai, susidūrus su oponen
tu, kairėje blauzdoje išsiliejo 
kraujas. Šiose vasario 24 d. 
rungtynėse prieš Chicago 
“Bulis” Sabonis žaidė 22 min., 
surinkdamas 12 taškų. Abe
jotina ar jis žaidžia be 
skausmų, nes iš šalies ste
bint, nesijautė vikrumo, entu
ziazmo savo komandai atko- 
vot kamuolį.Buvo susirė
mimų su“Bulls” Dennis Rod
man, už kuriuos Rodman 
gavo baudas. Šias rungtynes 
Portland “Trail Blazers” pra
laimėjo 116:89.

Po rungtynių komandos tre
neris P.J. Carlesimo atrodė la
bai nusivylęs ir pralaimėjimą 
teisino komandos jaunumu, 
nesusižaidimu, svarbaus žai
dėjo dėl mirties šeimoje neda
lyvavimu ir t.t. Tačiau sunku 
buvo paaiškinti letargišką 
žaidimą, kas atrodė visišku

lpasidavimu oponentui. Chica
go “Bulis” nejautė jokios 
įtampos, net stengėsi nenuo
bodžiauti—leido visiems žai
dėjams pasireikšti aikštėje.

Paklaustas apie Arvydo
Sabonio reikšmę komandoje, 
treneris P.J. Carlesimo teigė: 
“Sabonis puikus žaidėjas, la
bai- svarbus komandai. Jis 

-veda puolimą, padeda gyni
mui' ir kamuolio atgavimui. 
Jo svarbumo negalėčiau per
vertinti”.

Arvydas normaliai koman
dai' atgauna kamuolį viduti
niškai 8 kartus per rung
tynės, bet NBA klubė tai 
įVėrtinama 35-tojė vietoje. 
Sdvė komandoje jis 8 kartus 

•pelnė daugiausiai taškų, ka
muolio atkovojime visus 
viršijo 21 kartą. Žaidžiant 
NBA, per vienas rungtynes 
jis yra surinkęs net 33 
taškus. Gruodžio 26 d., rung
tynėse prieš Utah, Arvydas 
pelnė 26 taškus, ir atkovojo 
kamuolį 13 kartų, o lapkričio 
7 d. Minnesotoje atgavo kamu
olį net 17 kartų, Pernai Sabo
niui teko garbė būti pirmu 
''trail Blazers” naujoku nuo 
1981 m. per vieną sezoną su
rinkusiu daugiau negu 1,000 
taškų. Tais metais jis buvo 
antrasis po Toni Kukoc, 
laimėjusio “Sixth. Man 
Award”.

Pasikalbėjime prieš rung
tynes, Arvydas pasisakė,' jog 
nedarąs viešų pareiškimų 
apie Lietuvos politiką. 
Sakėsi anksčiau turėjęs 
skausmus kulnyje ir nuga
roje, o dabar kraujas buvo 
išsiliejęs kairėje blauzdoje, 
dėl atsiradusio sutinimo ne
galėjęs ištiesti kojos. “Teko 
laukti, kol kraujas išsivaikš
čios. Apgailestauja, kad 
“Žalgiriui” nepavyko laimėti 
Europos pirmenybių, nors 
buvo galima laimėti trijų 
taškų skirtumu. “Gal dar 
trūksta sportinės patirties, 
gal neišnaudojo visų galimy
bių”. Komandoje žaidžia 
du kroatai. Jie geri Vienas 
didelis centras ,ir, nors pa
gyvenęs, žaidėjas, bet aukštas 
jr gerai arčiau krepšio pra
siveržia. Sabonis sakė: “Sun
ku mėnesį praleidus iš karto 
įeiti ir būti lyg niekur nieko. 
Reikia laiko,nes nesitrenira- 
vau su komanda, manau, kad 
gal po savaitės įeisiu į tą patį 
ritmą, koks buvo anksčiau”. 
Savo asmeniškų duomenų 
neseka, domisi tik, kad ko
manda laimėtų. A. Sabonio 
sutartis su Portland “Trail 
Blazers” buvo pasirašyta 
penkeriems metams, o da
bar baigiasi antrieji.

Linkime Arvydui dar daug 
metų krepšinio entuziastus 
džiuginti, o jo jaunai didė
jančiai šeimai daug metų 
darnaus ir gražaus gyveni
mo.

Dėkojame Šarūnui ir Arvy
dui už nuoširdų rūpestį Lietu- 
tuvoS vaikais ir jų įnašą Lietu-
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SALĖS FUTBOLO PIRMENYBĖS 
ARTĖJA PRIE PABAIGOS

„Lituanicos” futbolininkai, 
kaip atrodo, jau anksčiau nu
statyto laiko pradėjo laukti šio 
sezono salės futbolo pirmeny
bių pabaigos. Jie kovo 2 d. pa
tyrė eilinį pralaimėjimą nela
bai stipriai čekų „Spartos” 
komandai. Jei pernai žiemą 
mūsiškiai baugindavo visus 
varžovus I-je lygoje, tai šiemet 
dauguma komandų jiems 
muša įvarčius kaip niekada 
anksčiau.

šį sezoną nerungtyniauja 
pagrindiniai žaidėjai — Virgis 
Žuromskas ir Gytis Kavaliaus
kas, be kurių komanda nežino 
ką daryti. Dažnai pasirodo vos 
vienas atsarginis, o salės fut
bole, kur žaidimas yra gyvas 
ir fiziškai išsekinantis, jų turi 
būti bent penketas.

Panaši istorija atsitiko ir 
praėjusį sekmadienį. Benas 
Puskunigis buvo susirgęs, o 
šiaip gana aktyvus futbolinin
kas Danas Smulkys, iš viso 
nepasirodė. Tad atėję 8 žmo
nės (salėje komandą sudaro 7 
futbolininkai) turėjo daug pra
kaituoti prieš silpnoką „Spar
tą” ir jai pralaimėti 2-6.

Pirmą kėlinį po tuoj pat 
įsileisto įvarčio, „Lituanica” 
dū kartus buvo pasekmę išly
ginusi. Iki antro kėlinio vidu
rio rezultatas buvo lygus — 
2:2. Po to, kaip žirniai į rėtį, 
pabiro įvarčiai į mūsiškių var
tus. Nedažnai pasitaiko, kai 
suaugę vyrai pameta galvas. 
Žinoma, galime teisintis nuo
vargiu bei kitais dalykais, 
tačiau tai iš esmės reikalo 
nepataiso. Dabar „Lituanica” 
yra viena iš daugiausia įvar
čių gavusi komanda visoje ly-

goję. Beje, praėjusį sekma
dienį „Green-White” futboli
ninkai įveikė „Lions” 11-1, bet 
tas mūsiškius vargu ar gali
paguosti. Atrodo, kad pribren
do laikas komandos sudarymu 
rimtai susirūpinti...

Dar liko dvejos rungtynės. 
Kovo 9 d. 6 vai. bus žaidžiama 
prieš „Legoviją”, o kovo 16 d., 
tuo pačiu laiku, prieš „Rams”. 
Gal dar bus proga mūsiškiams 
šiek tiek pasitaisyti?

NARIŲ IR RĖMĖJŲ 
SUSIRINKIMAS

Pasibaigus salės futbole 
pirmenybėms, kaip ir kasmet, 
„Lituanica” šaukia metinį klu
bo narių-rėmėjų susirinkimą. 
Jis vyks sekmadienį,“Ttovo 23 
d., 2:30 vai. p.p. Lemonto Lie
tuvių centro posėdžių kamba-' 
ryje.

Susirinkime bus klubo veik
los pranešimai, kalbama apie 
tolimesnį klubo judėjimą, bus 
ir valdybos rinkimai. Kiekvie
nas galės duoti siūlymus ar 
klausti klubo veiklą liečian
čius klausimus. Taip pat bus 
proga susimokėti ir nario 
mokestį.

Visi klubo nariai yra gavę 
pranešimus apie šį susirin
kimą, o taip pat ir vokus su 
iždininko adresu. Susirinkime 
negalėsiantys dalyvauti, yra 
prašomi atsiųsti nario mokestį 
paštu. Taip pat kviečiami ir 
klubui nepriklausantieji as
menys, ypač norintieji įsi
jungti į klubo veiklą. Kaip ir 
visada, po susirinkimo bus 
kuklios vaišės. E.g

vos vaikų gerbūviui. Abiem 
žvaigždėms linkime sėkmės 
ir sveikatos.

Indrė Tijūnėlienė

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINES LIGOS 

CHIRURGIJA
1185 Dundee Avė., Elgin, IL 60120 

Tel. (708) 742-0255 
Valandos pagal susitarimą

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

Pirmas apyl. su Northvvestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
(kalbėti angliškai) tol. 708-422-8260

DR. JOVITA KERELIS
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Kab. tel. 773-471-3300 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS

7722 S. Kedzie Avė., 
Chicago, IL 60652

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

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

Pirmd.. 3 v. p.p. - 7 v v.. antr. 12:30 - 3 v. p.p. 
trečd. uždaryta, ketvd. 1 - 3 v. p.p. 
penktd. ir šeštd. 9 v.r. - 12 v. p.p.

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd., Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą
Cardiac Diagnosis, Ltd.

6132 S. Kedzie Avė.
Chicago, IL 60629 

Tel. 773-436-7700
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D.

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą

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

Kalbame lietuviškai
6187 S. Archer Avė. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą
Tel. (312) 585-7755

ARAS ŽUOBA, M. D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D.

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 
1020 E. Ogden Avė., Suite 310 

NaperviUe, IL 60563
(630) 527-0090

3825 Highland Avė., Tower 1, Suite 3C 
Downers Grove. IL 60515

(630) 435-0120



ĮTARTINA TYLA 

VAKARŲ EUROPOJE

JONAS DAUGĖLA

Sekant šios šalies pranešimus 
ir mūsų šalies politikų diskusi
jas TV laidose, susidaro vaizdas, 
kad NATO išplėtimo reikalas 
yra vienas JAV užsienio politi
kos kertinių akmenų. Visos val
stybės, kurios tik nori patekti j 
šią tarptautinę organizaciją, 
spaudimą daro JAV vyriausy
bei. Lietuviai irgi dažnai kalti
na tik Ameriką, kad jos vyriau
sybė nepakankamai remia mū
sų pastangas patekti į NATO.

Tačiau dažnai užmirštame, 
kad šią karinę organizaciją 
sudaro ne vien JAV. Šiuo metu 
šioje organizacijoje pilnateisiais 
nariais dalyvauja veik visos Va
karų Europos valstybės. Orga
nizacijoje visi klausimai 
sprendžiami narių daugumos 
valia, naujų narių priėmimas 
yra reikalingas visuotinio 
NATO narių sutikimo. Tad, 
sprendžiant šiuos reikalus, JAV 
turi tokį pat balsą, kaip Liuk
semburgas ar Belgija.

Tačiau šiuo metu Vakarų Eu
ropoje NATO plėtimo klausimas 
yra pasitinkamas įtartina tyla. 
Tų kraštų politikos vadovai 
paskutiniu metu dažnai lanko
si Rusijoje. Neseniai sergantį 
Jelciną aplankė Vokietijos kan
cleris H. Kohl ir Prane* jos 
prezidentas Chirac. Jie daug 
kalbėjo apie glaudų bendradar
biavimą ir įvairiais komerci
niais klausimais. Bet neteko 
girdėti, kad šie Vakarų demo
kratijų vadovai būtų bent vienu 
žodžiu užsiminę NATO plėtimo 
reikalais. Tą klausimą kiek 
ankstesniame susitikime iškėlė 
tik JAV viceprezidentas Al 
Gore.

Bet juk NATO buvo sukurtas 
tik tam vieninteliam tikslui, 
kad pastot kelią rusiško komu
nizmo veržlai į Vakarus ir 
pasipriešintų Rusijos imperialis
tinėms užmačioms. Rytų Euro
pos ir Baltijos valstybės, įjun
gę į NATO, kaip tik ir sudarytų 
tą natūralią pertvarą tarp Rusi
jos ir Vakarų demokratijų. Tad 
atrodo, kad V t karų Europai 
NATO sustiprinimas naujais 
nariais turėtų būti daug svar
besnis nei JAV.

Vakarų Europoje vyrauja įsi
tikinimas, kad šaltasis karas 
yra jau tikrai nesugrąžinamai 
baigtas. Tuo pačiu yra užsibai
gęs ir bet koks komunizmo pa
vojus. Komunizmas visiškai su
naikintas. Bet mūsų buvęs pre
zidentas G. Bush neseniai žur
nalistams pareiškė, kad tiems 
politikams, kurie tiki, kad šal
tasis karas yra baigtas ir Rusi
jos pavojus išnykęs, turėtų dak
tarai patikrinti protavimo pa
jėgumą.

Visi mato, kad Jelcin pradėta 
privatizacija yra pakliuvusi į 
neišbrendamą akligatvį. Šian
dien Rusijoje atsirado sauja mi
lijonierių, kurie pagrobtus milijo
nus jau bando paslėpti Monaco 
bankuose. Ir būdinga, kad tais 
turtuoliais tapo išimtinai buvę 
kompartijos bei KGB pareigū

nai, o masės rusų badauja. Dar
bininkams ir valdininkams mė
nesių mėnesiais neišmokamos 
algos. „Nenugalimos — Rau
donosios armijos” generolai ir 
eiliniai pardavinėja ginklus ar
ba išmaino juos į vodką. Karei
viai kenčia žiemos šalčius pala
pinėse, nes nėra pakankamai 
kareivinių.

