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ET parlamento prezidentė 
susitiko su Seimo nariais 

Vilnius, kovo 12 d. (BNS) 
— Lietuvos Seimo pirminin
kas ir Europos Tarybos Parla
mentinės Asamblėjos prezi
dentė Lėni Fischer trečiadienį 
aptarė Lietuvos galimybes šių 
metų pabaigoje arba kitų me
tų pradžioje būti pakviestai 
pradėti derybas dėl stojimo į 
Europos Sąjungą. 

„Mes norime būti pradedan
ti derybas, o ne siekianti jų 
valstybė", sakė Seimo pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis. 

L. Fischer nuomone, per de
rybas išnyks skirtumas tarp 
anksčiau ar vėliau pakviestų
jų derėtis, nes derybos gali 
trukti labai ilgai. 

Seimo pirmininko atstovė 
spaudai pranešė, kad V. 
Landsbergis ir L. Fischer taip 
pat pasikeitė nuomonėmis 
apie Karaliaučiaus sritį, ku
rioje planuojama įkurti Euro
pos Tarybos informacinį cent
rą. 

Europos Tarybos parlamen
to prezidentė ragino tęsti Lie
tuvos bendradarbiavimą su 
Karaliaučiaus sritimi ir 
įtraukti į jį Švediją, kitas 
Skandinavijos valstybes. 

Lietuvos Seimo nariai at
kreipė Lėni Fischer dėmesį į 
Rusijos valdžios kaltinimus 
Latvijai dėl esminių žmogaus 

teisių pažeidimų. 
Seimo delegacijos ET parla

mentinėje asamblėjoje narys 
Rimantas Dagys sakė, jog Lie
tuvos parlamentarai tai įver
tino kaip vieną Rusijos spau
dimo Baltijos valstybėms bū-
dų. 

Praėjusią savaitę Rygos poli
cija panaudojo jėgą, išvaiky
dama nesankcionuotą piketą. 
Daugiausia rusakalbiai pensi
ninkai prie Rygos Dūmos pro
testavo dėl blogų gyveni
mo sąlygų. Latvijos policijos 
veiksmus griežtai pasmerkė 
Rusijos valdžia. 

Per susitikimą Vilniuje taip 
pat svarstyta galimybė Lietu
voje įkurti Tolerancijos insti
tutą, kuris rūpintųsi tautinių 
mažumų bei kultūros išsau
gojimu. 

L. Fischer vertinimu, Lietu
vos padėtis žmogaus teisių, 
demokratijos bei santykių su 
kaimynais klausimais žymiai 
geresnė, nei kai kurių valsty
bių, jau pakviestų deryboms 
su ES. 

ET PA prezidentė ketvirta
dienį baigė dviejų dienų vizitą 
Vilniuje. Apsilankymą ji su
trumpino viena diena, nes tie
siai iš Vilniaus išvyko į nera
mumų apimtą Jugoslavijos 
Kosovo sritį. 

Seimas atsisakė spaudos laisvę 
varžančių įstatymo pataisų 

Vilnius, kovo 12 d. (BNS) 
— Seimas antradienį priėmė 
teismų įstatymo pataisas ir 
papildymus. Ilgai nesvarstęs, 
jis atsižvelgė į žiniasklaidos 
nepasitenkinimą dėl anksčiau 
numatytų spaudos laisvės su
varžymų. 

Bendru sutarimu parlamen
tas atsisakė kovo pradžioje 
priimtos pataisos, numačiu
sios, kad asmenys, savo veiks
mais ar straipsniais trukdan
tys teismui vykdyti teisin
gumą, ar kitokiais būdais sie
kiantys įtakoti bylos baigtį, 
traukiami atsakomybėn įsta
tymo nustatyta tvarka. 

Pataisa taip pat buvo nu
mačiusi teismui teisę už
drausti spausdinti komenta

rus ar vertinimus apie na
grinėjamą teisme bylą iki teis
mo sprendimo priėmimo. 

Teisingumo ministras Vy
tautas Pakalniškis antradienį 
Seimui pateikė visiškai atnau
jintą formuluotę, pagal kurią 
atsakomybėn bus galima pa
traukti asmenis, „kurie savo 
veiksmais ar neveikimu truk
do teismui vykdyti teisin
gumą, siekia įtakoti bylos 
baigtį, žemina teismo ar 
teisėjo autoritetą". Seimas pri
tarė pataisai bendru sutari
mu. 

Ministras pažymėjo, kad 
šiuo straipsniu siekiama ap
saugoti nuo įtakos ne tik teis
mą, bet ir besibylinėjančius 
asmenis. 

Kas žlugdo rinkimus 
Naujojoje 

Vilnius, kovo 10 d. (BNS) 
— Vyriausiosios rinkimų ko
misijos pirmininkas Zenonas 
Vaigauskas teigia, jog kaltini
mai dėl neva sąmoningai 
žlugdomų rinkimų į Seimą 
Naujosios Vilnios apygardoje 
yra nepagrįsti. 

„Pagrindinė problema — 
apygardos rinkėjai, kurie arba 
nenori turėti Seimo nario, 
arba yra nepatenkinti iškel
tais kandidatais", sakė Z. Vai
gauskas. 

Anot VRK pirmininko, jau 
nuo 1990-ųjų Naujosios Vil
nios rinkėjai pasyviai dalyvau
ja rinkimuose ir net neturėjo 
savo atstovo, pasirašant Kovo 
11-oios aktą. 

Artūro Paulausko rinkimų 
štabas antradienį išplatino pa
reiškimą, kuriame teigiama, 
jog iki šiol daliai rinkėjų Nau
josios Vilnios apygardoje ne
įteikti pažymėjimai, kairiųjų 
partijų atstovai dėl neaiškių 
priežasčių nebuvo įtraukti į 
apylinkių komisijas. 

„Galima išvada, kad są
moningai mažinamas apylin
kių komisijų narių skaičius, ir 
todėl dviem iš šešių komisijos 
narių neatvykus į apylinkės 

Kovo 12 dieną, apsilankęs Atskirajame komendantiniame oatalione, Lietuvos vyriausiasis ginkluotųjų pajėgų 
vadas, prezidentas Valdas Adamkus (priekyje) apžiūri karinę techniką. Kairėje eina Lietuvos Krašto apsaugos 

'Eltai ministras Česlovas Stankevičius. 

Prezidentas pirmą kartą 
apsilankė Lietuvos 

kariuomenės batalione 
Vilnius, kovo 12 d. (BNS) vinės parengties kursas, prezi-

— Lietuvos prezidentas, vy- dentas V. Adamkus teiravosi 
riausiasis ginkluotojų pajėgų jų pageidavimų, nusiskundi-
vadas Valdas Adamkus ketvir- mų. Tačiau taip ir nesulaukęs 
tadienį apsilankė Atskirajame atsakymo į klausimą, V. Adam-
komendantiniame batalione kus padėkojo kariams už tar-
Visoriuose, Vilniuje. nybą bei teigė suprantąs jų 

šios kareivinės buvo pasku- problemas, 
.tinės, iš kurių 1993-iaisiais 
pasitraukė sovietų kariuome
nė. 

Į batalioną atvykusį V. 

Rusijos ambasadorius: 
Reikia „žiūrėti pirmyn" 

Vėliau prezidentas susipa
žino su komendantinio bata
liono ginkluote. Rodydamas 
prezidentui karinę techniką, 

Adamkų pasitiko krašto ap- kariuomenės vado pavaduoto-
saugos ministras Česlovas 
Stankevičius, kariuomenės 
vado pavaduotojas, pulkinin
kas Valdas Tutkus, bataliono 
vadovybė. 

Tai buvo pirmasis naujojo 
valstybės vadovo apsilanky
mas Lietuvos kariuomenėje. 
Ateityje numatyti prezidento 
vizitai Kaune, Klaipėdoje ir 
Panevėžyje dislokuotose kari
niuose daliniuose. 

Prezidentas apžiūrėjo karei
vines, metodinį kabinetą, pa
talpas, kuriose laikomi karių 
drabužiai, susipažino su gin
kluote bei karine technika. 

Užėjęs į kabinetą, kuriame 
kareiviams buvo dėstomas ko

jas V. Tutkus paaiškino, kad 
didžioji dalis transporto buvo 
padovanota užsienio valsty
bių, todėl dabar Lietuvos ka
riuomenę turi apie 100 rūšių 
mašinų. 

Prieš paragaudamas karei
viškos košės, prezidentas žur
nalistams sakė esąs patenkin
tas savo kelione. „Visur švaru, 
tvarkinga", kalbėjo V. Adam
kus, pridurdamas, kad sąlygos 
galėtų būti ir geresnės. Jis pri
pažino, kad kareiviams trūks
ta būtiniausių daiktų. Išorių 
matyti, kaip vyrai apgyvendi
nami, apmokomi", sakė prezi
dentas. 

Vilnioje? 
balsavimo patalpas, ji negales 
veikti", rašoma pareiškime. 

A. Paulausko rinkimų štabo 
teigimu, tai būtų pretekstas 
„teisėtai" pripažinti rinkimus 
neįvykusiais ir negaliojan
čiais. 

Z. Vaigauskas patvirtino, 
kad dalis komisijų narių buvo 
išbraukti iš sąrašų, tačiau tai 
buvo padaryta, nes jie neatvy
ko rašyti pasižadėjimų. Anot 
jo, iškilo problemų ir dėl val
stybinės kalbos mokėjimo. 

VRK pirmininkas pripažino, 
kad Naujosios Vilnios rinkimų 
apygardos darbe yra trūkumų 
ir juo „nesame visiškai paten
kinti". „Tačiau tai nėra trū
kumai, kurie galėtų su
žlugdyti rinkimus", pabrėžė Z. 
Vaigauskas. 

Kaltinimus jis aiškino „kan
didatų atstovų noru pakelti 
triukšmą, kad pritrauktų dė
mesį rinkimams". 

Pakartotiniai rinkimai į 
Seimą Naujosios Vilnios ir Vil
niaus — Trakų apygardose 
vyks kovo 22 dieną. Šiose apy
gardose 1996-siais į rinkimus 
neatvyko 40 proc. rinkėjų, ku
rie būtini, kad rinkimai būtų 
laikomi įvykusiais. 

Prezidentas 
pakartotiniam 

svarstymui grąžino 
pirmąjį įstatymą 
VUnius, kovo 10 d. (BNS) 

— Prezidentas Valdas Adam
kus antradienį pasirašė de
kretą, kuriuo grąžino Seimui 
pakartotinai svarstyti Žemės 
nuomos įstatymą. 

Prezidentas siūlo žymiai 
prailginti žemės galimos nuo
mos laiką ir pagerinti užsie
niečių galimybes nuomoti že
mę. 