Istorikas Jurij Afanasjev tvir
tina, kad šiandien Rusijoje spra
ga tarp turtuolių ir tautos ma
sių yra didesnė nei paskutinė
mis caro valdymo dienomis. O 
visi prisimena, kad anos dienos 
baigėsi kruvina revoliucija bei 
komunizmo įsigalėjimu.

Vakarų diplomatai save ra
mina, kad Rusijos žmonės yra 
papratę kentėti badą ir kas
dieninio gyvenimo vargus, tad 
jie ir dabar pakentės, iki pradė
ta privatizacija sukurs šalyje 
pakenčiamas gyvenimo sąlygas. 
Vienok žurnalistas L. E. Nelson 
tuos optimistus įspėja: rusai yra 
įpratę ilgus metus vargti ir 
kentėti, bet kai jų kantrybė 
išsibaigia ir jų pyktis išsilieja į 
gatves, tai jau geriau skubiai 
pasitraukti jiems iš kelio. 
Pakeliui jie gali visus sumin
džioti.

Žurnalistas Th. Friedaman sa
ko, kad šiandien Vakarų Euro
pa komunizmo pavojaus nebebi
jo. Bet kaip keista — jie pradėjo 
bijoti Rytų Europos, o tuo pačiu 
ir Baltijos tautų. Šios tautos 
išsivadavo iš bolševikų vergijos 
ir sukūrė nepriklausomas val
stybes. Jos visos sėkmingai 
vykdo valstybinių turtų priva
tizaciją ir kuria privatų ūkį. Jos 
visos yra jau aptvarkę savo že
mės ūkį ir pasigamina pakanka
mai maisto gaminių savo žmo
nėms išmaitinti.

Čekija, Vengrija, Slovėnija, iš 
dalies ir Lenkija, jau spėjo su
kurti ir šiokią tokią savo 
pramonę. Jų fabrikai daugiau
sia gamina pakankamai gerus 
elektroninius gaminius. Šiose 
valstybėse darbo jėga daug 
pigesnė nei Vakaruose, tad jų 
gaminiai, patekę į Vakarų rin
kas, gali lengvai nurungti vaka
riečių gaminius.

Šiuo metu Vakarų valstybėms 
yra didelis pavojus, kad rytiniai 
kaimynai ir Baltijos valstybės 
pradeda vis daugiau savo žemės 
ūkio ir pramonės gaminių ek
sportuoti į Vakarus. Bet tuo 
pačiu metu ir labai daug darbi
ninkų veržiasi į Vakarus ir 
siūlosi dirbti už daug mažesnį 
atlyginimą. O; be to, jie nerei
kalauja jokios socialinės globos. 
Jau Frankfurte yra keli kvar
talai, kuriuose gyvena legaliai 
ir nelegaliai iš Lietuvos atvykę 
darbininkai. Vakariečiai pri
versti ir savo darbininkams su
mažinti atlyginimus, tad vieti
niai darbininkai kelia nepasi
tenkinimą ir riaušes.

Šiuo metu vakariečiai nuo ry
tiečių veržtos dar gali kiek gin
tis griežtesne sienų kontrole ir 
aukštesniais muitais. Tačiau

Š.m. sausio 27 d., oficialioje pal. Jurgio Matulaičio šventėje, popiežius Jonas Paulius II pakvietė t. Marijonų 
Generalinės tarytbos narius kartu ęu juo aukoti šv. Mišias popiežiaus privačioje koplyčioje. Mišios buvo aukoja
mos italų kalba, pirmąjį Skaitymą atliko kun. Vaclovas Aliulis, MIC, Evangelija skaityta anglų kalba ameri
kiečio patarėjo kun. Mark Garrow, MIC. Vėliau šv. Tėvas pareiškė, kad ši šventė yra labai svarbi, o jis pats kas
dien prisimena palaimintąjį Jurgį litanijos maldoje.

Nuotr. Artūro Mari
šalia NATO Vakaruose veikia 
ir kita tarptautinė organizacija 
Europos Sąjunga (ES). Priėmus 
Rytų Europos ir Baltijos valsty
bes į NATO, savaime jos turės 
būti priimtos ir į ES-gą, o tada 
jau iš pagrindų pasikeis ir 
muitų politika.

Vakarų valstybės turi skaity
tis su gyvenimo tikrove, kad 
joms bus sunku sutrukdyti ry
tinių valstybių priėmimą į 
NATO ir tuo pačiu į ES-gą. Tad 
jos pradeda dairytis į Rusijos 
rinkas ir šiam reikalui nori žūt 
būt išlaikyti gerus santykius su 
Rusija. Jos žino, kad NATO plė
timo klausimas gerokai rūstina 
rusus, todėl ir laikosi tos 
įtartinos tylos. Jeigu NATO bus 
padidinta rytinėmis ir Baltijos 
valstybėmis, tai jie galės visą 
kaltę suversti JAV.

Šiuo metu Rusija yra 
ekonominio gyvenimo suirutėje. 
Mūsų prezidentas deda pastan
gas pagelbėti Jelcinui bent šiek 
tiek aptvarkyti savo krašto ūkį. 
Netrukus numatytas abiejų pre
zidentų susitikimas. Clinton yra 
pažadėjęs šiame susitikime kal
bėti ir NATO plėtimo reikalu. 
Jis norės įtikinti Jelcin, kad 
nauju narių priėmimas į NATO 
nei kiek negresia Rusuos saugu
mui, bet Vakarų Europos demo
kratijos savo įtartina tyla tokių 
mūs^ prezidento patikinimų ne
paremia.

Rusijoje prigijusi būdinga 
nuomonė, kad dėl visų vargų 
yra kalti amerikiečiai. Šias 
nuotaikas ypač palaiko Ziuga- 
nov, Žirinovskis ir kiti panašaus 
plauko „demokratai”. Bet Va
karų Europos politikai ir šias 
nuotaikas pasitinka įtartina 
tyla.

Lietuvos vyriausybė ir jos dip
lomatinė tarnyba dėl Lietuvos 
priėmimo į NATO neturėtų vien 
tik belstis į Baltųjų rūmų duris. 
Šį klausimą reikėtų daug sti
priau judinti Londone, Paryžiu
je ir Briuselyje. Reikėtų ieškoti 
būdų bent šiek tiek pralaužti tą 
Vakarų Europos demokratijų 
tylą. O galbūt būtų surastas 
būdas ir užsienio lietuviams tas 
Lietuvos vyriausybės pastangas 
paremti.

PAMINĖTOS PAL. 
ARKIVYSK.

J. MATULAIČIO 
70-SIOS MIRTIES

METINĖS

Sausio 27 dieną Marijam
polėje iškilmingai paminėtos 
palaimintojo arkivysk. Jurgio 
Matulaičio 70-osios mirties 
metinės. Šia proga šv. Mišias, 
kurių aukai vadovavo Kauno 
arkivyskupas Sigitas Tamke
vičius, koncelebravo visų Lie
tuvos vyskupijų vyskupai. 
Minėjime taip pat dalyvavo 
apaštalinis nuncijus Pietų 
Korėjoje lietuvis vyskupas Jo
nas Bulaitis. Per pamokslą 
kun. Vytautas Brilius, MIC 
pabrėžė palaimintojo Jurgio 
Matulaičio idėjų šiuolaikiš
kumą. Pasak jo, šio šimt
mečio pradžioje palaimintojo 
arkivyskupo išsakytos idėjos 
atpažįstamos Vatikano II Su
sirinkimo nutarimuose. Ren
ginys baigėsi pamaldomis prie 
palaimintojo karsto.

PAMINĖTAS ANTANO 
MACEINOS MIRTIES

DEŠIMTMETIS
Sausio 28 dieną Maironio 

lietuvių literatūros muziejuje 
Kaune paminėtos filosofo ir 
poeto Antano Maceinos 10- 
osios mirties metinės. Renginį 
organizavo Kauno Jėzuitų 
gimnazija ir Maironio lietu
vių literatūros muziejus. Šia 
proga Šv. Pranciškaus Ksave
ro bažnyčioje minėjimo iš
vakarėse šv. Mišias aukojo 
kun. Gintaras Vitkus , SJ. 
Minėjime dalyvavo filosofijos 
dr. T. Sodeika, Kauno jėzuitų 
gimnazijos direktorius kun. G. 
Vitkus,SJ, Kauno dramos tea
tro aktorė D. Kazragytė, lite
ratūrologė M. Baltuškaitė.

Dr. T. Sodeika pabrėžė lietu
vių kalbos reikšmę A. Macei
nos filosofavimui. Pasak jo, 
filosofas savo karjeros pabai
goje daug dėmesio skyrė kal
bai ir kėlė klausimą, kaip gali
ma kalbėti apie rūpimus 
būties dalykus gimtąja kalba. 
Prelegentas pastebėjo, kad A. 
Maceina kvietė įsiklausyti į

gimtąją kalbą, gyvai nusa
kančią tiesioginį sąlytį su bū
timi. M. Baltuškaitė kalbėjo 
apie A. Maceiną — poetą, A. 
Jasmanto slapyvardžiu iš
leidusi poezijos rinkinius 
„Gruodas” (1965) ir „Ir niekad 
ne namolei” (1981). Jo kū
rinius skaitė aktorė D. Kazra
gytė.

Filosofas Antanas Maceina 
gimė 1908 m. sausio 27 dieną 
Bagrėnų kaime netoli Prienų, 
1928-32 metais studijavo filo
sofiją ir pedagogiką Kauno, 
vėliau Liuveno, Fribūro, 
Strasbūro Briuselio universi
tetuose. 1934 metais apgynė 
filosofuos daktaro disertaciją. 
1935-40 ir 1941-43 metais dės
tė Kauno universitete. 1944 
metais pasitraukė į Vakarus. 
1956-59 dirbo Fribūro, 1959- 
70 metais profesoriavo Miun- 
sterio (Vokietija) universite
tuose. Parašė veikalus: 
„Tautinis auklėjimas” (1934), 
„Kultūros -fiiosofŲos įvadas” 
(1936), „Socialinis teisingu
mas” (1938), „Buržuazijos žlu
gimas” (1940), „Didysis inkvi
zitorius” (1946), „Niekšybės 
paslaptis” (1964), „Jobo dra
ma” (1950), „Saulės giesmė” 
(1954), „Didžioji padėjėja”
(1958), „Dievo Avinėlis”
(1966), „Didieji dabarties
klausimai” (1971), „Religijos 
filosofija” I d. (1976), „Baž
nyčia ir pasaulis” (1970), 
„Krikščionis pasaulyje” (1974), 
Asmuo ir istorija” (1981) ir
kt. Bene svarbiausias darbas 
— „Filosofijos kilmė ir pras
mė” (1978). A. Maceina mirė 
1987 metų sausio 27 dieną.

„Bažnyčios žinios”, 1997, 
Nr. 3

• Poetas, kalbininkas, 
vysk. Antanas Baranauskas 
gimė 1835 m. sausio 17 d. 
Anykščiuose. Jo romantinė po
ema „Anykščių šilelis” buvo su
kurta 1895 m. pavaizduoti lie
tuvių kalbos žodžių ir išsi
reiškimų gausumą bei turtin
gumą. Mirė 1902 m. lapkričio 
26 d., palaidotas Seinų bazili
koje.

Danutė Bindokienė

Ar reikalingi cheminiai 
ginklai?

Protingiausias Dievo kūri
nys (arba bent tokiu mėgs
tantis save vadinti) — žmogus 
amžių būvyje daug energijos 
ir išteklių panaudojo, besi
stengdamas išrasti naujus bū
dus „sunaikinti” savo priešus. 
Pradedant galbūt parankiu 
akmeniu, pagaliu ar kaulu, 
vartotu agresijai prieš kitus 
„dvikojus” Žemės gyventojus 
pačiais seniausiais žmonijos 
pradžios amžiais, baigiant 
branduoliniais ginklais, mirtį 
nešančių įnagių gamybai vi
sos tautos bei valstybės skyrė 
ir tebeskiria daug dėmesio ir 
lėšų, dažnai ištraukiant net 
paskutinį duonos kąsnį iš 
savo gyventojų burnos.

Net vadinami didieji—pa
sauliniu mastu nusiaubę žmo
niją—karai neatbaidė nuo 
noro tobulinti karinę tech
niką, išrasti dar geresnius 
ginklus. Kažkas yra pasakęs, 
kad taikos metas yra ne kas 
kita, kaip pasiruošimas nau
jam karui. Tačiau taikos me
tais, ypač jeigu jie nusitęsia į 
dešimtmečius, kaip atsitiko po 
Antrojo pasaulinio karo pabai
gos, sudaro daug rūpesčių, 
kai norima atsikratyti ginklų 
atsargomis, besistengiant, kad 
tie ginklai nepatektų į tero
ristų rankas ir nebūtų panau
doti prieš jų gamintojus.