Dekrete nurodomi keturi 
įstatymo trūkumai, kuriuos, 
prezidento nuomone, reikėtų 
pašalinti. 

V. Adamkus siūlo galimos 
žemės nuomos terminą prail
ginti nuo 25 iki 99 metų. 

Dekrete taip pat pabrė
žiama, kad įstatyme yra tei
sinės technikos trūkumų, ne
teisingų nuorodų bei nuorodų 
į neegzistuojančius straips
nius. 

Dekrete išdėstytas pataisas 
Seime įpareigotas pristatyti 
prezidento patarėjas vidaus 
politikos klausimais Armanas 
Abramavičius. 

Vilnius, kovo 12 d. (BNS) 
— Rusijos ambasadorius Vil
niuje Konstantinas Mozelis po 
susitikimo su Lietuvos prezi
dentu Valdu Adamkumi ket
virtadienį pareiškė viltį, kad 
šie metai taps „aktyvaus ben
dradarbiavimo visose srityse 
metais". 

„Sutarėme stiprinti santy
kius ir žiūrėti pirmyn", sakė 
ambasadorius žurnalistams. 

K. Mozelis drauge pareiškė, 
kad „yra sunkumų" patvirtinti 
Lietuvos ir Rusijos valstybinės 
sienos sutartį Rusijos parla
mente, bet nekonkretizavo, 
kas trukdo tai padaryti. Kaip 
žinoma, Rusijos Valstybės 
Dūma, valdoma komunistų ir 
nacionalistų, visiškai neskuba 
tvirtinti pernai rudenį pasi
rašytos sutarties, taip reikš
dama neigiamą požiūrį į Lie
tuvos siekį tapti NATO nare. 

Ambasadorius sakė susiti
kime su prezidentu aptaręs 
prekybinį ir ekonominį valsty
bių bendradarbiavimą. Pasak 
jo, sutarta spartinti kai kurių 
ekonominių susitarimų ruo
šimą, kad juos būtų galima 
pasirašyti per planuojamą 
Lietuvos premjero Gedimino 
Vagnoriaus vizitą į Maskvą 
gegužės mėnesį. 

Pasak Lietuvos preziden
tūros pranešimo spaudai, su
sitikime aptariant Rusijos Ka
raliaučiaus srities problema
tiką, prezidentas V. Adamkus 
pareiškė, jog -Kaliningrado 
(Karaliaučiaus — red.) srities 
klausimas yra visiškai aiškus, 
nes Lietuva neturi jokių pre
tenzijų dėl Kaliningrado sri
ties priklausomybės". 

Lietuva, pripažinusi Rusijos 
vientisumą tarpvalstybine su
tartimi, niekada oficialiai ne
reiškė pretenzijų į Kara

liaučiaus sritį, bet Rusija vi
suomet irzliai reaguoja į bet 
kokius svarstymus dėl Mas
kvos teisių į šią teritoriją, ati
tekusią jai po II pasaulinio 
karo. 

* Čekijos bendrovė, par
davusi Lietuvos policijai 
netikusius batus, skelbiasi 
tarpininkaujanti tankų dova
nojimo sandėryje, teigia spau
da. Prahoje veikiančios bend
rovės „Banzai" vadovai dien
raščiui „Lietuvos rytas" pa
reiškė, kad tarpininkauja do
vanojant senus Čekijos ka
riuomenės sovietų gamybos 
tankus ir rūpinasi jų pargabe
nimu į Lietuvą. 1960 m. paga
minti tankai yra morališkai 
pasenę, bet specialistų laikomi 
dar tinkamais naudoti. 1994 
m. „Banzai" tarpininkavo par
duodant Lietuvos VRM unifor
minių batų daugiau nei už mi
lijoną JAV dolerių. Nupirktieji 
batai pasirodė esą netinkami 
avėti. 

* Kauno apylinkės tei
sėjai kreipėsi į prokuratūrą, 
prašydami ištirti galimą bau
džiamųjų bylų „fabrikavimą" 
miesto policijoje. Kreiptis į 
prokuratūrą nutarta, kai ant
rą kartą per 3 savaites teis
mas dėl įkalčių stokos išteisi
no kaltinamuosius vagystėmis 
iš butų. Abu kaltinamieji teis
me teigė, kad prisipažinimus 
neva dalyvavus vagystėse po
licininkai iš jų išgavo, vaišin
dami degtine ar naudodami fi
zinį smurtą. Teismas taip pat 
nustatė policininkų darbo pa
žeidimų ir atkreipė dėmesį, 
kad nebuvo surastas nė vi nas 
pavogtas daiktas. Tt.-ejų nuo
mone, policija, taip elgdamasi, 
mėgina sudaryti savo efekty
vaus darbo regimybę. (BNS 

Pasaulio naujienos 
iRemiantis BNS, Reuter, DPA, AP, Interfax, ITAR-TASS. BelaPAN, 

^ RIA ir ELTA žinių agentūrų pranešimais) ^ 

Minskas. JAV Kongresas ragins prezidentą Bill Clinton nebetai
kyti palankiausio režimo importuojamoms į JAV baltarusiškoms pre
kėms, jeigu Baltarusijoje negerės padėtis žmogaus teisių srityje, ket
virtadienį pranešė JAV ambasados Minske spaudos tarnyba. Atitin
kamo nutar imo projektą JAV Senatui kovo 11 d. pateikė Kongreso 
Žmogaus teisių komisijos ir Atstovų Rūmų tarptautinių santykių ko
miteto nariai. Pristatydamas senatoriams šį dokumentą, vienas komi
sijos pirmininkų JAV Respublikonų partijos pirmininkas Christopher 
Smith pažymėjo, kad ,,Aleksandr Lukašenko išrinkus Baltarusijos 
prezidentu, respublikoje valdžia ėmė varžyti svarbiausias piliečių tei
ses ir laisves, ignoruoti įsipareigojimus, kuriuos respublika prisiėmė 
Europos Saugumo ir bendradarbiavimo organizacijoje". Senatui pa
teiktame nutarimo projekte JAV prezidentas, valstybes sekretorė, 
Amerikos ambasada Minske, JAV misijos Jungtinėse Tautose ir 
ESBO raginami ,,panaudoti visas galimybes, ir asmenines, ir viešą
sias, skatinti Baltarusijos vyriausybę laikytis tarptautinių įsiparei
gojimų žmogaus teisių srityje". 

Bagdadas. Irako ministro pirmininko pavaduotojas Tareą Aziz 
ketvirtadienį susitiko su naujuoju Jungtinių Tautų ginkluotės įgalio
tiniu J a y a n t h a Dhanapala ir aptarė inspekcijų aštuoniuose „prezi
dentūros objektuose" planus, pranešė valstybinė Irako naujienų agen
tūra INA. T. Aziz pabrėžė, kad „Irakas nori vykdyti" sutartį, kurią jis 
vasario 23 d. pasirašė su J T generaliniu sekretoriumi Kofi Annan. Su
tartis garantuoja inspektorių darbą visuose Irako objektuose, taip pat 
vadinamuosiuose „prezidentūros objektuose", kuriuos Irakas laiko 
slaptais. Sutar t is sumažino įtampą Irako santykiuose su J T ginklų 
inspektoriais ir nutildė, bent jau kuriam laikui, JAV grasinimus pa
naudoti savo karinę galią, kuri tebelaikoma Persijos įlankos regione. 

Maskva. Rusijos teisių gynėjai ketina atkreipti pasaulio visuome
nės bei organizacijų dėmesį į žmogaus teisių problemą Baltijos valsty
bėse, ketvirtadienį Maskvoje žurnalistams pareiškė prezidento pata
rėjas ir Valstybės Dūmos deputatas Valerij Borščiov. Deputatas, ku
ris vadovauja politinei konsultacinei tarybai prie Rusijos prezidento 
Žmogaus teisių rūmų, pažymėjo, kad atsakomybė už pastaruosius 
įvykius Latvijos sostinėje, kai buvo mušami rusakalbiai pensininkai, 
tenka Rusijos premjerui Viktor Černomyrdin. „Reikėjo iš anksto im
tis priemonių, kai buvo planuojamos tokios akcijos, o ne smerkti ir 
piktintis, kai žmonės jau sumušti", pabrėžė V. Borščiov. „Išskyrus 
turbūt Lietuvą, kitose Baltijos valstybėse rusakalbių gyventojų teisės 
šiurkščiai pažeidžiamos, pabrėžė Rusijos parlamentaras. 

Vašingtonas. JAV prezidentas Biil Clinton trečiadienį užtikrino 
Jungtinių Tautų generalinį sekretorių Kofi Annan, kad Amerika ne
rengs karinių smūgių prieš Iraką, nepasikonsultavusi su Saugumo 
Taryba (ST). Pasak prezidento, K Annan pasirašyta sutart is dėl ne
varžomų ginkluotės inspekcijų Irake kol kas vykdoma gerai ir aiškiai 
nėra nuolaidžiaujanti. Tuo B. Clinton atmetė Kongreso konservatorių 
išsakytą kritiką. Tačiau K. Annan, kalbėdamas su žurnalistais, pa
reiškė, kad nepaisant minėto susitarimo, Iraką reikia atidžiai stebėti. 
J is vėl pakartojo, kad jeigu Bagdadas sukels naują krizę, diplomatija 
nebeturės antros galimybės. 

Ryga. Latvijos prokuratūra iškėlė baudžiamąją bylą pagal antiru-
siško straipsnio atspausdinimo laikraštyje „Nacion 1 Neatkariba" fak
tą. Straipsnyje, be kita ko, sakoma, kad Rusija ir jos liaudis dėl neaiš
kių istorinių aplinkybių tapo grėsme visos žmonijos egzistavimui. 
Laikraščio leidėjas yra politinio susivienijimo „Tėvynei ir laisvei" val
dyba. Šio susivienijimo atstovas Guntaras Kraštas užima Latvijos 
ministro pirmininko postą. 

Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija (ESBO) nu
tarė sustiprinti Albanijos ir Makedonijos sienų su Jugoslavijos Koso
vo provincija stebėjimą, siekiant užkirsti kelią galimam krizės išsi
plėtimui į kaimynines valstybes. ESBO taip pat pasmerkė Serbijos 
policijos „beatodairišką jėgos naudojimą" Kosove ir paragino Belgra
dą jsileisti ESBO misiją, vadovaujamą buvusio Ispanijos premjero Fe-
lipe Gonzalez. ESBO. kuriai šiuo metu pirmininkauja Lenkija, teigia, 
jog Kosovo krizė nėra vien tik Jugoslavijos vidaus reikalas, nes pažei
džiami ESBO principai ir žmogaus teisės, be to krize atsiliepia viso 
regiono saugumui. 

Varšuva. Lenkijos prezidentūros direktorė Danuta Huebner dien
raštyje „Rzeczpospolita" išspausdintame pareiškime teigė, jog prezi
dentūra padarys viską, kad Lenkijoje gyvenusiems žydams, kurie dėl 
1968 m. kovo men. valstybėje kilusios antisemitinės kampanijos buvo 
priversti emigruoti, būtų suteikta Lenkijos pilietybe. Huebner teigi
mu, kai bus gauti emigravusių žydų prašymai, prezidentūra imsis vi
sų reikiamų veiksmų, kad šie asmenys gautų Lenkijos pilietybę. 1968 
m. komunistų valdomos Lenkijos valdžia, užsipuolusi disidentus inte
lektualus bei studentus, be kita ko, privertė išvykti nuo 12,000 iki 
20.000 žydu kilmės žmonių, kas padare ilgalaikį neigiamą poveikį 
Lenkijos įvaizdžiui užsienyje. Iki šiol į Lenkiją grįžo tik keli šimtai 
1968-aisiais emigravusių žydų. 

Maskva Trečiadienį rusų ultranacionalistas Vladimir Žirinovskij 
apliejo vandeniu bandžiusius jį nutildyti kolegas Valstybes Dūmoje. 
Parlamentarai , nuvarginti V. Žirinovskij kalbų ir nesutikę svarstyti 2 
metų senumo laikraščio straipsnio, visų suprantamo kaip balandžio 
1-osios pokštas, pareikalavo, kad jis grįžtų į vietą. įsižeidęs V. Žiri
novskij prasiveržė prie tribūnos, pačiupo stiklinę su mineraliniu van
deniu ir, vis ją pripildydamas, pradėjo taškyti deputatus bei Valsty
bes Dūmos pirmininką. Žemųjų parlamento rūmų pirmininkas Gena-
dij Selezniov tokį elgesį pavadino „chuliganizmu", o vienas parlamen
to pareigūnas puolė filmavusius žurnalistus, reikalaudamas ,.to nero
dyti". 

* V i l n i u s taps penk io l ik 
t u o j u pasau l io miestu su ku
riuo Lenki jos sostine Varšuva 
pasirašys bendradarbiavimo 
sutartį. i Eit* i 

KALENDORIU8 
Kovo 13 d : Paulina. 

Kristina, Meldutis, Vaiga. 
Kovo 14 d.: Leonas. Ma

tilda. Karigailė. Sugirdąs. 
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SPORTO APŽVALGA 

Redaktorė Irena Regienė 

ŽYDRŪNAS ŽIBA, 
ARVYDAS KAMUOLIUS 
KAIP OBUOLIUS SKINA 

Lietuvoje naujojo prezidento 
inauguracija, o Čikagoje lietu
viams krepšinio entuziastams 
taip pat šventė! Neseniai Cle-
velando krepšinio aikštėje 
akis i akį susitiko Ilgauskas 
ir Sabonis, kai grūmėsi Cleve-
land „Cavaliers" su Portland 
„Trail Blazers" komanda. Či
kagoje šios komandos paeiliui 
susitiko su pastarųjų penke
rių metų NBA čempionais 
Chicago „Bulis" ir jų žvaigžde 
Michael Jordan. 

Žydrūnas Ilgauskas 

Ilgai laukta Žydrūno Ilgaus-
ko pasirodymo krepšinio aikš
tėje, nors Amerikoje jis jau 
nuo 1996-tųjų metų. „Ca
valiers" treneris Mike Fratel-
lo pasakojo, jog pastebėję 
Žydrūną rungtynių vaizda
juostės peržiūroje, kur žaidė 
Virginijos universitetas prieš 
komandą iš Lietuvos. Tačiau, 
pasirašęs sutartį, Žydrūnas 
negalėjo žaisti dėl du kartus 
per dvejus metus lūžusio 
pėdos kaulo. Kadangi gydėsi 
ir nenorėjo rizikuoti sveikata, 
Žydrūnas nežaidė Atlantos 
olimpiadoje. Viename pokal
byje jis teigė: „Juk traumuo
tas nebūsi niekam reikalin
gas, nei savai tėvynei". 

Ilgauskas tikrai ilgas — 7'3" 
ūgio, 260 svarų svorio, gimęs 
1975 m. birželio 5 d. Tėvų 
bute. Kaune, jis miega ant pa
gal užsakymą pagamintos be
veik aštuonių pėdų sofos. 
Clevelande Žydrūnas nuomo
ja 23 aukšte dviejų mie
gamųjų butą. netoli Gund 
Arena sporto rūmų. Čia jis 
turi plačią, bet normalaus il
gio lovą, kurioje miega 
įstrižai. Salono sieną puošia 
motinos atsiųstas Rūpinto
jėlis. 

Vaikystėje Žydrūnas mėgo 
skaityti, ypač apie karus ir in
dėnus, o būdamas septynioli
kos metų pradėjo žaisti Kauno 
„Atleto" komandoje, tuo pa
dėdamas šeimai. Turi sesutę 
Živilę. „Lietuvos rytui" motina 
pasakojo, kad Žydrūnas norė
jęs mokytis Amerikoje: „Jis 
atėjo į virtuvę ir paklausė: 
'Mamyte, jei išvažiuosiu, ar 
jums bus labai sunku?' " Ma
ma sakė, kad nepaisytų šei
mos, o rūpintųsi savo gyveni
mu, bet Žydrūnas apsisprendė 
nevažiuoti. 

Žydrūnui susižeidus koją. 
tėvas išnuomavo sporto salę, 
kasdien į ją vežiojo negalintį 
vaikščioti sūnų. padėjo jam 
treniruotis. 

Šį sezoną pradėjęs žaisti su 
Cleveland „Cavaliers". Žydrū
nas sužibo kaip meteoras ir 
net pateko i NBA „Visų 
žvaigždžių" („Ali Stars") nau
jokų rungtynes, po kurių 
laimėjo „Geriausio žaidėjo" 
(„Most Valuable Player") žy
menį S m sausio 31 d.. 
žaidžiant prieš Detroito „Pis-

tons" surinko 32 taškus, o 
sausio 18 d. prieš Utah 18 
kartų atkovojo kamuolį. 

Vasario 23 dieną Čikagoje 
Clevelando „Cavaliers" žaidė 
lyg užmigę. J ie jau buvo pra
laimėję 8 iš paskutinių 10 
rungtynių. Nors lapkričio mė
nesį Clevelandas nugalėjo 
NBA čempionus 101-80, šį 
kartą Chicago „Bulis" be jokių 
pastangų, ir leidžiant žaisti 
rezervui, rungtynes laimėjo 
97-75. 

Ilgauskas žaidė 28 minutes, 
pelnė 15 taškų. Po rungtynių 
treneris Mike Fratello sakė: 
„Jis puikus žaidėjas. Mes 
meldžiamės, kad jis liktų svei
kas ir mums dar daugelį metų 
žaistų". Žydrūnas sakė, kad 
jaučiasi pavargęs, nes „NBA 
sezone žaidžiama labai daug 
rungtynių, čia geriausias 
krepšinio lygis pasaulyje. Yra 
malonu žaisti. Nuo Lietuvos 
žaidimo stilius skiriasi, trene
rių vadovavimas skiriasi, visa 
atmosfera skiriasi. Čia daug 
žiūrovų, kiekvienos varžybos 
įtemptos". Su komandos na
riais bendrauja žaisdamas, 
susitinka po varžybų, kartu 
pavalgo, į svečius eina vieni 
pas kitus. Keli komandos na
riai gyvena Žydrūno pastate. 
Netrukus jo tėvai vėl atvyks 
aplankyti jau savistoviai gy
venantį 22 metų sūnų ir gal 
pripildys jo šaldytuvą šviežiu 
maistu bei ledais. 

Žydrūno agentas gyvena 
Čikagoje. Jis taip pat gerai 
pažįsta Rimą Dirvonį, bei 
dėkingas jį globojusiai gydyto
jo šeimai. Clevelande kartais 
apsilanko parapijoje ir, su 
šypsena, pastebi, kad žmonės 
ten jį „apspinta". Galvoja, jei 
dažniau atvyktų, nebebūtų 
naujiena, taptų savas, eilinis 
žmogus. Žydrūnas supranta, 
kad į jį žiūrima, kaip atsto
vaujantį Lietuvai ir tai jo ne
slegia. Savo idealu laiko Sa
bonį. 

Chicago „Bulis" treneris 
Phil Jackson sakė, kad Il
gauskas gerai pasirodė Či
kagoje ir taip pat j i s puikiai 
žaidė Visų žvaigždžų' rung
tynėse. Tai nuostabus radinys 
'Cavaliers' komandai". 

Po šių rungtynių žymusis 
krepšininkas Shawn Kemp 
prisiėmė kaltę už pralai
mėjimą. Jis jautė, kad jo pa
ties nerangumas persidavė 
komandai. 

Chicago „Bulis" centras, 
australietis Luc Longley, juo
kavo, kad šiose rungtynėse 
žaidė du „ilgieji" (Longley ir 
Ilgauskas) ir vienas „mažasis" 
(Joe Kleine). 

Po to rungtynes, prieš Van-
couver komandą „Cavaliers", 
laimėjo 106-101. 

Vasario 25 d. į Čikagą atvy
ko „Lietuvos liūtas" Arvydas 
Sabonis, jau trečius metus 
žaidžiantis NBA Portland 
„Trail Blazers" komandoje. 
Nemažas mūsų Sabonis — 
7'3", 292 sv., gimęs 1964 m. 
gruodžio 12 d., su žmona In
grida auginantis sūnelius 
Žygimantą, Tautvydą, Do
mantą ir dukrelę Aušrinę. Ne 
tik pagarsėjusi, bet ir išvaizdi 
Sabonių šeima Lietuvoje foto
grafavosi „Unicap" vitaminų 
reklamoje. Paprašytas Arvy
das sutiko dalyvauti filme, 

Vilniaus Sporto rūmuose š.m. vasario 28 d vykanas t a rpva l s tyb ines krepš in io r u n g t y n e s L ie tuva — Islandi ja 
stebi ( iš kairės) Lietuvos Tautinio olimpinio komiteto p i rm. A r t u r a s Povi l iūnas , Lie tuvos Respubl ikos prezi
den ta s Valdas Adamkus ir Amerikos lietuvių sporte darbuotojas R imantas Dirvonis . Nuo t r . V. K a p o č i a u s 

reklamuojant nealkoholinį Pa
nevėžio „Kalnapilio" gamybos 
„Dvarų" alų, honorarą skirda
mas savo krepšinio mokyklai 
Kaune. Filmavimas užtruko 
60 valandų, Sabonis dirbo 12, 
o baigtos reklamos trukmė — 
40 sekundžių. Sabonis pasakė: 
„Negalėčiau reklamuoti mote
riškų baltinių, narkotikų, al
koholio ir viso, kas negerai 
veikia žmogaus sąmonę". 