Apie branduolinių ginklų 
perteklių, sandėliuojamą bu
vusių ir Rytų, ir Vakarų opo
nentų pusėje, dažnai kalbama 
bei rašoma. Ypač baiminama
si dėl Sovietų Sąjungos ginklų 
palikimo, nesaugiai sandė
liuojamo ir galbūt nesunkiai 
prieinamo kiekvienai grupuo
tei, norinčiai jų įsigyti ir pa
naudoti saviems tikslams. Kol 
kas didelių nelaimių dar buvo 
išvengta, bet, kaip sakoma, jos 
tik „laukia progos atsitik
ti”. Nemažesni rūpestį kelia 
ir kone tiek pat pavojinga 
ginklų rūšis—cheminiai bei 
biologiniai junginiai, kurių 
paskirtis nešti mirtį be garso, 
be perspėjimo. Visais laikais 
kariai buvo treniruojami, kaip 
elgtis, jeigu priešas fronte pa
naudotų nuodingas dujas. Vy
resnieji, be abejo, tebeprisime
na', kad praėjusio karo metu 
visi kareiviai su savim nešio
davosi ir dujokaukes, o civi
liai gyventojai buvo mokomi 
įvairiais būdais apsisaugoti 
nuo šio mirtino pavojaus.

Tačiau nereikia grįžti taip 
toli į praeitį. Tuo metu, kai 
mūsų tėvynė buvo pačiame 
laisvėjimo įkarštyje, Amerika 
su kai kuriais kitais sąjun
gininkais kovojo su Iranu 
Kuveite ir apskritai Persų 
įlankos srityje. Kadangi buvo 
žinoma, kad Saddam Hussein 
turėjo cheminių bei biologinių 
ginklų dirbtuves, tvirtai tikė
ta galimu tų ginklų pavojumi,

tad amerikiečiai kariai vyko į 
frontą su moderniausia ap
sauga nuo cheminių ir biologi
nių apnuodijimų. Tiesa, Ira
nas tų baisių ginklų nepa
naudojo, o vis dėlto kariai iš 
Persų įlankos konflikto grįžo 
užkrėsti nežinomais nuodais 
ar bakterijomis, kurių pa
sekmės pasireiškė daug vė
liau. Šio karo veteranų susir
gimams duotas net atskiras 
pavadinimas: Persų įlankos 
karo sindromas, nors Ameri
kos karinė vadovybė, galbūt 
norėdama išvengti teismų, te
betvirtina, kad visos tos 
neaiškios veteranų ligos yra 
„išsigalvojimas” arba tik su
tapimas.

Šiandien tikima, kad chemi
nių ir biologinių ginklų atsar
gas tebeturi, o gal jas nuolat 
papildo, Libija, Irakas, Šiau
rės Korėja ir galbūt kai kurios 
valstybės, jau neskaitant JAV 
ir Rusijos. Nepaisant, kad ši 
„lazda” gali atsisukti ir „ant
ruoju galu", Amerikos chemi
kalų pramonė kasmet užsie
niui, taigi ir nedraugiškiems 
kraštams, parduoda šių gami
nių už maždaug 600 milijonų 
dolerių.

Vienok pažangesnės pasau
lio valstybės, kurioms iš tik
rųjų rūpi taika, supranta che
minių ir biologinių ginklų žu
domąją jėgą ir stengiasi rasti 
būdų sumažinti galimą pavojų 
ne tik savo gyventojams, bet 
ir kitiems. Š.m. balandžio 29 
d. turi įsigalioti Cheminių 
ginklų kontrolės sutartis 
(Chemical Weapons Conven- 
tion), kuri, jeigu bus tiks
liai įgyvendinta, galbūt tikrai 
padarys šią mūsų planetą 
šiek tiek saugesnę. Kažkaip 
keista, kad Amerikos Senatas 
tebedelsia ir nepatvirtina JAV 
įsijungimo į šią sutartį.

Prezidentas Bill Clinton, 
kalbėdamas į tautą praėjusį 
mėnesį, išreiškė viltį, kad Se
natas supras tokios sutarties 
reikalingumą ir sutiks joje 
dalyvauti. Pernai rudenį ne 
tik Clinton, bet ir buvusieji 
prezidentai Ronald Reagan 
bei George Bush, ragino Sena
tą pritarti sutarčiai, bet vis 
dėlto tas neįvyko.

Jeigu Amerika nepasisku
bins ir vis tupinės vietoje, su
tartis vis vien įsigalios, o ši 
valstybė atsidurs „už durų”— 
jai bus taikomos tos pačios 
sankcijos, kurios numatyt 
kitiems kraštams, nesijun- 
giantiems į Cheminių ginklų 
kontrolės sutartį (tarp tų 
kraštų, kaip minėta, yra Ira
kas, Libija, Šiaurės Korėja...).

Sutartį stipriai remia buvu
sieji Persų įlankos karo vadai 
bei kiti Pentagono aukštieji 
pareigūnai, tad reikia tikėtis, 
kad ji bus pasirašyta ir JAV.

SIMONAS IŠ VALTŪNŲ
16 KAZIMIERAS J. AMBRASAS

Net 78 tremtiniams iš Vokietijos, Belgijos ir kitų 
kraštų padėjo atsikelti giminės ir vietos klebonas Si
monas Morkūnas. Deja, iš jų 35, čia niekaip nesu
gebėję ar negalėję įsikurti, išvažinėjo į kitus miestus.

Šv. Kazimiero parapijiečiai remia Amerikos Lietu
vių Tarybą, Amerikos Lietuvių religinės šalpos orga
nizaciją, Vasario 16-osios gimnaziją. Daugelis senųjų 
ir naujųjų čiabuvių giminėms ir pažįstamiems siun
tinėdavo į pavergtą tėvynę siuntinius. Kai kurie tokių 
dovanų yra pasiuntę po 50, 60, 70, 80 ar net daugiau 
nei 100 kartų.

Profesijos ir pasaulėžiūros Šv. Kazimiero para
pijoje ypač neįvairavo. Daugiausia atvažiavusių lietu
vių dirbo skerdyklose. Tiktai vienas kitas įsigijo ne
didelę krautuvėlę: Juozas Gražys ir Antanas 
Kaušpėdas pardavinėjo maistą, Juozas Kaušpėdas 
turėjo kavinę. Iš kitų profesijų paminėtinas Jonas 
Vižintas — advokatas, o tremtinys Antanas Nikšas — 
veterinarijos gydytojas.

Lietuviai Sioux City anksčiau, iš pat pirmųjų 
įsikūrimo laikų, sugyveno ne i in pavyzdingai, bet, 
įsikūrus parapijai ir žmonėms labiau susibūrus į drau
gijas, laisvamaniai didesnės įtakos susipratusiems, or- 
ganizuotesniems lietuviams neturėjo. Prieš dvidešimt 
trisdešimt metų tebuvo tiktai vienas kitas, kuris ne
lankė bažnyčios.

Kultūrinė parapijos veikla daugiausia pasireiškė 
įžymesnių sukakčių paminėjimu. 1925 m. spalio 17 d. 
švęstos parapijos įkūrimo 10-osios metinės, į kurias 
apsilankė vietos vyskupas Edmund Heelan ir nemaža 
kunigų. Šia proga Jono Zabulionio rūpesčiu išleistas 
gražus sukaktuvinis dvikalbis (anglų ir lietuvių k.) 
parapijos leidinys.

1940 m. rugsėjo 29 d. gana iškilmingai paminėta 
sidabrinė parapijos sukaktis, kurioms išleista tam 
tyčia skirta knyga. Pb šešerių metų — 1946 liepos 7 —- 
iškilmingai sutikti iš II Pasaulinio karo sugrįžę vyrai 
ir moterys, iš kurių du žuvo: Graig Strazdas ir Charles 
Hardvritz. Karo dalyviams pagerbti parapija specialiai 
išleido su pavardėmis knygą ir jų garbei šventoriuje 
prie pat klebonijos pastatė geležinį vėliavos stiebą su 
įrašu: „Prisiminti grįžusiems iš II Pasaulinio karo —;

1946 metais”. Šia proga Mayfair viešbutyje rengtame 
pokylyje dalyvavo miesto burmistras Forrest M. 01- 
son, kunigų ir daug kitų svečių.

1947 m. gegužės 11 d. klebonas kun. Cėsna gan 
iškilmingai šventė 25 metų kunigystės sukaktį, ku
rioje dalyvavo vietos vyskupas su savo pagalbininku 
vysk. Thomu L. Noa, 8 prelatais ir 125 kunigais. Per 
iškilmingus pietus įspūdingą pamokslą pasakė kun. 
Antanas Bružas, MS.

Šioje parapijoje būta nemaža tautinių minėjimų, 
koncertų, vaidinimų ir kitų renginių. Keliskart iš 
Omahos, Nebraskos valstijos, buvo atvykę su spektak
liais ir chorais lietuvių kolektyvai.

Nekalčiausios Mergelės Marijos širdies statulai 
1954 m. lapkričio 24-26 d. buvo surengtos trijų dienų 
pamaldos. Ta, po visas Amerikos lietuvių telkinius 
keliaujanti, statula buvo itin gražiai sutikta Šv. Kazi
miero parapijoje. Svarbiausio šios vyskupijos katali
kiško laikraščio redaktorius prel. Ed. Wollmer pasakė 
pamokslą angliškai, o lietuviškai — iš Randolph, NE, 
atvažiavęs lietuvis kun. Petras Žarkauskas. Tarp dau
gelio įspūdingų šio pamokslininko pasakytų minčių 
buvo ir tokie pranašiški žodžiai: „Pavergtoji lietuvių

tauta ir visos kitos komunizmo prispaustos tautos 
prisikels ir bus laisvos, nes teroras, apgaulė, melas ir 
bedievystė negali laimėti. Visada laimi tiesa”. To 
įžvalgaus kunigo žodžiai 1990-1991 — beveik po ketu
rių dešimčių metų — išsipildė. Žlugo komunizmas, ku
rio tik likučiai dar slopina buvusias vergijoje tautas ir 
bemerdėdamas dar visomis galimomis priemonėmis 
tebegrasina savo drastiškumu.

Vyskupas pamoksle dar daugiau skyrė dėmesio 
Lietuvos tautai, anuo metu tiek ėjusiai kryžiaus ke
lius. Jis pareiškė lietuviams užuojautą ir kvietė labiau 
pasitikėti Dievu, karščiau melsti Mergelės Marijos pa
galbos: „Jungtinės Amerikos Valstijos ir viso laisvojo 
pasdulio tautos pradeda vis geriau pažinti komunizm'ą 
ir viso laisvojo pasaulio tautos šiandien jungiasi į 
bendrą kovą prieš komunizmo pavojų, kuris gresia su
naikinti pasaulio kultūrą”. Jei šių vyskupo žodžių 
būtų tikrai nuoširdžiai paklausiusios tautos, toji slogi 
šmėkla, taip ilgai slėgusi šitiek tautų, kartu ir mūsų 
tėvynę, būtų kur kas anksčiau nuslinkus! ir šiandien 
daugiau jau nebegrėstų nei vienai valstybei.

(Bus daugiau)
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LIETUVIŲ TELKINIAI

CLEVELAND, OH
VASARIO 16-JI RYŽTO,
VIENYBĖS IR VILTIES 

ŠVENTĖ.

Jaunatviškos nuotaikos 
įspūdingas renginys

Clevelando gyvasis lietu
viškasis telkinys visada sten
giasi didžiąsias tautines ir re
ligines šventes pagarbiai 
pažymėti. Šių metų Vasario 
16-ji, jau 79-ji savo išradingu
mu, apimtimi, grožiu ir talen
tais pralenkė ankstyvesnius 
minėjimus, kuriuos, ačiū Die
vui, sekiau per 48 metus šioje 
svečioje šalyje ir šiame mieste. 
Šios Vasario 16-sios iškil
mėms pasibaigus, pagalvojau, 
kokia bus šventė ateinančiais 
metais, kai minėsime sukak
tuvinę 80-ją Lietuvos atkū
rimo dieną. Šių • metų iškil
mingo renginio autoriai tebėra 
mūsų tarpe, džiaugiasi savo 
gyvenimo pavasariu ar vasa
ra, suplanuos ir dovanos 
plačiai auditorijai gal dar 
iškilesnę savųjų jėgų demon
straciją. Tikimės ir laukiame!

Priėmimas Universiteto 
klube

Clevelandas Vasario 16-ją 
pradėjo švęsti vasario 12 d., 
kai Lietuvos garbės konsule 
Ingrida Bublienė šios šventės 
proga į ištaigingą Universiteto 
klubą pietums pakvietė arti 
90 asmenų; čia reziduojančius 
konsulus, Ohio valstijos, mies
to ir apskrities atstovus, pre
kybos, pramonės, World Trade 
Assn., amerikiečių ir lietuvių 
spaudos atstovus, tautybių at
stovus, lietuvių organizacijų 
atstovus. Svečių tarpe buvo ir 
buv. Clevelando meras, vienas 
iš Tautybių sąjūdžio pradi
ninkų — Ralph Perk, Algis 
Rukšėnas — Tautybių centro
— International Service Cen
ter — direktorius, kuris vado
vavo trumpai oficialiai daliai, 
ir pagrindinis kalbėtojas Tim 
McCormack, apskrities kon
trolierius. Sugiedojus JAV ir 
Lietuvos himnus (sol. Aldona 
Stempužienė), maldą sukal
bėjo kun. G. Kijauskas, SJ.

Konsule I. Bublienė pasvei
kino visus Lietuvos atkūrimo 
šventės proga. Algis Rukšėnas 
pristatęs svečius, pakvietė 
žodžiui Tim McCormack, ku
ris džiaugėsi jau 41-mą kartą 
galįs dalyvaui Lietuvos ir lie
tuvių šventėje. Savo žodyje 
kėlė lietuviško telkinio gy
vastingumą, jo pastangas ir 
aukas, siekiant Lietuvai 
laisvės. Kalbėtojas buvo ap
dovanotas Freedom medaliu
— garbės ženku dirbantiems 
tautų laisvės siekiuose.

Šiuo priėmimu Garbės kon
sulatas prisistatė platesniam 
JAV verslo ir politikos sekto
riui .

Oro bangomis
Clevelandas kiekvieną sek

madienio rytą, nuo 8 iki 10 
vai., turi savo „Tėvynės 
garsų” radijo laidas, sumaniai 
ir įdomiai redaguojamas ir 
vedamas sol., Aldonos Stem- 
pužienės per Jėzuitų universi
teto stotį, banga FM 88.7. To 
sekmadienio specialią pro
gramą redagavo ir pranešinėjo 
Dalia Staniškienė, neretai 
pavaduojanti nuolatinę pro
gramos vadovę. Dalia poetiniu 
žodžiu, tautinės nuotaikos 
vokaline ir instrumentine mu
zika pabrėžė šį Lietuvos isto
rinį įvykį kartu su „Gyvenimo 
varpų” — religine transliacija, 
vadovaujama kun. G. Kijaus- 
ko, SJ, ir Nijolės Kersnaus- 
kaitės, taip pat ir Lietuvos 
vyčių laida anglų kalba. Ši 
dviejų valandų radijo progra

ma yra plačiai Clevelando ir 
apylinkių lietuvių klausoma. 
Be parinktų lietuvių dainos ir 
muzikos kūrinių, plačiai patei
kiama žinių iš Lietuvos įvy
kių, spaudos komentarų ir kt.

Vasario 16-sios 
sekmadienis

Išaušęs vėsokas rytas su 
žvarbiu vėju ir tarpais pasiro
dančia saulute aiškiai rodė, 
kad žiema dar iš savo nasrų 
nepaleidžia laukiamo pavasa
rio. Prieš pamaldas, prie Lais
vės paminklo, esančio prie 
Dievo Motinos bažnyčios, buvo 
pakeltos vėliavos. Dalyvavo 
devynių organizacijų atstovai 
su vėliavomis. Sugiedoti him
nai. Visi šių iškilmių dalyviai 
su vėliavų palydomis, gausiai 
susirinkusi visuomenė pri
pildė erdvią Lietuvos Madonų 
šventovę. Iškilmingos Mišios, 
patriotinis, gilios minties pa
mokslas kun. G. Kijausko, SJ, 
skambus „Exultate” choras, 
diriguojamas muz. Ritos 
Čyvaitės-Kliorienės, jungėsi į 
džiaugsmo ir padėkos pa
reiškimą Aukščiausiam ir vi
siems, paaukojusiems savo gy
vybes už tautos laisvę ir 
šviesesnę ateitį ateities kar
toms. Padėkos Mišios buvo au
kojamos ir senojoje Šv. Jurgio 
lietuvių bažnyčioje.

Šiemet dalyvavusiems pa
maldose nereikėjo grįžti namo 
ir popiet, 4 vai. vėl rinktis tęs
ti Nepriklausomybės šventę. 
Šiemet minėjimas buvo lyg ne
pertraukiamas tęsinys iškil
mingųjų pamaldų. Visi rinkosi 
į Dievo Motinos parapijos erd
vią auditoriją. 79-sios Neprik
lausomybės atkūrimo minė
jimo rengėjai: LB Clevelando 
apylinkė ir ALTo skyrius su 
talkininkais, DMP choro va
dove muz. Rita Čyvaite- 
Klioriene, Egle Laniauskiene 
— „Grandinėlės” veteranų 
grupės vadove, „Grandinėlės” 
vadovėmis Aida Bublyte- 
O’Meara ir Julija Bartkute, 
Šv. Kazimiero lit. mokyklos 
mokiniais, „Švyturio” — litua
nistinio ugdymo grupe, so
listėmis, mezzosopranu Aldo
na Stempužiene, sopranu Vir
ginija Bruožyte-Mulioliene, 
akordeonistu Rimu Biliūnu ir 
kitais — bendrais arti pusan
tro šimto dalyvių sudarė an
samblį, kokio Clevelandas nie
kada nebuvo sudaręs iš savo 
įvairaus amžiaus meninių ta
lentų. Pirmą kartą rengėjai 
parodė plačiajai visuomenei, 
kokius talentus Clevelandas 
turi, kaip juos vertina ir jais 
nuoširdžiai džiaugiasi.

Reikėjo ten būti
Rita Čyvaitė-Kliorienė, buvo 

tikrasis Maestro šio išskirtinio 
renginio. Čia trumpos, kores- 
pondencinės apybraižos rė
muose neįmanoma pavaizduo
ti šio renginio spalvingumo, 
iškilmingumo ir nuotaikos, 
kuri spindėjo jaunųjų „ak
torių” veiduose ir jų tėvų ir 
senelių akyse, — reikėjo būti 
pačiam stebėtoju, kartu su at
likėjų minia dainuoti, šokti, 
klausytis jaunųjų žodžio. Ge
rai, kad šį spalvingą spektaklį 
filmavo daug video aparatų. 
Galvojama iš geriausiai pasi
sekusių vaizdų įrašyti įdomią 
juostą, kuria galėtų ir kiti lie
tuvių telkiniai pasidžiaugti 
Clevelando išradingumu.

Puikiai režisuotas 
spektaklis

Erdvi parapijos auditorija, 
talpinanti arti 600 asmenų, 
buvo pilnutėlė. „Exultate” cho
ras scenoje, jos priekyje litua
nistinė mokykla, „Švyturys”. 
Publika susėdusi salės pak
raščiuose; paliktas salės cen

tras programos atlikėjams. 
Visi dalyviai-svečiai gavo tau
tines vėliavėles ir 28 psl. lei
dinėlį su detalizuota šventės 
programa, kur išspausdinti 
Lietuvos Nepriklausomybės 
aktas vasario 16 d. 1918 m. ir 
Lietuvos Aukščiausios Tary
bos aktas 1990 m. kovo 11 d., 
programa su išvardintais da
lyviais, jų vadovais, himnais ir 
dainomis — giesmėmis, kurias 
susirinkusieji pritarė choris
tams, dideliems ir mažiems. 
Įdomiai parinkti ir išspaus
dinti „Lietuvos istorijos 
žingsniai”. Sveikinimai, skel
bimai užpildė aštuonis psl. 
Leidinį redagavo Nijolė Kers
nauskaitė, spausdino Dievo 
Motinos parapijos spaustuvė.

Salėn, tartum sporto olim
piadoje, jaunimo įnešamos di
džiulės JAV ir Lietuvos vė
liavos. Jos, giedant himnus, 
salės centre pakeliamos į 
aukštumą. LB Clevelando 
apylinkės pirmininkai Ada 
Stungienė ir dr. Viktoras 
Stankus lietuvių ir anglų kal
bomis atidaro minėjimą. 
Msgr. Aleksandras Goldikovs- 
kis invokacijoje dėkojo Dievui 
už laisvę, kuriai atgauti 
reikėjo Jo palaimos kovoju
siems didvyriams, o žuvu
siems prašė Aukščiausio am
žinos ramybės. Dr. Raimun
das Šilkaitis perskaitė Vasa
rio 16-sios ir kovo 11-sios ak
tus. Dr. Viktoras Stankus 
priminė istorinius įvykius 
prieš 79 metus ir 1990 kovo 
11-ją atkuriant Nepriklauso
mybę, dėkojo valstybėms, pa- 
rėmusioms lietuvių pastan
gas. JAV-jos, ir tada, ir prieš 
šešerius metus buvo mūsų 
rėmėjai. Mūsų šių metų Ne
priklausomybės švenčių-mi- 
nėjimų tema tartum „Dai
nuojanti revoliucija”. Ji tada 
buvo išgirsta plačiajame pa
saulyje. Daina tada jungė 
tautą ir dabar sujungs į vieną 
šeimą. Buvo pristatyti val
džios bei tautybių atstovai. 
Lietuvos garbės konsule Ingri
da Bublienė sveikino visus 
Lietuvos vardu. Ji sakė, kad ši 
didinga šventė išreiškia ne tik 
džiaugsmą, bet ir meilę Tau
tai. Inž. Algimantas Pautie
nis — ALTo ir visų rengėjų 
vardu dėkojo svečiams, daly
viams, ypač kleb. kun. G. Ki- 
jauskui, muzikei Ritai Čyvai- 
tei-Kliorienei.

Daina ir šokis sujungė 
visus

Oficialioji minėjimo dalis 
buvo trumpa. Nereikėjo klau
sytis sieksninių kalbų. Kon
certinė dalis pradėta daina 
„Viena šeima — viena tauta”. 
Ši daina yra šimtaprocentinis 
klevelandiečių kūrinys. Žo- 
žiai — Nijolės Kersnaus- 
kaitės, muzika Ritos Čyvaitės- 
Kliorienės, o atliko ją „Exul- 
tate” choras, tos pačios mu
zikės diriguojamas, ši daina 
jau įtraukta į Lietuvos dainų 
šventės repertuarą.

Toliau visas koncertinis ren
ginys vyko, kaip gero filmo 
režisieriaus rankose, grožiu, 
įtampa ir tikslumu. Štai ant 
specialaus paaukštinimo de
klamuoja penkiametė Laura 
Tiljak — „Vasario 16-ją”, J. 
Kreivėno „Toli už girių” daina 
skamba atliekama gražia
balsio Simo Laniausko. „Švy
turio” grupė pagal J. Banaičio 
„Žygis į Vilnių” muziką, kurią 
varpams pritaikė R. Kliorienė; 
„Mes Lietuvos kareivėliai” (St. 
Šimkaus) dainavo ir žygiavo 
Lituanistinės mokyklos 4-8 
skyrių mokiniai. Gražūs są
skambio garsai pripildė salę.,

„Balnokit, broliai, žirgus” 
traukė ir choras, ir vaikai, ir 
visa auditorija. Tokios dainuo
jančių gausos ši salė dar nebu
vo girdėjusi. Jautriai skam
bėjo V. Telksnio „O, Lietuva, 
tariu vėl tavo vardą”, atlieka
ma mezzosoprano Aldonos 
Stempužienės.

Antroji programos dalis 
pradėta liaudies šokiu „Blez
dingėlė”, palydint kanklių or
kestrui, vad. Virginijai Rubin- 
ski. Po jo „Grandinėlės” vete
ranai, pagal J. Lingio chore
ografiją, pašoko „Aštuonytį”. 
O mažųjų — 4-6 metų lietuvių 
liaudies žaidimas „Simas 
mūsų dėdė”. Šios grupės šo
kėjams buvo didelio džiaugs
mo ir „išdidumo” demonstraci
ja. Kai muzika užgrojo lietu
vių liaudies etnografinio šo
kio „Granskverio” melodiją, 
„Grandinėlės” veteranai į šo
kio talką vėl pasikvietė ir 
žiūrovus.

B. Gorbulskio „Gimtinės ai
dai”, atliekama sol. V. Bruo- 
žytės-Muliolienės labai tiko 
šios šventės nuotaikai. Vėl 4- 
5 metų dainininkės didžiavosi 
gražiai padainavusios V. Au
gustino dainą „Mano vytis” ir 
„Trispalvė”, o A. Vilčinsko kū
rinėlį „Kas kur yra”, atliko Šv. 
Kazimiero lituanistinės mo
kyklos mokiniai. Jau ne kartą 
savo gražiais balsais pasirodę 
koncertuose moksleiviai Kris
tina Kliorytė, Saulius Kliorys 
ir Laura Rukšėnaitė pa
sigėrėtinai padainavo Doreen 
Rao harm. „Laisvės dainą” 
(Siyahamba), kuriai liet. 
žodžius parašė Rita Kliorienė. 
Lietuvių liaudies dainą „Vai 
ko nusižvengei”, dainavo visi 
dalyviai.

Vėl sugrįžta „Grandinėlė” 
su „Malūnėliu” ir „Grandi
nėlės” veteranai su „Klum- 
pakoju”. Vėl „Grandinėlė” pa
kviečia visus žiūrovus lietuvių 
etnografiniam šokiui „Greči- 
nikė”. Skambią G. Abariaus 
giesmę „Palaimink, Dieve, 
mus” atlieka mūsų telkinio so
listės Virginija Bruožytė- 
Muliolienė ir Aldona Stem
pužienė. Smarkūs plojimai 
Clevelande gimusiai dainai 
„Mes ateitis, rytojaus viltis”, 
kuriai žodžius parašė Eglė 
Laniauskiene ir muziką su
kūrė R. Čyvaitė-Kliorienė. At
liko lituanistinės mokyklos 
mokiniai.

Meilė Aukščiausiajam 
ir Tėvynei

Salės centran vėl pasipila ir 
tėvai ir vaikai — „Gran
dinėlės” veteranai ir lituanis
tinės mokyklos šokėjai. Dvi 
kartos parodė savo gyvastin
gumą „Kalatinio” šokyje pagal 
E. Morkūnienės choreografiją. 
Ir ši Nepriklausomybės at
kūrimui pažymėti kultūrinė 
programa, trukusi daugiau 
negu pusantros valandos, 
buvo baigta džiaugsminga, 
iškilminga Ludwig van Bee- 
thoven „Pergalės Kristui”, 
kurių žodžių autorė Nijolė 
Kersnauskaitė. Ją iš gilios 
širdies giedojo Lietuvos tė
vynainiai. „Brangiausios spal
vos”, — niuzika ir žodžiai K. 
Vasiliausko, su džiaugsmu 
dainavo visa auditorija, iš
kėlusi gautas vėliavėles,o lit. 
mokyklos mokiniai vaizdavo 
Lietuvos banguojančią trispal
vę. Dalyvių mintys tvirtino 
dainos žodžius: „Ir jas dabar 
pakeisti (Jau niekam nevalia,
/ Jos reiškia mūsų laisvę, /Jos 
— mūsų vėliava!”