Prieš Chicago „Bulis" Port
land „Trails Blazers" žaidė 
vikriai, dominavo rungtynes, 
nustatė tempą. Sabonis žaidė 
39 minutes, nerodė nuovargio, 
surinko 21 tašką, atkovojo 20 
kamuolių. Prieš mėnesį Port-
lande „Bulis" laimėjo 13 taškų 
skirtumu, bet vasario 25 d. 
Čikagoje, didele dalimi dėka 
Saboniui, kuris „skynė" ka
muolius iš po krepšio, lyg 
obuolius „raškydamas" ir grą
žindamas juos savo komandai, 
„Trail Blazers" laimėjo 106-
101. 

Jau pirmame kėlinyje Sabo
nis per 12 minučių padarė 12 
taškų, atkovojo 11 kamuolių ir 
Portlandas 19 taškų skirtumu 
triuškino Chicago „Bulis", ku
rie per visas rungtynes ne
beįstengė pilnai atsigauti. 
Šiais metais Sabonis pra
leidžia žymiai daugiau laiko 
aikštėje, negu praėjusiais dve
jais. Lapkričio mėnesį, rung
tynėse prieš Phoenbc, jis žaidė 
50 minučių. Iki rungtynių 
prieš Bostoną taikliai buvo 
įmetęs 29 baudas iš eilės. Šį 
sezoną yra praleidęs trejas 
rungtynes — vienas dėl deši
nės rankos, o dvi dėl nugaros 
spazmų. 

Arvydas Sabonis 

Po rungtynių į persirengimo 
kambarį Arvydas žygiavo šyp
sodamasis. Jį tuoj ispaniškai 
užkalbino „Telemundo" televi
zijos reporteris, kuriam Sabo
nis ispaniškai atsakinėjo, 
tvirtindamas, kad nuotaika 
pakili laimėjus prieš Chicago 
„Bulis", be to. galės sūnums 
papasakoti, kad laimėjo prieš 
Michael Jordan. 

Naujasis komandos treneris 
Mike Dunleavy džiaugėsi: 
„Sabas žaidė ypatingai!" Sa
bonis reporteriams sakėsi, 
nesąs pavargęs, nes Europoje 
žaisdavo ne tik 40 minučių, 
bet ir daugiau. Vėliau Arvy
das juokavo, kad laimėjo, nes 
valgęs Jordano kepsnį Jorda
no restorane. Jis pasakojo, 
kad su naujuoju treneriu 
lengviau žaisti, kad naujasis 
treneris iš pat pradžių jam 
patikęs. 

„ATVYKAU PASVEIKINTI 
SAVO DRAUGĄ" 

Tokiu pavadinimu „Lietuvos 
sportas" 1998 m. vasar io 26 
dienos laidos p i rmame pusla
pyje išspausdino pasikalbėji
mą su buvusiu ŠALFASS-gos 
valdybos vicepirmininku, o 
dabar šios sąjungos krepšinio 
komiteto nariu ir Amerikos 
lietuvių krepšinio r inkt inės 
vyr. treneriu Rimu Dirvoniu. 

Paklaustas, kas paska t ino 
žiemos metu lankytis Lietu
voje, Rimas atsakė: 

„Atvykau i s a v 0 draugo, pre
zidentu išnnkto Valdo Adam
kaus inauguracijos iškilmes. 
Su juo sporto baruose nu
veikėme nemažai gražių 
darbų, kanu studijuodami Il
linois Navy Pier universi te te , 
žaidėme krepšinį ir įs teigėme 
'Lituanicos' sporto klubą. Su 

sienyje studijuojantys Lietu
vos krepšininkai, grįžę į Lie
tuvą porą metų negalės žaisti 
krepšinį, Sabonis palieka lai
kui įrodyti. J is teigia, kad 
šiuo įstatymu norėta t ik gero 
žaidėjams . i r Lietuvai , k a d 
„nenutekėtų" krepšininkai . 
Tačiau Lietuvoje krepšininkai 
žaidžia klubuose, o ne univer
siteto komandose ir d a u g u m a 
jų vis tiek „sėdi an t suolo". 
Amerikoje krepšininkai bent 
turi progą studijuoti, įsigyti 
mokslo laipsnį, profesiją, ku
ria galės pasinaudoti pasibai
gus krepšinio karjerai. 

Apie Ilgauską Sabonis 
gražiai atsiliepė, o apie rung
tynes Clevelande sakė: „Ne- Smagu pranešt i šio skyriaus 
žaidžiau kaip prieš e i l i n į . ~ s k ^ f * y ^ n 1 ? ' 7pa£ Mtaam-
Žinau, kad abu kauniečiai". 

Po rungtynių Michael J o r 

Valdu nemažai metų pralei
dau dirbdamas ŠALFASS-gos 
centro valdyboje. Per rinki
mus mes, Amerikos lietuviai, 
Valdą Adamkų rėmėme, da
bar džiaugiamės, kad jis tapo 
Lietuvos Respublikos prezir 
dentu". 

Atsakydamas — ar stiprią 
krepšinio komandą atskrai
dins šią vasarą į žaidynes, R. 
Dirvonis pažymėjo: 

„Sunku pasakyti , bet kol 
kas susiduriu su nemaža pro
blema — krepšininkai, kurie 
Lietuvoje j a u viešėjo vieną ar 
du kar tus , dabar nerodo dide
lio entuziazmo vykti dar 
kartą. O naujų, gabių krep
šininkų, kurie galėtų deramai 
atstovauti Amerikos lietuvių 
rinktinei, per tą laiką ne
užsiauginome, nors jaunimas 
pas mus noriai krepšinį 
žaidžia. Varžybų organizato
riai mums leido komandą pa
stiprinti Amerikoje studijuo
jančiais mūsų kraštiečiais. 
Tai — ne pa t s geriausias va
r iantas , j is man nėra mielas, 
bet ko gero būsiu priverstas į 
rinktinę kviestis buvusius 
Plungės a r Kauno krepši
ninkus". 

Grįžęs į Čikagą, Rimas pla-
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čiau papasakojo ne tik apie 
sportininko ir sporto veikėjo, 
tapusio Lietuvos prezidentu 
Valdo Adamkaus inauguraci
jos iškilmes, bet ir apie susi
tikimus su II Tautinės olim
piados ir Pasaulio žaidynių 
rengėjais. 

Kai šį šeštadienį, kovo 14 
d., 3 vai. p.p. Jaunimo centro 
kavinėje bus rodoma vaizda
juostė apie Valdo Adamkaus 
inauguracijos iškilmes, R. 
Dirvonis apie tai plačiau pa
pasakos. Taip pat jo bus gali
ma paklausti ir apie pasi
ruošimą šios vasaros sporto 
renginiams Lietuvoje. 

Beje, čia reikia pridėti, kad 
praėjus porai dienų po inau
guracijos Rimas kartu su da
bartiniu Lietuvos prezidentu 
Valdu Adamkumi stebėjo 
tarpvalstybines krepšinio 
rungtynes Lietuva-Islandija, 
vasario 28 d. vykusias Vil
niaus Sporto rūmuose. 

E. Š. 
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„LITUANICOS" 
FUTBOLININKAI 

— ČEMPIONAI! 
bei 

dan teigė: -„Jie buvo geresnė 
komanda. Šeštadienį bus ki
tos rungtynės. Neleisime 
šioms rungtynėms nulemti se
kančių. Sabonis žaidė labai 
gerai. Ofenzyviai ir defenzy-
viai jis savo komandai daug 
pasitarnavo". 

Po abiejų rungtynių reporte
riai Ilgauską ir Sabonį gyrė. 
Tačiau, trumpa jų a tmin t i s . 
Vienas sakė, kad I lgauskas iš 
kažkiokios nežinomos šalies, o 
Sabonį kai kurie priskyrė ru
sams. Sabonis, j au daugelį 
metų vienas svarbiausių pa
saulio krepšininkų, gal int is 
didžiuotis trimis aukso ir 
dviem bronzos olimpiniais me
daliais, laimėjęs 1997 m. „Mr. 
Europe" titulą, sk i r iamą 
prestižinio krepšinio žurna lo 
„Giganti del Basket". T a m ti
tului kandidatais buvo iš
statyti ir Toni Kikoc, Sasha 
Danilovic. Dino Radja ir kiti 
garsieji krepšininkai. 

Laimėjimai sporte yra svar
būs, nes atkreipia dėmesį Lie
tuvai. Neetiški sport ininkai , 
kaip NHL ledo r i tul ininkas, 
žiemos Olimpiadoje žaidęs 
rusų komandoje, Lietuvai gar
bės neteikia. Džiaugiamės 
Šarūno Marčiulionio, Arvydo 
Sabonio, o dabar Žydrūno II-
gausko skaidria nuotaika, pa
siekimais ir giliu supra t imu, 
kad naudodami Dievo duotą 
dovaną, žaidžia ne tik sau, bet 

Naująjį Lietuvos krepšinio ir Tėvynei, 
įstatymo teisumą, kad už- Indrė T i j ū n ė l i e n ė 

cos ' futbolo klubo „sirga
liams", neeilinę žinią — klubo 
vyrų komanda iškovojo 1998 
m. salės futbolo („Indoor Soc-
cer") Metropolitan lygos I divi
zijos meisterystę! 

Tai įvyko kovo 8 d., dar 
prieš sezono pabaigą, kai 
„Lituanica", įveikusi lenkų 
„Highlanders" 6-3, tapo nepa
vejama. Pirmenybių finalas 
kovo 15 d. („Lituanica" 3 vai. 
p.p. žais prieš „Lightning") jau 
neturės reikšmės. 

Praėjusio sekmadienio rung
tynėse, nors ir žaidžiant be 
vikriųjų brolių Tomayo, iš
ryškintas mūsiškių pranašu
mas ir pelnyti šeši įvarčiai: R. 
Urbonavičius ir S. Szart (po 
2), D. Smulkys, V. Žuromskas. 
Tuo padidintas „Lituanicos" 
pasižymėjimų kapitalas iki 60 
(per 8 rungtynes buvo įmušti 
22 įvarčiai). 

Antroje vietoje rikiuojasi 
ukrainiečių „Lions" su 18 taš
kų („Lituanica" turi 22 taš
kus), trečioje — „Highlan-
ders", ketvirtoje — „Light
ning" po 15 taškų. Je i „Lions" 
paskut ines rungtynes (prieš 
„Cracovia") pralaimėtų, tai 
šioms dviems lenkų koman
doms, jų pergalių atveju, dar 
būtų galimybė užimti antrąją 
vietą, ir ka r tu su „Lituanica" 
patekti į aukštąją diviziją. 