Akompaniatorius Rimas Bi
liūnas (grojo akordeonu ir var
gonėliais), muz. ir dirigentė 
Rita Čyvaitė-Kliorienė. Garso 
sistemą tvarkė Greg Priddy, 
kuris „Tėvynės garsų” progra
moje veda Lietuvos vyčių 
transliacijas. Vėliavėlių mece
natai: Aldona Malėnienė, dr. 
Algis Skrinska, Kęstutis ir 
Gidonė Steponavičiai.

Šis didingas ir spalvingas 
renginys, gal pirmas tokios 
apimties šioje šalyje, ilgai liks 
atmintyje visų gausių dalyvių.

Po programos visi dalyviai 
buvo pakviesti „Giedros” korp! 
papuošton parapijos svetai
nėn, pasivaišinti viso telkinio 
šeimininkių suneštomis gėry
bėmis, kavute, arba, pienu ir 
kitais gaivinančiais gėrimais.

Vaišių stalu rūpinosi Jadvyga 
Budrienė. Jaunimui atskirose 
salėse buvo specialios vaišės 
su programomis.

Ši šventė aiškiai parodė, kad 
Clevelando lietuviškasis tel
kinys yra ne tik didelis, gyvas 
ir gražus, bet ir labai iš
radingas, ir kūrybingas. Tokie 
renginiai gali sujungti lietu
viškų širdžių kartas, kad sve
timi vėjai neišblaškytų mus į 
nežinomas beribes be tikslo, 
vilties ir ateities.

Ir transliacijomis 
šventė užbaigiama

Lietuviškas žodis, daina ir 
muzika kiekvieną sekmadienį 
per stiprią visuomeninę radijo 
stotį FM 90.3 banga 7-8 vai. 
vak. pasiekia ir toli už Cleve
lando gyvenančius klausyto
jus. Šiai vakarinei programai 
vadovauja Kristina Kupre- 
vičiūtė.

Savo profesionaliai parinkta 
lietuvių vokaline ir instrumet- 
aline muzika, gražia lietuvių 
ir anglų kalba parodo ir kita
taučiams mūsų kultūrines 
vertybes bei informuoja apie 
naujausius įvykius Lietuvoje. 
Ir Vasario 16-sios proga su
kaktuvinė programa buvo pa
sigėrėtina. Be mūsų iškiliųjų 
solistų, muzikinių ansamblių 
įrašų, Kristina ištisai perdavė 
ir JAV Kongreso nario John 
Shimkaus kreipimąsi į At
stovų rūmus dėl Lietuvos 
priėmimo į NATO struktūras. 
Kristina per šią stotį jau kele- 
ri metai nuolatos klausyto
jams propaguoja Lietuvos 
kultūrinį ir politinį gyvenimą. 
Ji pernai Ohio lietuvių' gydy
tojų draugijos buvo apdovano
ta kultūrine, jau 40-ja 
tūkstančio dolerių premija. 
Kristina Kuprevičiūtė tikrai 
tokio įvertinimo ir padėkos 
užsitarnavo.

Vacys Rociūnas

NORINTIEMS 
APSIGYVENTI 

LIETUVIŲ SODYBOJE
Federalinė valdžia pakėlė pa

jamų skalę vienam žmogui 
16,400 dol. metams. Dviem žmo
nėms 18,750 dol. metams. Tai 
reiškia, jeigu jūsų pajamos ne
viršija šios sumos, jūs galite 
gauti Lietuvių Sodyboje butą. Į 
šią sumą neįeina santaupos, tik 
pajamos. Jei norite gauti dau
giau jums reikalingų infor
macijų, kreipkitės į Lietuvių 
Sodybą, tel. 216-944-6305 darbo 
metu. Arba galite rašyti: Lietu
vių Sodyba, 34251 Ridge Rd., 
Willoughby, Ohio, 44094.

KOVO 11-SIOS 
MINĖJIMAS

Lietuvių Sodyba švęs Lietuvos 
Nepriklausomybės atstatymo 
šventę, Kovo Vienuoliktąją die
ną. Bus pietūs ir meninė progra
ma. Apie mūsų brangią šalį — 
Lietuvą mums kalbės mūsų gar
bės ambasadorė Ingrida Bublie
nė. Bus miesto bei federalinės 
valdžios svečių. Norintieji 
dalyvauti prašome pranešti iš 
anksto, tel. 944-6305.

Dana Čipkienė 
!E jdybos administratorė

• 1978 m. balandžio 14 d.
Čikagoje mirė pirmasis lietuvių 
archeologas profesionalas Jonas 
Puzinas. Gimė 1905 m. rugsėjo 
18 d.

• Lietuvos mokslo draugi
ja, dabartinė Lietuvos Mokslų 
akademijos pradininkė, įkurta 
1907 m. balandžio 20 d. Vilniu
je. Anuomet draugijai priklau
sė: Juozas Balčikonis, Silvestras 
Baltramaitis, Jonas Basanavi
čius, kuris 20 metų jai pir
mininkavo, Kazimieras Būga, 
Liudas Gira, Jonas Jablonskis, 
Jonas Vileišis, Juozas Tumas- 
Vaižgantas, Žemaitė, Antanas 
Žmuidzinavičius ir daug kitų.

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI—PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS

AUTOMOBILIO, NAMU, SVEIKATOS,
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. Auksė 
S. Kane kalba lietuviškai.

FRANK ZAPOUS 
3208V2 VVest 95th Street 

Tel. (70B) 424-8654 
(312) 581-8654

J K S CONSTRUCTION
„Shingle” stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, 
aluminiaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas,

tel. 630-969-2658

VALOME
KILIMUS, BALDUS 

IR GRINDIS
J. BUBNYS 

773-737-5168

IEŠKO DARBO

Moteris ieško darbo. 
Gali prižiūrėti vaikus, 

slaugyti ligonius ir gyventi 
kartu. Tel. 773-773-4636

UŽSIPRENUMER U O K I T E

Tai- vienintelis užsienio lietuvių dienraštis.

%

APY
Greitai Kylantis 
Certifikatas- puikus 
būdas pinigams padauginti 
Idealus kursas, FDIC apsauga, 
garantuotas 13 mėn. saugumas, 
padės jūsų pinigams kilti, kaip 
ant mielių! Prie greitai Kylančio 
Certifikato galite bet kada pridėti 
bet kokią sumą. Viskas didės ir kils

Standard Federal Bank
t oi šovinys

Statome ateiti kartu su jumis

Chicago: Brighton Park • Garfield Ridge ♦ Dovvners Grove • Evergreen Park • Hickory Hills 
Lombard • Napervilie • Oak Lavvn • Orland Park ♦ Palos Heights • Willowtorook

'Mažiausias inasas S250. Pabauda išimant pinigus apksciau Kursas gali keistis kas savaite 
Kursas gali keistis taupylojia pepranesus Stos savaitės kuisąs pradedant 1997 m.koyas 4 d.

REAL ESTATE

GREIT
PARDUODA

RE/MAX 
REALTORS 

(773) 586-5959 
(708) 425-7161

RIMAS L. STANKUS

• Perkant ar parduodant
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• MLS kompiuteriųir FAX pagalba
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Apartmentus ir žemę
• Pensininkams nuolaida

KMIECIK REALTORS 
7922 S. Pulaski Rd. 
4365 S. Archer Avė.

DANUTĖ MAYER
773-284-1900

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji pro- 
fessionaliai, sąžiningai ir as
meniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui.

tuo pačiu kursu. 
Greitai Kylantis 
Certifikatas- 

idealus receptas pakelt jūsų 
pinigus, kaip ant mielių. Jei 
norit atidaryti šį terminuotą 
indėlį (Big Dough CD), atvykite 
pas mus arba paskambinkite 
nemokamu tel. 1-888-SFB-SAVE.



LAIŠKAI
SVARBIAU, KAS MEDALIUS 

DALINA

Bravo Mariai Rudienei ir 
tautos dainiui, poetui Bernar
dui Brazdžioniui, kad atsisakė 
priimti Gedimino ordiną iš A. 
Brazausko rankų. Gaila, kad 
dauguma išeivijos lietuvių ne
turi tokios tvirtos valios ir. at
sparumo.

Korėjoje 1951 m. vasario 
mėnesį pats gen. MacArthur 
dalino medalius maždaug 
dešimčiai vyrų. Na, ir man 
teko „Silver Star” bei „Purple 
Heąrt” medaliai. Kai genero
las paklausė, iš kur esu kilęs, 
atsakiau — iš Lietuvos, nes iš 
tikrųjų Čikagoje vos du mė
nesius spėjau „kojas sušilti”, 
kai į JAV kariuomenę mane 
paėmė. Tada generolas Mac
Arthur tarė: „Žinok, sūnau, 
kad čia, Korėjoje, tu kovoji su 
tuo pačiu priešu, kuris pa
vergė tavo gimtąją žemę. Tai 
internacionalinis komuniz
mas”.

Taip, svarbu ir kas meda
lius dalina, ir kieno vardu. O 
tai svarbiau ir už patį medalį.
Karolis (Charles) Ruplėnas 

Chicago, IL

AR BRAZAUSKAS JAU 
YRA LIETUVA?

Niekas negalėtų tvirtinti, 
kad Lietuvos politinis gyveni
mas neįdomus, be juokų arba 
neturi ateities perspektyvų.

Atsakydamas į BALFo pir
mininkės M. Rudienės atsisa
kymą priimti prez. Brazausko 
paskirtą ordiną, prezidento at
stovas Rimgaudas Geleže- 
vičius pareiškė, kad tai yra ne 
Brazausko, bet Lietuvos ap
dovanojimas.

Tokiu greičiu einant į 
priekį, kiek laiko dar truks, 
kol prez. Brazauskas, kaip 
prancūzų absoliutus karalius- 
saulė Louis XIV išdrįs pasa
kyti, kad „valstybė — tai aš!”

J. Tamkutonis 
Chicago, IL

PUIKŪS ŽODŽIAI!

Sveikinu Marią Rudienę, 
nepriėmusią medalio iš prez. 
Brazausko. Labai gerai, kad 
išvertė tikrąją ,jo kailinių 
pusę” į viršų. Dar kartą svei
kinu!

Grožvyda Giedraitytė
Chicago, IĖ

VALIO MARIAI RUDIENEI!

Sveikinu ilgametę lietuvių 
išeivijos darbuotoją Maria Ru
dienę, atsisakiusią priimti 
Lietuvos Respublikos jai 
skirtą apdovanojimą („Drau
gas”, 1997.02.18). Paskelbdama 
savo motyvuotą atsisakymą, 
M. Rudienė parodė ne tik savo 
asmeninę, bet ir visuomeninę 
nuovoką. Reikia tikėtis, kad 
Lietuvos ambasada jos pa
reiškimą persiųs prezidento 
dalinamų ordinų patarėjams.

Tame pačiame „Draugo” nu
meryje Vytautas Volertas 
taikliai parašė apie komuniz
mo švelniai glostytus, sočiai 
maitintus raudonuosius bajo
rus („Užgesinti visiškai”, p. 3), 
jų buką atmintį, suktą logiką, 
aptemusias akis. Jie dar ir da
bar iš krašte sukurtos pa
dėties pelnosi. V. Volerto iš
dėstytas mintis, kurias būtų 
galima laikyti teorizavimu, M. 
Rudienė įgyvendino savo 
praktišku sprendimu. Retai 
pasitaiko, kad tame pačiame 
laikraščio numeryje galima 
rasti puikius teorijos ir kon
krečius praktikos pavyzdžius. 
Valio Mariai Rudienei!

Antanas Dundzila 
McLean, VA

PADĖKA M. RUDIENEI

Sveikiname, gerbiame ir 
dėkojame Jums už tiesų bei 
atvirą žodį, atsisakant priimti 
apdovanojimą iš buvusio ko
munistų partijos generalinio 
sekretoriaus A. Brazausko 
(„Draugas”, 1997.02.18 d.). Ti
kime, kad Jūsų pavyzdys bus 
mums visiems — ir išeivijoje, 
ir Lietuvoje — šviesus spindu
lys, vedantis Lietuvą tiesesniu 
keliu į pilnutinę laisvę.

Laimutė Stepaitienė 
Algirdas Stepaitis

Arlington Heights, IL

PATRIOTIŠKA
GALVOSENA!

Gerai pažįstamas Amerikos 
lietuvis gydytojas atvyko Kali- 
fornijon pasisvečiuoti su savo 
naująja žmona, tik prieš kelis 
mėnesius atsivežta iš Lietu
vos. Vasario Šešioliktosios 
minėjimo išvakarėse klausiau 
jos, ar žada dalyvauti rytojaus 
dieną ruošiamame Nepriklau
somybės šventės minėjime. „O 
ne, mes važiuojame tą rytą 
namo”. O kodėl nenueis į mi
nėjimą? „Mums neįdomu. Pas 
mus Lietuvoje vasario 14 (Va
lentino dieną) žmonės daugiau 
švenčia, negu tą Vasario 16- 
tąją”.