VISI l „LITUANICOS" 
SUSIRINKIMĄ: 

Kovo 22 d. (sekmadienį) 1 
vai. p.p. PLC posėdžių kamba
ryje, Lemonte, vyks LFK „Li

tuanicos" metinis narių 
rėmėjų susirinkimas. 

Visi, kurie priklauso šiam 
klubui ar seka klubo komandų 
pasirodymus, turėtų jausti pa
reigą dalyvauti ir įsijungti į 
aktyvią klubo veiklą! 

APIE A. KLEINAITI 
IR J. ŽUKAUSKĄ 

„Lietuvos sporto" laikraštis 
(1998 m. sausio 29 d.) iš
spausdino aprašymus apie 
„Lituanicos" klubo pasižymė
jusius narius Alfredą Kleinaitį 
ir Joną Žukauską, taip pat ir 
nuotrauką, kurioje matomi šie 
nuoširdūs klubo veteranai. 

E. Š. 

ŠACHMATŲ 
PIRMENYBĖS 

1998 m. Š. A. Lietuvių šach
matų pirmenybės 1998 m. ge
gužės 2 ir 3 d. vyks Pasaulio 
Lietuvių centre, 14915, 127th 
St., Lemont, IL. Vykdo — Či
kagos lietuviai šachmatinin
kai. 

Bus žaidžiama 4-ri turai 
šveicarų sistema. Laiko riba 
partijai — 60 minučių „Sud-
den Death". 

Tvarkaraštis. Šeštadienį, ge
gužės 2 d.: Registracija 9:30 -
10 vai. r. I turas — 10:30 vai. 
r. II turas — 2 vai.p.p. sekma
dienį, gegužės 3 d.: III turas 
— 10 vai. r. ir IV turas — 
11:30 vai. p.p. 

Laimėtojui teks Dr. Algirdo 
Nasvyčio atminimo pereina
moji taurė, įsteigta 1982 m. 
1997 m. laimėtojas — Vytau
tas Nasvytis (Clevelando „Žai-

EDMUNDAS V&NAS, Hkb;&Č~ 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

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

Tel. 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą 

UH.LPtIHhIKIS 
DANTLĮ GYDYTOJA 

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

Tel. (708)598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KEREUS 
DANTLĮ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Htetocy HtUe, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 St, Oak Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northwestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
TeĮ.708~422-8260 

bas"). Be to, pirmų 3-jų vietų 
laimėtojams ir geriausiam 
jauniui skiriamos SAL-FASS-
gos žaidynių plaketės. Bus ir 
piniginės premijos už 3 vietas. 

Jaunių amžius — 17 m. ir 
jaunesni 1998 m. gegužės 2 d. 

Dalyvauti kviečiami visi lie
tuvių kilmės šachmatininkai. 
Žaidėjų skaičius neapribotas. 

Dalyvių registracija — iki 
balandžio 21 d. imtinai, šiuo 
adresu: 

Antanas Vilutis, 1143 
Southview Dr., Schererville, 
IN 46375-1533. Tel. 219-322-
4533. 

Smulkios informacijos pra
nešamos visiems šachmatus 
kultyvuojantiems klubams ir 
pavieniams šachmatininkams, 
dalyvavusiems bent vieną kar
tą paskutinių 5 metų laikotar
pyje lietuvių pirmenybėse. 

Papildoma informacija: Vy
tautas Nasvytis, ŠALFASS 
Šachmatų k-to vadovas, tel. 
216-631-0210. 

ŠALFASS Šachmatų 
k-tas 

ŠALFASS centro valdyba 
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LIETUVIŲ-LENKŲ 
SANTYKIAI PO 

PERESTROIKOS IKI DABAR 
E. RINGUS 

Iš visų kaimynų santykiai 
su Lenkija mums buvo nuosto-
lingiausi. Slavizmas mus nai
kino nuo pat mūsų istorijos 
pradžios. Nors Lietuva sukūrė 
savo valstybę drauge su kai
mynais ir apie šimtmetį netgi 
dominavo savo geografinėje 
teritorijoje, į naudą tas jai ne
išėjo. Slavų jūroje skendome 
be pertraukos. Nevykusi Lie
tuvos-Lenkijos unija, užuot 
sustiprinusi naujai sukurtą 
valstybinį vienetą, dėl bajorų 
luomo savanaudiškumo, pra
rado ne tik savarankiškumą, 
bet ir nepriklausomybę. 

Iš nelaisvės abi tautas išgel
bėjo Pirmas pasaulinis karas. 
Lietuvai karas atėjo beveik 
kaip paskutinė galimybė, nes 
polonizacija ir rusifikacija ren
gėsi ištrinti Lietuvą iš žemė
lapio. Antrasis pas. karas 
abiem tautoms vėl išėjo į nau
dą. Lenkija padidino savo te
ritoriją ir atsikratė anksčiau 
turėtų mažumų. Lietuva atga
vo savo sostinę, bet vėl pateko 
į Rusijos imperiją. Po to buvo 
50-ties metų žiauriausias isto
rijos laikotarpis. Lietuvos-
Lenkijos santykiai užšalo, iš
skyrus trintį tarp užsilikusių 
lenkiškai kalbančių ir naujai 
atvykusių lietuvių, norinčių 
sustiprinti tautinę padėtį su
lenkintame Vilniaus krašte. 
Netgi didžiausi optimistai ne
galėjo numatyti, kad sovietinė 
imperija turės sugriūti ir Vil
nius vėl bus mūsų. 

Ir tikrai imperija sugriuvo. 
Nuo perestroikos pradžios 
prasidėjo naujas laikotarpis 
dviejų senų kaimynų istori
joje. Lietuva ir Lenkija atliko 
savo roles pasigėrėtinai, viena 
satelitų grupėje, kita vadova
vo respublikoms. 

Ilgai džiaugtis nebuvo leista 
Landsbergio grupei. Atkuto 
lenkų preter ijos į Vilnių. Is
torija, kad ir labai artima, 
Varšuvos politikų nepamokė. 
Po pokarinio žmonių krausty
mosi Vilniuje ir apylinkėse, 
dėl vietinių gyventojų neaiš
kaus tautinio apsisprendimo, 
nemažas skaičius liko nelietu
viškai kalbančių žmonių (dau
guma jų nevadindavo save nei 
lenkais, nei gudais, o „vieti
niais"). Lenkiškoji inteligenti
ja ir sąmoningesni lenkai per
sikėlė Lenkijon. 

Kas domėjosi Lenkijos istori
ja, lengvai galėjo pastebėti 
šios tautos vadovų tarpe stoką 
politinio logiškumo, ypač kri
tiškais momentais. Tai parodė 
netolima praeitis. Po Pirmo 
pasaulinio karo, kai, užuot 

konsolidacijos krašte, Pilsuds
kis plėtė Lenkiją, užkariau
damas kaimynės Ukrainos 
sostinę Kijevą ir įsakydamas 
Želigovskiui užimti Vilnių, ne
siskaitant su Vakarų diplo
matų pasiūlymu sustoti prie 
Curzono linijos. Pagal tą li
niją, Lvovas ir Vilnius būtų 
buvę už rytinės Lenkijos sie
nos. Tuo būdu Lenkijos ribose 
tarpkariniame laikotarpyje 
buvo daugiausia mažumų, pa
lyginus su kitomis Europos 
valstybėmis (apie 10 mln.). 

Ekonomiškai Vilniaus kraš
tas, atitolintas nuo Lenkijos 
centro, buvo apleistas ir nepa
žengė pirmyn per tarpkarinį 
laikotarpį. Pramonė ir preky
ba buvo žydų rankose. Jie su
darė beveik trečdalį miesto ir 
miestukų gyventojų. Todėl vil
niečiai buvo gera dirva sovieti
nei propagandai kiršinti tau
tybes ir panaudoti savo tiks
lams. Neproporcingai didelis 
skaičius tarnavo saugumo or
ganuose. 

Varšuvos politikai po peres
troikos, pastebėję nereikalin
gus ginčus Vilniaus krašte, 
nutarė bandyti atitaisyti nes
veiką padėtį. Tam tikslui su
daryta komisija, vadovaujant 
B. Geremek (dabartinis minis
tras), atvyko Vilniun perdis-
kutuoti abiems tautoms rū
pimus klausimus. Galutinė re
zoliucija tarp lenkų atstovų ir 
Sąjūdžio buvo ši: „Siena tarp 
Lietuvos ir Lenkijos yra galu
tinė, taip kaip siena su Vokie
tija prie Neise ir Oder upių". 
Toks pareiškimas buvo pakan
kamas inteligentijai, bet nepa
tenkino masių Lenkijoje ir 
Lietuvoje. 

Nuo tos dienos prasidėjo to
limesni pokalbiai ir diskutuo
jami klausimai. Reikėjo iškelti 
į viešumą istorinius įvykius, 
jų reikšmę abiejų tautų vysty
mesi. Abiejų kraštų istorija iki 
šiol buvo rašoma kitaip, kaltės 
buvo mėtomos dešinėn ir kai
rėn. Dabar pirmą kartą istori
kai galėjo vieni kitiems išsa
kyti savo tautos jausmus, pa
siskųsti skriaudomis ir pasiū
lyti priimtinas išvadas. 

Matyt, šis nutarimas liau
dies nepasiekė. Lenkiškai kal
bantieji vilniečiai nerodė geros 
valios atsikuriančiai Lietuvai, 
nes, jau paskelbiant neprik
lausomybės aktą 1990 m. kovo 
11 d., lenkų atstovai už ne
priklausomybę nebalsavo. Ma
ža to, Maskvos šelpiamas laik
raštis „Ojczyzna" paskelbė pa
dėką OMON-ui už lietuvių ir 
Lietuvos „malšinimą". Toliau 

Tai ne šiaurės ašigalis, o t. marijonų sodelis prie „Draugo", kai šią savaite „išdykėlis vaikelis (EI Nino)" privertė 
apie dvi pėdas sniego. Nuotr. kun. Viktoro Rimšelio, MIC 

tas pats laikraštis siūlė sukur
ti „autonominę lenkų sritį" su 
savo vėliava ir himnu. KGB 
nuėjo dar toliau, siūlydami 
steigti Vilniuje slavišką uni
versitetą. Vėliau u-teto pro
jektą lenkai bandė įvykdyti. 
Jo „rektorius" — Brazys kelis 
kartus lankėsi JAV, rinkda
mas aukas. Jo pokalbį girdė
jome „Rytmečio Ekspreso" 
bangose Čikagoje. 