Nustebau, nes ir jos vyras, 
kadaise buvęs geras patriotas, 
nieko neatsakė. Taigi va, ir 
patriotiška galvosena!
Inž. Vytautas Šliūpas, P.E.

Burlingame, CA

VIVA IR VALIO MARIA!

Garbė Amerikos lietuviams 
savo tarpe turėti tokią iš
tvermingą ir brangią asmeny
bę, kaip Maria Rudienė. Tai 
tauri lietuvė, kuri nuo pat 
savo jaunų dienų buvo iš
tikima Dievui tėvynei Lietu
vai ir jos žmonėms.

Jai daugelį metų vadovau
jant BALFo šalpos organizaci
jai, buvo sušelpta tūkstančiai 
pokario lietuvių Vokietijoje ir 
ištiesta pagalbos ranka už 
geležinės uždangos. Ji pasiekė 
net vergų stovyklas, išgel- 
bėdama ne vienam tautiečiui 
gyvybę. Turėdama didelę^ įta
ką amerikiečių visuomenėje, ji 
daug padėjo politiniamsj pa
bėgėliams, norintiems apsigy
venti šioje laisvės šalyje.

Mūsų tautos žaizdos dar 
neužgijusios ir našlaičių aša
ros nenušluostytos, tadgi „Vi- 
va ir valio, Maria!”, kad savo 
gyvenimo idealus stato aukš
čiau medalių!

Pranė Vidugirienė 
Chicago, IL

SERVUS SERVORUM DEI
Dievo tarnų tarnas — tai 

nuo XIII šimt. popiežių nau
dojama formulė, nusakanti jų 
vietą Bažnyčioje, o kartu nuro
danti kitiems hierarchams ir 
visiems tikintiesiems pareigą 
tarnauti Bažnyčios visumai. 
Tokio tarnavimo gražų pa
vyzdį rodo popiežius Jonas 
Paulius II. Tai didžios dvasios 
asmenybė.

Deja, ne visur tas dėsnis su
prantamas ir vykdomas, net 
mūsų vienuolijose. Pastaruoju 
metu Čikagoje pasklido (ir 
„Drauge” patvirtinta) žinia, 
kad Lemonto misijoje anks
čiau dirbusi sės. Margarita, 
užuot grąžinta prie religinio 
ir socialinio darbo lietuvių vi
suomenėje, buvo paskirta dirb
ti kažkurioje amerikiečių pa
rapijoje. Atšaukiant ją iš Le
monto, lietuviams buvo pa
aiškinta, kad sės. Margarita 
reikalinga vienuolijos centre 
Putname. Tą mes galėjome, 
nors ir su skaudama širdimi, 
priimti. Tačiau, pasirodo, kad 
ne visai taip.

Pasaulio lietuvių centre vei
kiančioje lit. mokykloje sės. 
Margarita dėstė tikybos pamo
kas, rengė vaikučius Pirmajai 
Komunijai, Sutvirtinimo sa-

kramentui ir sėkmingai dirbo 
socialinės rūpybos srityje, nes 
ten gyvena ir globos reika
lingų lietuvių.

Tautas su jų savitarpio so
lidarumo, tėvynės meilės jaus
mais, sava kalba, papročiais 
yra sukūręs visos žmonijos ir 
pasaulio Kūrėjas. Tautiškumo 
nepaisymas ar apleidimas yra

priešingas Jo valiai.
Nekaltai Pradėtosios Mari

jos vieftuolijai pridera klaidą 
atitaisyti, nes dabartinė laiky
sena prilygsta carinės ir len
kiškosios administracijos vyk
dytam veikliųjų dvasininkų 
kilnojimui į nelietuviškas pa
rapijas. Vytenis Statkus

North Riverside, IL

EQUAL HOUSING 
LENDER

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos

Mutual Federal Savings and Loan
Association of Chicago

2212 VVest Cermak Road, Chicago, IL 60608 
(773) 847-7747

Casimir G. Oksas, President 
Patamaujam Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 91 Metus.

£
LIETUVIU 7T FONDAS 

LITHUANIAN FOUNDATION INC.
14911 127th Street Lemont, IL 60439 «(630) 257-1616 Fax (630) 257-1647

1996m. gruodžio mėn. aukos:

Santrupos : atm. įn.=atminimo įnašas, pavardė po dvitaškio=aukotojas, 
įm.=įmokėjo, asm.=asmuo, suma po pavardės=įnašų iš viso.
IX $5 Skaisgirys Kazys, $160.
IX $10 Barisa Bart, $160.
1 X $20 Sadauskas Jonas atm. įn., $120.
8 X $25 Balys dr. Jonas, $125; Keblys Kęstutis ir Vitalija, $600; Kolupaila 
prof. Steponas ir Janina: Kolupailaitė Eugenija, $1,775; Kučiūnas Alek
sandras ir Jūra, $275; Mitinienė: Ona atm.įn.: Mitinąs Kostas, $300; Ra
manauskas Antanas ir Izabelė, $290; Raulinaitytė dr.Jūratė Elena, $210; 
Elia Mary E. Spurgis, $150.
2 X $30 Miliauskas Stasė ir Petras, $330; Pesys Algirdas atm.įn.: Pesys 
Antanas, $395.
IX $40 Markei Adolfas (miręs) ir Aldona, $1,100.
16 X 80 Bačiulis Petras, Alfonsas ir Salomėja atm. įn.: Bačiulis Vladas, 
$500; Banevičius Viktoras ir Adelija, $250; Banys-Banevičius Kazimieras 
atm. įn.: BanevičiusViktoras ir Adelija, $500; Draugelis Arūnas ir Irena, 
$1,350; Gaižauskas Bronius (miręs) ir Kleofa, $1,509; Karaitis Aušrinė, 
$650; Kasparas Pranas, $1,350; Keblinskas Algirdas P., $1,050; Keblin- 
skienė Krikščiūnaitė Vida, $1,100; Lelienė Staškevičiūtė Laimutė atm. įn.: 
Liaubienė Danutė, $510; Liauba dr. Albinas atm. įn.: Liauba dr. Rimas, 
$735; Mikalauskas Kazys atm. įn.: Mazza Mikalauskas Angelica, $200; 
Mikalauskienė Jūratė atm. įn.: Mazza Mikalauskas Angelica, $175; 
Prunskis prel. Juozas, $600; Rutelionienė Julija atm. įn.: Rutelionis Vy
tautas, $150; Varneckas Vitalis atm. įn.: Pellett Judy, $300.
25 X $100 Anonis Vytautas ir Danutė, $3,100; Barmus Leonas, $900; 
Beiga Kazys ir Sofija, $800; Bobelis Antanas ir Danutė, $900; Budelskis 
Zigmas atm. 10-tų mirties metinių proga: Budelskis Eugenija, $1,200; 
Černius Rimas, $1,900; Druseikis Petras ir Julija atm. įn.: Druseikis Algi
mantas, $4,125; Janušonis Vytautas ir Palmira, $1,850; Jatulis Izidorius 
atm. įn.: Jatulis Mindaugas, $600; Karaitis Algirdas (miręs) ir Viktorija, 
$800; Kasis Jonas A. ir Ina, $1,800; Kronas Romualdas ir Baniutė, $400; 
Leslie Aldona'Pūkas: įm. Price Suzanne, $100; Maželis Vytautas, $950; 
Mikulskis Jonas atm. įn.: Eitmanas Algirdas ir Laimutė, $100; Muliolis 
Algirdas ir Ąmanda, $1,000; Polikaitis Bronius ir Aurelija, $500; Rimas 
Šarūnas ir Vida, $600; Sirusas George Saulius, $300; Vaikutis Vytautas ir 
Stefa, $800; Valiulis Leonas atm.: Valiulis Irena, $345; Vanagūnas dr. Ar
vydas, $625; Vanagūnienė Stasė atm. įn.: Vanagūnas Stanley, $1,600; 
Vasys Dalius F., $350; Žilinskas Anthony F., $650.
2 X $185 Pocius Antanas ir Birutė, $2040; Šoštakienė Ona atm. in.: įm. 
Vaitas Otonas ir Vanda ir Banys Algirdas $100, Šimoliūnas Saulius $50, 
Lefkis Algirdas ir Ismena $40, šimoliūnas Stasys $10, $185.
7 X $200 Baltrulionis Petras atm. įn.: įm. Pažemėnų šeimos, $200; 
Grybauskas dr. Vytenis, $3,150; Karaška Alisa Nicole: įm. Karaška Mak- 
siminas, $200; Mikulis Juozas, $200; Mileris dr. Paul, $1,550; Raišys dr. 
Vladas atm.įn.: Raišys Vidmantas ir Nijolė, $500; Vidugiris Vytautas ir 
Elena, $1,800.
3 X $250 Adamonis Petras atm. 25-tų mirties metinių proga: įm. Šul
skis Donna, $800; Plikaitis dr. Juozas ir Barbora, $9,350; Tender Budrei- 
kaitė Bronė, $2,500.
1 X $255 Kasputis Alfonsas atm. įn.: Karvelis K. $50, Rugienius Vitas 
ir Jurina $50, Butkūnas Andrius ir Alė $30, Siliūnas Darius ir Viktorija $25 
ir 6 kt. asm.,$255.
4 X $300 Gauronskas Petras, $3,500; Grybauskas Vytautas ir Joana, 50 
m. vedybų sukakties proga, $410; Kisielius dr. Alfonsas ir Enna, $4,000; 
Rimas dr. Motiejus (miręs) ir Aldona, $5,400.
IX $410 Dovydaitis Vincas atm.: Datis Ema $50, Makauskas K. $50, 
Mikalonis Emilija $50, Ringys R. ir L. $50, Vitkus Gintautas ir Ramunė 
$50, Žemaitis Alg. ir Audronė $50, Nežinomas $40, Čekanauskas Vytau
tas ir Janina $25, Pažiūra Alfonsą $25 ir 2 kt. asm., $1,760.
1 X $600 Mikonis Juozas ir Marija, $4,000.
2X $1,000 Kazakauskas Paul C. atm. įn.: Kazakauskas Carl F. ir Eve, 
$1,100; Pakalhis dr. Vytautas Alfonsas, $2,850.
1 X $2,747.44 Juška Petras, testamentinis palikimas, $31,047.44. 
1X$10,000 Jagutis Mykolas ir Amalia, $11,000.
1X$25,000 Povilo A. Mikšio Stipendijų Fondas: Povilas A. Mikšys, 
$125,000. Iš viso $48367.44
Lietuvių Fondo pagrindiniam kapitalui gauta aukų iki 1996.X1I.31 - 
8,677,786 dol. Gautomis palūkanomis parėmė lietuvišką švietimą, 
meną, kultūrą ir jaunimą 4,511,016 dol. Palikimais gauta 4,252,524 dol.

Sudarykime testamentus ir bent dalį turto palikime Lietuvių Fondui: 
LITHUANIAN FOUNDATION, INC., A NOT-FOR-PROFIT 

TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION.
Visi remkime Lietuvių Fondą, nes Lietuvių Fondas remia lietuvybę.

midlcind Padarai
Savings and Loan Association

75 metus aptarnauja lietuvius
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios

AfA.
HALINAI TRAPIKIENEI

r

Netikėtai amžinybės takais iškeliavus, LAUCIŲ, 
RAUDŽIŲ ir DEVEIKIŲ šeimos narius, netekimo 
skausmo prislėgtus, širdingiausiai užjaučiame.

Alė Kalvaitytė-Velbasienė, 

St. Petersburg, Florida
Gėdis ir Irena Morkūnai, 

Bellevue, Washington

MAROUETTE PARK
2567 VVEST 69th STREET

(1-312) 925-7400 BRIDGEVIEVV

BRIGHTON PARK
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470

FST.TC

8929 S. HARLEM AVĖ 
(708) 598-9400

(OUAl MOSMC
LENDER

A.fA.
EMILIJAI TRIMAKIENEI

į Amžinuosius Namus iškeliavus, seserį MATILDĄ 
MARCINKIENĘ (Alto Čikagos skyriaus pirminin
kę) ir jos šeimą, velionės dukrą dr. MILDĄ TRI
MAKAITĘ, vaikaitę ir kitus artimuosius šio artimo 
asmens netekus, nuoširdžiai užjaučiame.

Alto Čikagos skyriaus valdyba ir Taryba

DRAUGAS, penktadienis, 1997 m. kovo mėn. 7 d.

AJA.
BRONĖ ARNAUSKIENĖ

Gimė 1907 m. birželio mėn. 13 d., Petrograde, Rusijoje.
Mirė 1997 m. kovo mėn. 6d., Glenview, IL, sulaukusi 89 

metų.
Nuliūdę liko: podukra Irena Grigaitienė su vyru Algirdu; 

anūkės Daiva Majauskienė su vyru Paulium, Lina ir Dailė 
Grigaitytės; posūnio a.a. Sigito dukros Lara ir Kristina; 
proanūkas Jonukas Majauskas.

Kūnas bus pašarvotas Vance laidojimo namuose, 1424 So. 
50 Avė., Cicero, IL, sekmadienį, kovo 9 d.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, kovo 10 d. Iš laidojimo namų 
bus atlydėta į Šv. Antano parapijos bažnyčią. Po Mišių bus 
laidojama Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A.fA.
PETRAS PUTRIUS

Š. m. kovo 9 d. sueina vieneri metai, kai mirtis išskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą Vyrą, Tėvą ir Uošvį. Jis visada yra ir 
pasiliks mūsų mintyse ir maldose. Tegul ilsisi Amžinoje Ra
mybėje.

Šv. Mišios už jo sielą bus atnašautos: kovo 30 d. 10:30 
vai. ryto Dievo Apvaizdos bažnyčioje, Southfield Mich. Tėvų 
Jėzuitų koplyčioje Čikagoje 10 vai. ryto. Pas Tėvus Marijo
nus kovo 9 d. ir Skuode, Lietuvoje.

Prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti mal
dose a.a. Petrą.

Nuliūdę: žmona Jadvyga, dukterys ir žentai Irena ir 
Donatas Lisauskai, Regina ir William Knudstrup.

PADĖKA
„Kodėl, kai galima kiek atsikvėpti ir pailsėti, reikia pa

likti šią žemę...”

A.fA.
RŪTA GRAUŽINIENĖ

Mūsų mylima Žmona Mamytė, Senelė ir Sesutė mirė 1997 
m. sausio 29 d.

Dėkojame kun. Jack Coakley, SJ, Loyola ligoninėj už pas
kutines religines apeigas. Dėkojame kun. A. Paliokui už 
maldas koplyčioje ir kapuose. Dėkojame Liet. Operos choro 
nariams, narėms gėlele ir giesme atsisveikinusius su Ve
lione, buvusia operos choro choriste.

Dėkojame visiems aukojusiems šv. Mišioms, Lietuvos. 
„Vaikų Vilčiai”, Lietuvių Skautijos fondui, „Draugo” fondui. 
Dėkojame visiems atsilankiusiems koplyčioje, prisiuntu- 
siems gėles ir palydėjusiems į Amžino Poilsio vietą.

Dėkingi esame karsto nešėjams: Gailiui Draugeliui, An
driui Kubiliui, Genučiui Matučiui, Ramučiui Račiūnui Biill 
Sieczkovvski ir Edmundui Žygui.

Nuliūdę liko: vyras Vytautas, duktė Dalia Kern, 
žentas Gėry, sūnus Algimantas, marti Ramona, 
anūkai Robertas ir Julytė Kern, Irena ir Erika 
Graužinytė, brolis Antanas Jarūnas su šeima, svainiai 
Juozas ir Marija bei kiti giminės.

PADĖKA

1997 m. vasario 14 d , sulaukusi 72 m. amžiaus, netikėtai 
mirė paskutinius 9 metus Ormond Beach, FL gyvenusi myli
ma Žmona, Mamytė, Močiutė ir Sesuo.

AJA.
MARIJA BORTKEVIČIUTĖ 

NOREIKIENE
Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie šiuo skaudžiu mo

mentu suteikė mums draugišką paramą, dalyvavo atsisvei
kinime, šv. Mišiose, užjautė mus žodžiu ir raštu. Esame gi
liai dėkingi už gėles, aukas, maldas, užprašytas Mišias ir 

s velionės prisiminimą spaudoje.
Ypatinga padėka visiems, kurių rūpesčiu ir paslaugomis 

taip sklandžiai ir įspūdingai buvo pravestas paskutinis 
atsisveikinimas.

Ilsėkis ramybėje, mylima žmona, motina, močiute ir se
suo. Mes niekad Tavęs neužmiršime.

Vyras Leonas, duktė Rūta, anūkas Andrius ir brolis- 
Jonas su žmona.

Mielai ir brangiai

DR. VANDAI SRUOGIENEI

mirus, mūsų mieloms sesėms DALIAI, AUŠRINEI 
ir broliui ALGIUI reiškiame nuoširdžią užuojautą ir 
kartu liūdime.

„Nerijos”jūrų skaučių tunto sesės
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Tėviškės parapijos cho

ras kovo 9 d. ruošia savo il
gamečiui chorvedžiui Jurgiui 
Lampsačiui pagerbimą jo 85 
gimtadienio proga. Kaip dauge
liui tikriausiai žinoma, J. 
Lampsačio vedamas Tėviškės 
parapijos choras ankstyves
niais metais giedodavo ne tik 
pamaldų metu bažnyčioje, bet 
ir įvairiuose lietuviškuose ren
giniuose. Be to, choras yra 
įgiedojęs dvi Vlado Jokūbėno 
kūrybos plokšteles. Kūriniai 
paties kompozitoriaus buvo 
skirti Tėviškės parapijos cho
rui. Šiuo metu Vokietijoje te
begyvena vienintelė J. Lamp
sačio dukra prof. dr. Raminta 
Lampsaitytė, Hamburgo aukš
tojoje muzijos mokykloje ruo
šianti operos dainininkus jų 
profesijai. Ji, kaip pasi
žymėjusi pianistė, taip pat 
važinėja su koncertais Vokie
tijoje, Lietuvoje ir kitose Euro
pos valstybėse. Pagerbimas 
vyks Tėviškės parapijos salėje, 
Čikagoje.

„Lituanicos” futbolo klu
bo metinis nariu ir rėmėjų 
susirinkimas šaukiamas sek
madienį, kovo 23 d., 2:30 vai. 
p.p., Pasaulio lietuvių centro 
posėdžių kambaryje. Susirin
kime bus klubo veiklos pra
nešimai, aptariami tolimesni 
veiklos planai ir naujos valdy
bos rinkimai. Visi galės pa
teikti savo pasiūlymus ir 
klausti klausimus. Po susirin
kimo bus kuklios vaišės. Visi 
nariai ir rėmėjai kviečiami.

Kovo 9 d. Amerikos Lie
tuvių tautinė sąjunga ren
gia Lietuvos Nepriklauso
mybės atkūrimo šventės minė
jimą, kuris prasidės 11 vai. šv. 
Mišiomis Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčioje, 
bus tęsiamas 12:30 vai. p.p. 
Visuomenė kviečiama daly
vauti.

Našlių, našliukų ir pavie
nių klubo susirinkimas šau
kiamas kovo 14 d., 1 vai. po 
pietų, Šaulių salėje, 2417 W 
43rd Str. Po susirinkimo bus 
vaišės. Kviečiami visi nariai, o 
taip pat mielai laukiama ir 
naujų.

Kai užsienio lietuvių tam
tikras visuomenės sluoksnis 
jau pasilypėjo „ant senatvės 
kalniuko”, vis vyresnio am
žiaus žmonės yra vadinami 
Jaunimu” (kadaise jaunimo 
amžius sukosi kažkur apie 20 
metų; o dabar jau kone iki ...). 
Šia teorija remiantis, čikagiš- 
kis Jaunimo centras, šiemet 
švenčiantis 40 metų sukaktį, 
yra dar beveik Jaunuolis”, 
tad jo labui „Dainavos” an
samblis, kuris jau sulaukęs 
brandesnio amžiaus, rengia 
koncertą kovo 9 d., 3 vai. po
piet. Susirinkusi lietuviškoji 
visuomenė didžiojoje salėje 
bus maitinama dvasiniu dai
nos penu, o po koncerto turės 
progą pamaitinti ir kūną, pa
sivaišinti cepelinų pietumis, 
pabendrauti su dainaviečiais 
JC kavinėje. Bilietai gaunami 
„Seklyčioje”.

JAV LB Vidurio vakarų
apygarda rengia Kovo Vienuo
liktosios minėjimą antradie
nį, kovo 11 d., 1 vai. p.p., John
son Phelps Post 5220 salėje, 
9514 S. 52nd Avė, Oak Lawn, 
IL 60453 (pusė bloko į pietus 
nuo W 95th Str., ir S. 52nd 
Avė—prie turgaus aikštės). 
Programoje kalbės Povilas 
Vaičekauskas, bus deklama
cijos, kavutė, pabendravimas. 
Kviečiami visi pietvakarinių 
priemiesčių ir Čikagos lietu
viai. Kadangi salės adminis
tracija turi žinoti apytikrį da
lyvių skaičių, labai prašoma 
apie dalyvavimą pranešti tele
fonu 708-974-2464.

Cicero apylinkės Lietu
vių Bendruomenės metinis 
susirinkimą s vyks sekmadie
nį, kovo 16 d., 12 vai., Šv. An
tano parapijos salėje (tuoj po 
lietuviškų Mišių). Visi Cicero 
apylinkių lietuviai kviečiami 
dalyvauti. Susirinkimo metu 
bus pateikta valdybos ataskai
ta, renkama pusė valdybos 
narių, kurių kadencija pasi
baigė, teikiami klausimai bei 
sumanymai tolimesnei veiklai.

Daumanto-Dielininkaičio
jaunųjų ateitininkų kuopos 
susirinkimas šaukiamas sek
madienį, kovo 9 d., Ateiti
ninkų namuose Lemonte, tuoj 
po vaikų Mišių. Ketvirto ir 
penkto skyriaus jauniai susi
tinka Pasaulio lietuvių centre 
ir aplankys Tautodailės mu
ziejų.

Rekolekcijos-misijos Šv. 
Antano parapijoje, Cicero, IL, 
vyksta šią savaitę, ketvirta
dienio, penktadienio ir šeš
tadienio vakarais, 6:30-8 vai. 
vak. Joms vadovauja kun. Ro
kas Puzonas, specialiai vesti 
misijas pakviestas iš Lietuvos. 
Kas vakarą bus konferencija 
ir Mišios su pamokslu. Be to, 
ketvirtadienio vakare bus gie
dami „Graudūs verksmai”, 
penktadienį bus susitaikymo 
sakramento pamaldos su gali
mybe prieiti išpažinties (išpa
žinčių bus klausoma ir kas 
vakarą nuo 6 iki 6:30 vai.), o 
šeštadienį bus Kryžiaus ke
liai. __________________

GAUSI TALKA DRAUGO 
FONDUI

Pradėjus Draugo fondo pa
vasario vajų, kovo mėn. pra
džioje laiškų siuntimas yra 
vienas svarbiausių DF pava
sario darbų. Šiam darbui ne
beužtenka dviejų rankų, nes 
vajaus laiškai išsiunčiami 
bent 5,000 „Draugo” skaity
tojų JAV ir dar keli šimtai 
Kanadon.

Šiam, jau vienuoliktam, DF 
lėšų telkimo vajaus laiškų 
siuntimui kovo 5 d. marijonų 
vienuolyno salėje susirinko 
net 19 talkininkų, jau daug 
kartų padėjusių Draugo fon
dui. Jų tarpe buvo ir nepamai
nomas pašto siuntų tvarkyto
jas Antanas Valavičius. Visas 
darbas buvo atliktas per tris 
valandas.

Štai tie talkininkai: Lilė So- 
deikienė, Olimpija Baukienė, 
dr. Jurgis Januškevičius, Ja
nina Ruginienė, Michalina Bi- 
kulčienė, Kostas Dočkus, Juo
ze Ivašauskienė, Ona Gradins- 
kienė, Salomėja Daulienė, Ka
zys Daulys, Aleksas Smilga, 
Algis Čepėnas, Vacys Jako- 
vickas, Stasys Žilevičius, An
tanas Levanas, Raimundas 
Rimkus, Vaclovas Momkus, 
Viktorija Valavičienė, Anta
nas Valavičius. Laiškų siun
timą koordinavo DF tarybos 
pirm. Bronius Juodelis.

Visiems talkininkams prik
lauso didelė DF padėka ir pa
garba, taip uoliai talkinant 
vienintelio užsienio lietuvių 
dienraščio „Draugo” išlaiky
mui. Esame dėkingi ir t. Mari
jonų vienuolyno namų virši
ninkui kun. Viktorui Rimše- 
liui, MIC, visada leidžian
čiam pasinaudoti patogiomis 
vienuolyno patalpomis, su 
kava ir priedais. O dėl „priedų' 
šį kartą labai ačiū Onai Gra- 
dinskienei už labai skanų tor
tą. DF turint tokią šaunią tal
ką vajaus laiškų siuntimui, 
lieka tikėtis labai gausių atsa
kymų į vajaus laiškus, o juose 
stambesnių bei mažesnių če
kių Draugo fondui, telkiant 
milijoną.

Br.J.

Ateitininkų federacijos fondo ruoštoje vakarienėje kovo 1 d. Ateitininkų namuose Lemonte, 
Kučas, Jonas Vainius, Jonas Pabedinskas, Irena Pabedinskienė, kun. Algirdas Paliokas, SJ.

iš kairės: Jonas

DĖL LIETUVOS 
PRIĖMIMO Į NATO

Baltų laisvės lyga susitarė 
su Western Union ir atidarė 
vadinamą „Hot Line”, kuria 
naudojantis, galima paremti 
JAV Kongreso atstovo Gerald 
B. Solomon pareiškimą Kon
gresui „HCR 10", kuriuo sten
giamasi paveikti šio krašto ad
ministraciją, kad Baltijos vals
tybės būtų pakviestos į Madri
de įvyksiantį NATO viršūnių 
susitikimą.

Baltų laisvės lyga kviečia 
visus pasinaudoti „Hot Line” 
ir, skambinant telefonu 1- 
800-651-1418, pasakyti, kad 
norite paremti House Concur- 
rent Resolution HCR 10.

Reikės pasakyti savo adresą 
ir telegrama bus automatiškai 
nusiųsta Jūsų atstovui Kon
grese. Skambintojui net ne
reikia tiksliai žinoti savo at
stovo pavardės. Už patarna
vimą prie Jūsų telefono są
skaitos bus pridėtas 6.45 dol. 
mokestis.