Gorbačiovo referendumą 
1991 m. balandžio mėn. lietu
viai boikotavo. Jame klausta: 
„Ar esi už tolimesnį išlaikymą 
SSSR?" Vėliau: „Ar esi už 
išvedimą sovietų kariuomenės 
iš Lietuvos?" Į abu klausimus 
lenkai balsavo pagal Maskvos 
muziką. Toks būsimų piliečių 
elgesys paliko blogą skonį 
ateinančioms dienoms. Ypač 
kai tas skonis jau buvo gero
kai pagadintas lenkiškų parti
zanų veiklos Vilniaus krašte. 
Vadinamoji „armija krajowa" 
— partizanai, vokiečių remia
mi, 1942-1944 m. Londono vy
riausybei įsakius.puolė Vilnių 
ir užėmė porai dienų. Naivus 
tikslas buvo parodyti sovie
tams, jog Vilnius priklausė 
lenkams. Už „patarnavimą" 
sovietai atsidėkojo, nepaspru
kusius karininkus, išsiųsdami 
į tolimą Sibirą. Šis lenkų 
skaudus „žygis" nepamokė nei 
vietinių vadovų, nei Londono 
strategų. Tą pačią klaidą jie 
pakartojo, „vaduodami" sovie
tams Varšuvą, paversdami 
miestą griuvėsiais, nesulaukę 
jokios pagalbos, nors Raudo
noji armija tris mėnesius buvo 
kitoje upės pusėje. 

Nepaisant nepalankaus el
gesio, lenkų kultūrinė veikla 
nebuvo varžoma. Veikė du 
meniniai ansambliai, abu fi
nansuojami iš Varšuvos, turi 
laikraščius ir žurnalus, TV 
transliacijas, daug mokyklų 
su lenkų dėstoma kalba. 

Diskusijos su Lenkijos ofi
cialiais atstovais ėjo sklan
džiai. Su vietiniais lenkų vei
kėjais buvo sunkios. Jos smar
kiai pablogėjo, kai Maskvoje 
įvyko pučas. Vietiniai „aparat-
čikai" susigundė sovietinės 
sistemos grįžimo galimybę ir 
ėmė kelti galvas. Pučui greit 
sugriuvus ir visam aparatui 
subankrutavus, Landsbergio 
vyriausybei nieko kito neliko, 
kaip pašalinti nepaklusnius 
Vilniaus ir Šalčininkų rajonų 
užsilikusius prosovietinius pa
reigūnus. 

Tų pareigūnų pašalinimas 
nepatiko Varšuvai ir atėjo eilė 
protestų. Ilgainiui Landsber
giui pavyko lenkus įtikinti, 
kad pašalinimas nebuvo dėl jų 
tautybės, bet dėl promaskvie-
tiško elgesio. Atmosferai at
slūgus, abiejų valstybių minis
trai — Saudargas ir Skubis-
zewski — ėmėsi ruošti bendrą 
deklaraciją,'kuri privestų prie 
tarpvalstybinių santykių pa
gerinimo ilgai ateičiai, o gal ir 
amžiams. 

Formuluojant deklaracijos 
tekstą, abiejų valstybių atsto
vai turėjo išaiškinti keletą is
torinių nesutarimų. Dauguma 
jų neturinčių praktiškos reikš
mės, bet dirginančių tautinius 
jausmus. Pats kiečiausias ne
sutarimų riešutas buvo mūsų 
reikalavimas Vilniaus okupa
ciją pripažinti neteisėta. Su 
tokiu reikalavimu lenkai ne
sutiko ir tik po ilgų diskusijų 
Brazausko vyriausybė nutarė 
Vilniaus okupacijos reikalą 
palikti už oficialaus susitari
mo ribų. Galutinis susitari
mas pagaliau buvo pasirašy
tas 1994 m. balandžio 26 d. ir 
patvirtintas tų pat metų spalio 
mėn. 

Praktiškos naudos Lietuvai 
tas susitarimas neatnešė. Be
veik nepasikeitė mūsų tau
tiečių padėtis Seinuose, nepa-

gyvėjo ekonominiai ryšiai. 
Pagal traktatą, lenkų spauda 
privalo naudoti vietovių lietu
viškus pavadinimus, pvz., 
užuot „Kowno" — Kaunas, ar 
„Wilno" vietoje Vilnius. Len
kai gi reikalavo, kad jų pa
vardės nebūtų lietuvintos, kad 
kai kurie jų paminklai būtų 
tinkamai užlaikomi ir t.t. 

Abi pusės po šio dokumento 
pasirašymo nutarė, kad Lietu
vos-Lenkijos santykiai grįžta į 
normalumą, bent oficialiuose 
sluoksniuose. Vietinėmis sąly
gomis optimizmo kiek mažiau. 
Priprasti prie naujos padėties, 
pripažinti lietuvius Vilniaus 
šeimininkais, išmokti „muži
kų" kalbą, dar vis jiems nesi
nori. Vietinių gyventojų per
siorientavimas dar ilgai užsi
tęs, dar daug kantrybės reikės 
parodyti mūsų pareigūnams ir 
naujam prezidentui. 

Patys lenkai pripažįsta, kad 
jų mažumos padėtis Lietuvoje, 
palyginus su Ukraina ir Gudi
ja, yra geriausia. 96% Vil
niaus lenkiškai kalbančių jau 
yra Lietuvos piliečiai. Gan 
keistokai atrodo kai kurių rei
kalavimas dvigubos piliety
bės... 

• Telšiai. Sausio 31 d. Tel
šių vysk. V. Borisevičiaus ka
talikiškoje vidurinėje mokyk
loje buvo surengta konferenci
ja šv. Jono Bosko 110-osioms 
mirties metinėms paminėti. 
Renginyje dalyvavo Telšių 
vyskupijos mokyklų tikybos ir 
etikos mokytojai bei Telšių ku
nigų seminarijos auklėtiniai. 
Įžangos žodį tarė Telšių vys
kupas A. Vaičius, paskaitas 
skaitė Telšių kunigų seminari-

. jos rektorius kun. dr. A. Genu
tis ir dvasios tėvas mons. J. 
Kauneckas bei mokyklos di
rektorė A. Raudienė. Šv. Mi
šioms vadovavo vyskupas A. 
Vaičius. 

Danutė Bindokienė 

Neturėtume bijoti ar 
abejoti 

Šią savaitę JAV Senate 
prasidėjo svarstybos del prita
rimo dabartinę šešiolikos val
stybių NATO šeimą padidinti 
trimis naujomis narėmis. Bal
savimas tikriausiai bus atei
nančią savaitę, bet — kaip 
tvirtinama Amerikos spaudoje 
— du trečdaliai senatorių, be 
abejo, pasisakys už NATO 
praplėtimą. Taip prognozuoja
ma ir dėl to, kad, prieš patei
kiant šią rezoliuciją Senatui. 
Foreign Relations Committee 
kovo 3 d. balsų dauguma (16 
prieš 2) ją patvirtino. 

Nors tikima, kad Lenkijos, 
Vengrijos ir Čekų Respublikos 
narystei Senate nebus daroma 
kliūčių, opozicija taip pat ne
snaudžia. Keletas senatorių 
pateikė raštą, siūlantį balsavi
mus atidėti iki birželio pra
džios, be to, yra pasiūlymų, 
kad po šių trijų narių pri
ėmimo tolimesnis NATO plė
timas būtų atidėtas neribotam 
laikui, tuo užkertant kelią 
Baltijos valstybių siekiams, 
kurie labai erzina Rusiją. 

Tačiau dar keisčiau, kad 
kalbos apie Baltijos valstybių 
įstojimą į NATO jau „erzina" 
ir kai kuriuos mūsų tau
tiečius. Jų nuomone, Lietuva 
gali apsieiti be papildomų įsi
pareigojimų bei išlaidų, su
sietų su visų sąlygų išpildy
mu, pasiruošiant NATO na
rystei, o į Maskvos protestus 
reikia rimtai atsižvelgti, nes 
nuo Kremliaus geros valios 
daug priklauso žaliavų tieki
mas, rinka Lietuvos promonės 
bei žemės ūkio gaminiams ir 
nuolatinis priekabių ieško
jimas, kaip vėl neseniai pasi
taikė Latvijai, apkaltintai 
„rusiakalbių skriaudimu". In
cidentas buvo komentuotas ir 
šio krašto spaudoje, patariant 
latviams palankiau traktuoti 
daugiau kaip pusę milijono 
rusų kolonistų, užsilikusių 
nuo sovietų laikų. Kad jie ne
nori laikytis krašto įstatymų, 
mokytis latvių kalbos ir atlik
ti kitas sąlygas, saistančias 
Latvijos pilietybės gavimą, ne
laikoma svarbiu reikalu. 

Mėginkime pažvelgti į Lie
tuvos pasiruošimą NATO na
rystei ar Europos Sąjungai iš 
kito taško. Neseniai mūsų 
tauta džiaugsmingai šventė 
Nepriklausomybės atkūrimo 
aštuntąsias metines. Nors gy
venimas per tuos aštuonerius 
nepriklausomus metus dar 
nėra be problemų, tačiau vis 
dėlto jis gerėja, valstybė žen
gia demokratijos keliu, sten
giasi susiaurinti tą didelį at
silikimo tarpą, paveldėtą iš 
okupacijos dešimtmečių. 

Po naujojo Lietuvos prezi
dento rinkimų dažnai pabrė
žiama, kad Amerikoje daug 
metų praleidęs krašto vadovas 
kaip tik pagreitins įsijungimą 
į Vakarų pasaulį. Lietuva, 
kaip ir kitos dvi Baltijos val
stybės, tuoj po Sovietų Są
jungos subirimo buvo skatina
mos jungtis į buvusių sovietų 
imperijos valstybių Sandrau
gą, bet pasirinko savo likimą 
kreipti Vakarų link, pabrėž-
damos, kad jos visuomet buvo 
ir nori būti vakarietiškos. Pa
siruošimas NATO narystei 
Lietuvai. Latvijai ir Estijai 
suteikia ineiatyvos kaip gali
ma greičiau spręsti krašte 
esančias problemas, tvarkyti 
santykius su kaimyninėmis 
valstybėmis, pagerinti ekono
miką, kovoti su nusikalstamu
mais, rūpintis krašto apsau
ga. Jeigu šios iniciatyvos ne
būtų, tas procesas, be abejo, 
užsitęstų daug ilgiau ir jam 
nebūtų teikiama tiek daug 
pirmenybių. Vadinasi, pasi
ruošimas stoti į šias Vakarų 
organizacijas Baltijos kraš
tams labai naudingas. 

O dėl santykių su Rusija 
gali per daug nesijaudinti nei 
JAV Senatas, nei Vilnius. 
Maskva visų pirma žiūri savo 
interesų, tiek prekiaudama su 

Jraku, tiek užtardama serbus 
Bosnijoje, tiek besibičiuliau-
dama su Beidžingu. Jeigu jai 
bus naudinga vėl suvaidinti 
agresoriaus rolę Rytų Euro
poje ar kurioje kitoje pasaulio 
dalyje, Rusija tai ir padarys, 
neatsižvelgdama, kiek Va
šingtonas jai pataikaus. 