Skambinkite nedelsdami. 
Lietuvai dar tebereikia pagal
bos, ypač iš JAV gyvenančių 
lietuvių.

Klaipėdos Jūrų šaulių 
kuopos visuotinis-metinis na
rių susirinkimas įvyks kovo 16 
d., sekmadienį, 12 vai., Šv. An
tano parapijos raštinių namo 
žemutinėje patalpoje, 1510 S. 
49th Court (įėjimas iš šono). 
Susirinkime visų kuopos na
rių dalyvavimas yra būtinas, 
nes be einamųjų reikalų bus 
renkami atstovai į LŠS išeivi
joje dalinių atstovų suvažia
vimą. Po susirinkimo bus pa
bendravimas.

ATEITININKŲ 
FEDERACIJOS 

FONDO VAKARIENĖ

Ateitininkai ir jų draugai 
kovo 1-mą rinkosi į Ateiti
ninkų namus Lemonte pirmą 
kartą ruošiamą ateitininkams 
Lietuvoje ir čia paremti labda
ros vakarienę.

Oras buvo beveik pavasa
riškai švelnus, o atvykusius 
svečius džiugino gražiai su
tvarkytos patalpos, stebino 
tikrai skoningai ir meniškai 
padengti stalai, kur gyvos 
spalvingos gėlės ir priderintos 
dekoracijos sudarė darnų pa
vasariškų spalvų derinį. Tai 
Dainos Pakalniškienės skonis 
ir nuopelnas! Svečių buvo tiek 
daug, kad reikėjo net šalia pa
grindinės salės esančias patal
pas užpildyti papildomais sta
lais. Jautėsi pakili, šventiška 
nuotaika. Visur klegėjo-kal- 
bėjo svečiai, susirinkę iš 
įvairių vietovių, daugelis jau 
seniai besimatę ir apžiūrinėjo 
nuotraukų parodėlę iš mok
sleivių ateitininkų stovyklos 
1996 m. vasarą Meteliuose, 
kur jaunimas, gilindamasis į
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Trys viešnios labdaros vakarienėje 
Julija Gylienė ir Valerija Žadeikienė,
lietuvių tautinius papročius, 
atkūrė lietuviškas vestuves, 
kuriose dalyvavo ne tik tau
tiniais drabužiais pasipuošęs 
jaunimas, bet ir kaimo 
žmonės. Nuotraukas atvežė 
dr. Arvydas Žygas , o parodėlę 
paruošė specialiai šiai vaka
rienei sės. Daiva Kuzmickaitė.

Visi svečiai buvo smagūs, 
nes jautėsi esą lyg savoje di
delėje šeimoje, susibūrę erd
viuose ir gražiuose savo — 
ateitininkiškuose - namuose. 
Buvo dar gerokas skaičius 
tokių, kurie dėl įvairių kliūčių 
negalėjo šiame renginyje atsi
lankyti, bet pritardami ren
gėjų tikslams, atsiuntė savo 
auką. (Jų vardai bus paskelbti 
spaudoje).

Alė Lieponienė (programos 
vedėja) 6 vai. pakvietė visus 
sėsti prie stalų, ji pasveikino 
visus ir supažindino su gar
bingais svečiais iš Lietuvos: 
Lietuvos Seimo nariu Algirdu 
Patacku, Lietuvos katalikų ra
dijo vadovu Vaidotu Žuku, 
Lietuovos at-kų veikėja sės. 
Daiva Kuzmickaite. Taip pat 
ji džiaugėsi, kad dalyvauja 
daug at-kams mielų ir ger
biamų svečių: prel. dr. Juozas 
Prunskis, kun. Algirdas Palio
kas, S.J., kun. dr. V. Rimšelis, 
Sės. Stasė Normantaitė, PLB 
v-bos pirm. Bronius Nainys su 
žmona, At-kų Fed. vadas Juo
zas Polikaitis su žmona, buvu- 
sis At-kų Fed. vadas, dabarti
nis Ateitininkų Federacįjos 
Fondo pirmininkas Dr. Petras 
Kisielius, ALTo pirm. Jonas 
Račkauskas su žmona, ir eilė 
kitų.

Alė Lieponienė savo žodyje 
nurodė, kad norint išlaikyti 
at-kų organizaciją, reikia pa
dėti ateitininkų jaunimui Lie
tuvoje ir čia. Dėl to ir šios vak
arienės pelnas bus tam skiria
mas. Ji taip pat perskaitė dalį 
rašto, gauto iš Lietuvos Ateiti
ninkų Federacijos valdybos. 
Jame džiaugiamasi šia pir
mąja 1997 m. ateitininkų va
kariene, reiškiamas dėkingu
mas už visokeriopai remiamą 
Lietuvos ateitininkų veiklą. 
Raštą pasirašė arkivysk. Sigi
tas Tamkevičius, kun. Rober
tas Grigas, Vidas Abraitis, dr. 
Arvydas Žygas ir Mindaugas 
Kuliavas. (Visas šis raštas, 
tikimasi, bus atspausdintas 
Ateitininkų skyriuje „Drau
ge”).

(iš kairės): Elvyra Narutienė, poetė

Prel. dr. J. Prunskis su
kalbėjo gilios prasmės vaišių 
palaiminimo maldą. Joje ypač 
įsimintini nuskambėjo pasku
tinieji tos maldos žodžiai: 
„Viešpatie, padėk, kad ga
lėtume Tau tarnauti, eidami 
po ateitininkų vėliava ir sek
dami idealą viską atnaujinti 
Kristuje!”.

Tada Alė Lieponienė kvietė 
svečius eiti į kitą kambarį pa
siimti maisto, nes vakarienė 
buvo bufeto stiliaus. Ir čia 
svečius nustebino skoningai 
papuoštas stalas su kelių pa
tiekalų valgiais ir gausiais 
priedais. O vėliau svečiai 
gardžiavosi tortais, vaisiais ir 
kitais skanumynais, kuriuos 
rengimo komiteto narės pa
ruošė šiai vakarienei.

O po skanios vakarienės ir 
linksmų, draugiškų pokalbių, 
prasidėjo programa. Pirmiau
sia Lietuvos Ateitininkų Fe
deracijos vicepirmininkė sės. 
Daiva Kuzmickaitė sveikino 
Lietuvos at-kų vardu ir dėkojo 
už jaunimui Lietuvoje tei
kiamą ne tik materialinę, bet 
ypač už dvasinę paramą — 
gražaus gyvenimo pavyzdį!

Ateitininkų Federacijos Fon
do ir rengimo kom-to pirm. dr. 
P. Kisielius sveikino svečius iš 
Lietuvos, dėkojo vakarienės 
rengimo komitetui, ypač Mari
jai Remienei ir išvardino visus 
kom-to narius, kuriems sve
čiai smarkiai plojo. Jis dėkojo 
Alei Lieponienei už programos 
pravedimą, o svečiams dėkojo, 
kad atsiliepė į rengėjų šauks
mą ir atėjo bei atliko gerą 
darbą! „Tetampa šis mūsų 
pobūvis kasmetine tradicija! ” 
Tam gausiais plojimais pri
tarė visi svečiai.

Meninėje programos dalyje 
jumoristinį apsakymėlį iš Aus
tralijos gyvenimo, pavadintą 
„Geriausias vaistas”, skaitė 
at-kė, poetė rašytoja Julija 
Švabaitė-Gylienė, JAV lietu
vių rašytojų draugijos lau
reatė, o taip pat ir Lietuvoje 
apdovanota S. Neries premija. 
Ji sakė, kad po 36 m. neseniai 
lankėsi Australijoje, kurioje 
yra išgyvenusi 12 m. Ji 
įtikinančiai perskaitė Austra
lijos gyvenimą atspindintį ap
sakymėlį, kuris, kaip ji sakė, 
remiasi į tikrovę, bet yra jame 
ir fantazijos. Klausytojai įdė
miai stebėjo linksmai nuteiki- 
načių įvykių eigą.

Svečiai ateitininki} labdaros vakarienėje (iš kairės): Marija Remienė, 
Teresė Kučienė, Jonas Kučas, Jonas Vainius.

Iš kairės: Mindaugas Klygis, Irena Kazlauskienė, Aldona Klygienė ir Pra
nas Povilaitis.
Tada Rasa Šoliūnaitė-Pos- 

kočimienė ir Audrius Polikai
tis, akordeonais pritardami, 
pravedė liaudies ir partizanų 
daintį pynę, kuri nuskambėjo 
tikrai puikiai!

Pasibaigus programai, dr. P. 
Kisielius pakvietė abu svečius 
iš Lietuvos: Seimo narį A. Pa
tacką ir Lietuvos katalikų ra
dijo vadovą V. Žuką tarti žodį. 
Dr. P. Kisielius priminė, kad 
abu svečius turėsime progos 
išgirsti ateinančiomis dieno
mis kalbant Cicero, Marųuette 
Parke, „seklyčioje” ir Le
monte. (Vasario 28-tą jie jau 
kalbėjo Jaunimo Centre).

Alė Lieponienė, užbaigdama 
šį gražų subuvimą, padėkojo 
programos atlikėjams ir gau

Skelbimai
x TRANSPAK praneša: 

„Seniausios žinios apie Dubin
gių apylinkės mokyklas siekia 
18 a. pradžią. Nuo 1860 m. 
ten veikė parapijinė mokykla, 
kruią lankė vos keletas bajorų 
ir valstiečių vaikų. Po 1831 m. 
sukilimo carinė valdžia para
pijines mokyklas suvalstybi
no, jos buvo pavadintos val
dinėmis liaudies mokyklomis, 
dėstymas įvestas rusų kalba”. 
Pinigai, siuntiniai ir ko
mercinės siuntos į Lietuvą. 
Maisto siuntiniai. TRANS
PAK, 4545 W. 63 St., Chica
go, IL 60629 tel. 773-838- 
1050.

(sk)

x Šv. Juozapo garbei šv. 
Mišių ir maldų novena pra
sidės kovo 10 d. ir tęsis iki 19 
d. (7 vai. rytais), Marijonų 
koplyčioje, prie „Draugo”. No
rintieji šioje novenoje daly
vauti ir įsijungti su savomis 
intencijomis kviečiami nedel
siant kreiptis: Marian Fa
thers, 6336 So. Kilbourn 
Avė., Chicago, IL 60629.

(pr.)

x Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime 
jums nuoširdžiai patars ir patar
naus, duodami komiso nuolai
dą, Albinas Kurkulis, tel. 
312-360-5530 arba jo sūnūs ir 
partneriai: Andrius Kurkulis, 
tel. 312-360-5531 ir Paulius 
Kurkulis, 312-360-5627, dirbą 
su Oppenheimer & Co., Ine. 
Chicagoje. Iš kitur skambinkite 
veltui: tel. 1-800-621-2103

(sk)

siai atsilankiusiems svečiams 
ir tarė: ,Ačiū ir labanakt!”

Taip po keletos valandų, 
praleistų gražioje ir jaukioje 
aplinkoje, skirstėsi visi namo, 
širdyje išsinešdami jausmą, 
kad savo atsilankymu ir auka 
padėjo Lietuvos ir čionykš
čiam ateitininkiškam jauni
mui tęsti jų katalikiškai- 
lietuvišką darbą.

Rengimo kom-tą sudarė: dr. 
Petras Kisielius (pirm.) , dr: 
Ona Daugirdienė, dr. Aldona 
Juozevičienė, Irena Kazlaus
kienė, Alė Lieponienė, Elvyra 
Narutienė, Irena Polikaitienė, 
Marija Remienė, Lidija Rin- 
gienė, Aldona Šmulkštienė ir 
Valerija Žadeikienė.

Aldona Šmulkštienė

x A. a. Rūtos Graužinie-
nės atminimą pagerbdami, 
Birutė ir Romas Viskantai 
West Lafayette WI, paskyrė 
$100 Lietuvos našlaičiams. 
Rteiškiame užuojautą velionės 
artimiesiems, o aukotojams 
dėkojame! „Lietuvos Naš
laičių globos” komitetas.

(sk)
x A.a. Alfonsui Jarui Ke- 

nosha WI, vasario 12 d. mirus, 
savo brolį pagerbdamas, Bron
ius Jaras paaukojo$200 Lietu
vos našlaičiams. Reiškiame 
užuojautą velionio artimie
siems, o aukotojui našlaičių 
vardu dėkojame! „Lietuvos 
Našlaičių globos” komite
tas, 2711 W. 71 St., Chica
go, IL 60629. (sk)

x Amerikos Lietuvių ra
dijas, vad. Anatolijus Šlutas — 
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. per 
WCEV 14.50 AM. Tel. 312- 
847-4903, adresas: 4459 S. Fran
cisco, Chicago, IL 60632.

_ . . . (sk)
x Dėmesio, lietuviai! Naujas 

JAV imigracijos vizų tikrinimas 
prasidės balandžio mėn. Pasi
baigusias vizas galiu pratęsti. 
Žmonės iš kitų valstijų gali 
pasiųsti man duomenis paštu.
Ed Šumanas, 5701 Linden,t 
LaGrange, IL 60525, tel.
1-708-246-8241.

(sk)

ARAS ROOFING
Arvydas Kiela 

Dengiame ir taisome 
visų rūšių stogus 
Tel. 708-257-0746 

Skambinti po 6 v.v.