Vykstant debatam Senate 
dėl NATO praplėtimo, 
nemaža dalis JAV laikraščių 
ir žurnalų (pvz., ,,Washington 
Post", „National Review", 
„San Francisco Chronicle", 
„Dalias Morning News", 
„Kansas City Star", „The 
Christian Science Monitor" ir 
daug kitų>, net savo vedamai
siais pasisako už naujų narių 
priėmimą. Komentuojamas ir 
sen. \Varner pasiūlymas po 
Lenkijos, Vengrijos ir Čekų 
Respublikos priėmimo neribo
tam laikui sustabdyti NATO 
plėtimąsi rytų link, nes Balti
jos valstybių įjungimas su
keltų per daug kontroversijos 
ir Rusijos protestų. 

Kaip jau minėjome pra
ėjusią savaitę, svarbu, kad 
šis, Baltijos valstybėms nuos
tolingas, pasiūlymas būtų at
mestas, todėl lietuviai, Ameri
kos piliečiai, raginami atlikti 
savo pareigą, kontaktuoti savo 
senatorius ir palenkti juos 
savo pusėn. 
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PASTANGOS ĮKURTI 
ATSARGINĘ TĖVYNĘ 
BRITŲ HONDŪRE 

JUOZAS vrrĖNAS 
(Tęsinys) 

„Braziliečiai nenori reklamuotis, bet tyliai įkurti ūkį, o 
paskui kas nori, teatvažiuoja pasižiūrėti. Tokia nuo
monė ir New Yorke". 

Mažeika: „Neturint garantijų, būtų sunku suorga
nizuoti bendrovę. Ar nebūtų galima gauti kokių už
tikrinimų?" 

Pakštas: „Miesteliai turi autonomiją. Duotų ir 
mūsų miesteliui. Mokyklas valdžia remia. Su mūsų 
pinigais negalima daugiau išpešti iš angliško gaidžio 
uodegos. Dėl formalesnių garantijų galėtų kalbėtis, 
pvz., Lietuvos atstovas Rajeckas". 

Viliamas: JDėl sutarties nebekalbėkim. Pasitar-
kim, ką toliau darysim". 

Slapšys: JDelegacijon siūliau agr. Butkį. Jis sutin
ka. Jis pažįsta tropikus, bet vienas nieko negalės pa
daryti, nes nemoka kalbos. Man susidaro galimybė 
vykti, turėsiu atostogas. Bet yra pinigų klausimas, ir 
norėčiau, kad man būtų parengtas darbo planas. At
likčiau, kas būtų pavesta". 

Saldukas: „Delegacija turėtų būti ir iš Pietų Ame
rikos". 

Slapšys: „Ar nebus balsų, kad mūsų būrelio nariai 

nori pasinaudoti surinktais pinigais, jei aš vykčiau?" 
Mažeika: „Mūsų pinigų užtenka tik vienam asme

niui. Slapšys nėra joks balsas žemės ūkio klausimais. 
Butkys tiktų, bet jam reikia vertėjo. Slapšys galėtų 
jam padėti. Jam reikėtų surinkti 300 dol. Priekaištų 
dėl jo gal neatsiras. Siūlau parengti gerą raštą Preky
bos butams ir prašyti jų paramos". 

Pakštas: „Jie turi skambius vardus, bet neturi pi
nigų" 

Dar padiskutavus šį klausimą ir Mažeikai sutikus 
parengti raštą Prekybos butams, Viliamas taip susu
mavo: 

„Delegacijos pasiuntimas tebėra aktualus, ir norim 
ją pasiųsti. Sutinka vykti Slapšys ir Butkys. Bet 
trūksta pinigų. Yra pasiūlymas kreiptis į Prekybos bu
tus ir mūsų skyrius. Kai susidarys pinigų, sušaukti 
susirinkimą". 

Po to dar buvo paklausta, ar priima kokį nutarimą 
dėl Joniko ir kitų rengimosi vykti į Br. Hondūrą. 

Pakštas: „Tai yra tik paketinimas, todėl nėra ko 
svarstyti". 

Slapšys: „Jonikas tai imasi privačiai". 
Po posėdžio parašiau (II.2 d.) laišką Kairiui, pa

pasakodamas apie mūsų svarstymus ir paprašiau 
pranešti, 1. kiek Čikagos būrelis galėtų paremti dele
gacijos pasiuntimą, 2. kiek būtų galima parduoti ben
drovės akcijų ūkiui Br. Hondūre steigti, ir 3. ar jis 
pats galėtų už savo lėšas įsijungti į delegaciją. 

Kairys greit (II.6 d.) atsakė: „Susirinkimo šiandien 
nedarėme, nes visi nariai iškrikę kaip žydo bitės'. Ne-

siinteresuoja totališkai, į susirinkimus ateina tik keli 
ir tai dėl mandagumo. Dėl tos priežasties mes ir nario 
mokesčio negalime išrinkti, net pati valdyba nemoka". 

1. „Gerai, kad sutinka vykti Butkys ir Slapšys... 
Mūsų iždas paaugo gal tik kokiu 20 dol. Mes gal su-
darysim iki šimto. Žiūrėkite kitur". 

2. ..Aš nesipriešinsiu tokio ūkio steigimui (Tco-
mercinis bandymas kilniais tikslais'), bet esu skep
tiškas... ir nemanau, kad bus patogu rinkti aukas ar 
pardavinėti akcijas po tokia priedanga. 

3. Aš negaliu atsakyti dabar, ar galėsiu vykti kovo 
mėn. kartu su Butkiu. Pirmiausia, kai aš žadėjau vyk
ti, aš buvau nepriklausomas. Dabar aš tūriu savo 
įstaigą... Tačiau aš neatsisakau griežtai. Jei man lai
kas ir darbo galimybės leis, aš sėsiu į lėktuvą ir po 13 
vai. būsiu Belizėje. Tikslas turėtų būti ne ūkio steigi
mas ar jo pelno-nuostolio skaičiavimas, bet įvažiavimo 
galimybių aiškinimas bei palengvinimas sąlygų pačiai 
kolonizacijai". 

Spauda apie aukas delegacijai 

Rūpinimasis delegacijos pasiuntimu ir lėšų jai tel
kimu rado atgarsio spaudoje. „Naujienose" (II.9 d.) 
pasirodė Petro Rasimo ilgas straipsnis „Dausuva ar 
Blausuva", kuriame rašoma, kad prof. Pakštas Ameri
koje įkūrė lietuvių organizaciją, kuri skelbia Atsar
ginės Lietuvos steigimą Br. Hondūre, organizuoja trijų 
žmonių ekspediciją šiam kraštui tyrinėti ir tam reika
lui iš tautiečių renka pinigus. Anot autoriaus, ir lais-

viausiame krašte ne visas žmonių galvose kilusias 
idėjas galima viešai svarstyti, leidžiant iš žmonių su
rinktus pinigus neprasmingiems tyrinėjimams. Daug 
paskirų veikėjų keliamų planų rimta visuomenė atme
ta nesvarsčiusi ir neužleidžia joms laikraščių skiltis. 
Lietuviai savo kailiu yra patyrę įsikurdinimo sveti
muose kraštuose malonumus, neskubės į tropikinių 
džiunglių kraštus ieškoti laimes, nors ir devyni 
Pakštai visaip juos agituotų ten vykti. Iš viso, rinkti 
pinigus ir siųsti komisiją Br. Honduran tik tam, kad 
įspėtų tautiečius ten nevykti, švelniai tariant yra gry
nas nesusipratimas, rašo straipsnio autorius ir toliau, 
naudodamasis Balčikonio lietuvių kalbos žodynu aiš
kina žodžius „blausa". „apsiblausėlis". o kadangi lietu
viai, įsikūrę Br. Hondūre tarp indėnų, bus paniurę ir 
apsiblausę, todėl ir tas kraštas vadintinas Blausuva. 

Dar aršiau aukų rinkimą tose pačiose Naujie
nose" kritikuoja Leonas Mockevičius 111.26). Jisai rašo. 
kad jei ekskursijoms-ekspedicijoms į Br. Hondūrą ar 
kitur koks milijonierius švysteltų kelis šimtus tūks
tančių dolerių, tai ir jis sutiktų vykti, bet rinkti pasi
važinėjimams aukas iš varganų tautiečių, ir jų sunkiai 
uždirbtus pinigus taip lengvai švaistyti „tyrinėji
mams" susisarmatytų ir nuo tokiu betikslių kelionių 
atsisakytų. Anot jo, žmonės pradeda pavargti aukoti 
net Lietuvos laisvės bylai ginti, t vargą patekusiems 
tautiečiams aprūpinti, tai nėra ko kalbėti apie išlaidas 
nerealioms svajonėms. 

(Bus daugiau) 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
C L E V E L A N D , O H 

KAS IR KUR 
CLEVELANDE 

Clevelando lietuviškoji veik 
la koncentruojasi Dievo Moti 
nos parapijos erdviose patai 
pose, Lietuvių namų — Li 
thuanian Village. Inc.. salėse 
ir Šv. Jurgio parapijoje. Lietu
vių namų direktorių valdybos 
pirmininkavimą nuo praėjusių 
metų pavasario perėmus Al
bertui Penkauskui, at l ikta 
daug šių namų pagerinimų. 
Namai pagražėjo ir ja is dau
giau naudojasi ir kitos orga
nizacijos, įskaitant ir naujųjų 
ateivių „Gijos" organizacijos 
renginius. 

Dievo Motinos parapijos pa
talpos yra labiausiai naudoja
mos įvairiausiems rengi
niams: čia veikia Šv. Kazimie
ro lituanistinė mokykla, buvu
si parapijinės mokyklos kla
sėse; čia kas savaitę jos patal
pomis naudojasi „Grandinėlė", 
„Pilėnų" skautų tun tas , „Tėvy
nės žiburėliai". Stalo tenisas, 
„Žaibo" sporto klubas, parapi
jos choras, Clevelando policija, 
„Grandinėlės" veteranai, Litu
anistinė mokykla ^Švyturys". 
Visi didieji minėjimai vyksta 
erdviose šios parapijos salėse. 

Jau užplanuoti svarbiausieji 
šių metų renginiai: 

kovo 28-29 Š i a u r ė s Ame
rikos l ietuvių s en jorų (vy
resniųjų kaip 35 m.) krep
šinio turnyras Dievo Moti
nos parapijos auditorijoje ir 
Boromeo seminarijoje; Kaziu
ko mugė D.M. parapijoje — 
rengėjai — Clevelando skaut i-
ja, balandžio 5 d.: 

balandžio 6-8 — Rekolek
cijos, kurias praves kun . Vy
tautas Merkys, SJ; Dievo Mo
tinos parapijoje; 

gegužės 17 — Sutv irt in i 
mo sakramentas — DM pa-
rapjoje — vysk. Pau lus Balta
kis, OFM; 

gegužės 30-31 — Cleve
lando ate i t ininkų šventė : 
šeštadienį. 6:30 koncertas DM 
parapijos auditorijoje, sekma
dienį, gegužės 31 d. šv. Mišios 
10 vai. ryto ir 11:30 Akademi
ja: 

birželio 14 Paba l t i eč ių 
tragiškojo biržel io minėj i 
mas Šv. Jurgio parapijoje; 

Spalio 17 Lie tuvos parti
zanų ansamblio „Girios ai
dai" koncertas Dievo Moti
nos parapijos auditorijoje. 

DALYVAVO 
PREZIDENTO 

INAUGURACIJOJE 

Naujojo Lietuvos prezidento 
Valdo Adamkaus inauguraci
jos iškilmėse Vilniuje dalyva
vo: Lietuvos Respublikos gar
bes konsule Clevelande Ingri
da Bublienė, „Dirvos" redak
torius dr. Jonas Jasai t is , „Vil
ties" draugijos pirmininkas 
Algis Matulionis ir LB tarybos 
nare Dalia Puškorienė. 

V.R. 

„TAUPA" STIPRI IR 
AUGA 

Lietuvių kredito kooperaty
vas „Taupa", prieš 13 metų 
įkurta Vytauto Staškaus ini
ciatyva, vasario 22 d., Dievo 
Motinos parapijos salėje savo 
nar iams atliko metinį apys-
kaitinį pranešimą. Pagal koo
peratyvo vedėjo, valdybos na
rių išspausdintą metinį ra
portą, „Taupa" yra stipri fi
nansinė institucija ir vis auga. 
Aktyvai per metus paaugo be
veik puse milijono dolerių ir 
dabar jau siekia 11,727,847 
dol. Rezervinis kapitalas — 
902,562 dol. Per metus tu rė ta 
783,000 dolerių pajamų, o iš
laidų 232,000 dol. Paskolų 
daugiausia nekilnojamo tur to 
yra išduota iš viso už virš 7 
mln. dolerių. Dividendų išmo
kėta 434,892 dol. Narių skai

čius — 1,623. Paaugo per du 
šimtus. 

„Taupa", kur i savo ženkle su 
Gedimino s tulpais yra įrašiusi 
ir — „Savo darbą skiriame 
Clevelando lietuviams" — išti
kimai savo žodžio laikosi ir 
šiemet, kaip ir ankstyvesniais 
metais, paskyrė 5,500 dol. lie-

CLASSIFIED GUIDE 

Vasario 16-tos minėjime, Clevelande. Iš k Dievo Motinos parapijos klebonas ku.v ("< Kijau.skas, SJ, Clevelando miesto 
atstovas M. Polensek, Ohio valstijos gubernatoriaus atstovas A Pust ir Lietuvių fondo atstovė O. Puškorienė. 

Nuotr. VI. Bacevičiaus 

rikaitis, talkinamas Andriaus balsai", „Dubysa" ir „Mama". 
Belzinsko, Rimos Nasvytienės, Joms akompanavj R. Maillet. 
Aldonos Stungienės, Tado 
Bar tkaus ir Vyto Apanavi
čiaus. Gražinai-Vamelienei, il
gametei tarnautojai įteikta 
padėkos plakėte. 

„Taupos" direktorių valdy
bai pirmininkauja adv. Egidi
jus Marcinkevičius, dr. Vytau
tas Maurutis, Algis Rukšėnas 
(naujai perrinkti) , Riek Hal-
lal, Vytautas Kliorys, Marija 
Mikonienė ir Vincas Urbaitis. 

Metiniam susirinkimui pir
mininkavo dir. Algis Rukšė
nas . Visų pranešimai buvo la
bai kondensuoti, atsakyta į 
paklausimus. 

Kredito kooperatyvas yra 
įsikūręs nuosavuose namuose 
E. 185 gatvėje. Narių patogu
mui visus bankinius patarna
vimus atlieka ir savo įstaigoje, 
Dievo Motinos parapijos sve
tainėje po lietuviškųjų sekma-

tuvių reikalams: Šv. Kazimie- dienio pamaldų. 
ro l i tuanistinei mokyklai 
1,000; po 500 dol.: Lietuvių 
Religinei šalpai , APPLE orga
nizacijai, BALFui, „Žaibo" 
sporto klubui, „Pilėnų" skautų 
tuntui , „Neringos" skaučių 
tuntui , „Exultate" chorui; 750 
dol. a te i t in inkams ir 250 dol. 
„Švyturio" moksleivių grupei. 

Taip pa t finansinėje apys
kaitoje nurodyta , kad koopera
tyvas buvo pat ikr intas neprik
lausomos. CPA firmos Zucker 
Vvarfield ir Ohio valstijos 
kredito unijos. 1997 metų 
apyskaita buvo pasiųsta ir 
US Government National 
Union administracijai. 

„Taupai" jau aštuonerius 
metus vadovauja Aleksas Spi-

V. Roc iunas 

R A C I N E , WI 

VASARIO 16 IR 
KOVO 11 

Visi susirinkę buvo mūsų 
darbščių šeimininkių gar
džiai pavaišinti, o susirinkimo 
nuotaika buvo labai pakili, 
nes už kelių dienų naujasis 
Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus turėjo duoti prie
saiką naujai mūsų tėvynės 
ateičiai. Susirinkę buvo pra
šomi pasirašyti sveikinimą 
naujam Lietuvos prezidentui, 
linkėdami jam geriausios sėk
mės dirbant geresnei Lietu
vai! 

S. Kybartas 

P U T N A M , C T 

VASARIO 16-J1 
MATULAIČIO 

SLAUGOS NAMUOSE 

Matulaičio naciai — tai tar
si mažytė parapija, turinti ar
ti 80 „parapijiečių", kuriuos 
sudaro seselės, talkininkės ir 
gyventojai. Mažytė, bet joje 
kiekvieną dieną aukojamos 
dvejos šv. Mišios. Didelė dalis 
mūsų „parapijiečių", deja, jau 
nepajėgia šv. Mišiose dalyvau
ti, tad šv. Komunija jie ap
rūpinami kapeliono kun. Ra
polo Krasausko namų kam-Mūsų visų metinė Lietuvos 

Nepriklausomybės šventė bu- bariuose 
vo pradėta Šv. Kazimiero Vasario 16-tąją šventėme 
bažnyčioje Lietuvos himnu, iškilmingomis šv. Mišiomis, 
Šv. Mišias aukojo klebonas ^ k u r i a s s m m k u griežė 
kun. R. Roetzer, o parapijos mokytojas Julius Vėblaitis, iš 
choras, vedamas muziko J. N e w Y e rsey pakviestas Put-
Grimskio, praturt ino pamal- n a m o L B pirmininko inži-
das lietuviškomis giesmėmis. n į e r i a u s Vytauto Alksninio. 
Tautiniais drabužiais pasi- p a t r įotinės giesmės ir smuiko 
puošusios A. Prochaska, S. g a r s a i talkininkės Marijos 
Pliuraitė ir A. Pliuraitė įteikė N0reikienės turtingai, tikrai 
šv. Mišių dovanas. 

Palmės, karšta Arizonos saulė ir niekuon.e! nudylanti lietuviu meilė savo 
tolimai tėvynei. . Phoenix, AZ, LB apylinkei rn.-iHiit Lietuvos Nepriklau
somybes šventes paminėjimą š.m. vasario 22 d.. ; ; kairės Gilanda Mato-
nienė, „viešnia iš šiaurės" Danutė Mimlokienė. Adele Bartienė ir Audronė 
Bartytė. Verta pažymėti, kad A. Bartienė, jau sulaukusi netoli 90 metų, 
aktyviai dalyvauja vietinėje lietuviškoje veikloje, nepraleidžia tautinių 
švenčių ir mielai puošiasi tautiniais drabužiais, išaustais jos dukters Mil
dos Kvedarienės (taip pat gyvenančios Sun City, AZ) 

Iškilmingas minėjimas 3 
vai. p.p. parapijos svetainėje 
buvo pradėtas skyriaus pirmi
ninko J. Plečkaičio žodžiais, 
pagerbiant žuvusius už Lietu
vos laisvę, o taip pat ir čia 
ta rp mūsų esantį B. Jarą, Lie
tuvos kariuomenės savanorį. 
Kalbėtojas J . Milišauskas api
būdino mūsų šios ypatingos 
dienos svarbą ir kvietė nepa
miršti ir kitų datų mūsų lietu
viškame gyvenime, palaikyti 
mūsų tradicijas ir religines 
šventes. 

Buvo perskaityta VVisconsin 
gubernatoriaus Tommy Thomp
son išleista proklamacija, skel
bianti Vasario 16 „Lithuanian 
Independence Day", kurią 
kasmet parūpina V. Kapočius. 

Meninę programos dalį atli
ko muziko J . Grimskio veda
mas choras, sudainuodami 
„Kur bėga Šešupė" (žodžiai 
Maironio, muzika Sasnausko), 
„Lietuva brangi" (žodžiai Mai
ronio, muzika Naujalio); mo
terų kvartetas — B. Nek
rošienė. J. Pivoriūnienė, O. 
Kažemėkaitienė ir S. Petru-
šaitienė atliko „Saulėlydis 
tėviškėje" (žodžiai Žlibino, mu
zika Makačino'. „Už gimtines 
klonių" (autoriai nežinomi). 
Akompanavo V. Prochaska. 
Dvi sesutės B. Nekrošienė ir 
J. Pivoriūniene užbaigė prog
rama trimis dainomis „Kapų 

neatmestinai, šiai progai gė
lėmis papuošta koplyčia, tau
tinėmis vėliavomis bei lietu
vių liaudies tautodailės dar
bais namų fojė prie įėjimo ir 
centre, namų gyventojams 
akivaizdžiai priminė, kad tai 
neeilinis sekmadienis. 

Vasario 16-tą dieną po pietų 
buvo suruoštos vaišės, ku
riose, prie skanių pyragėlių, 
ledų bei kavos, gyventojai 
turėjo progos pasikalbėti su 
seselėmis ir namų personalu. 
Ne vienas jų vaizdžiai prisi
minė Lietuvoje dar anais se
nais ir gerais laikais vykusius 
paradus, patriotines kalbas 
bei šaltą vasario mėnesio orą. 

Korespondentė 

MELROSE PARK,IL 

MINĖJOME 
VASARIO 16-TĄ 

Vasario 16 d. minėjimas pas 
mus vyko š.m. vasario 15 d. 
Susirinko nemažas apylinkės 
lietuvių būrelis, vyresnių ir 
jaunimo. 

Minėjimą pradėjo ir pravedė 
LB apylinkės pirmininkė O. 
Rakauskienė. Sugiedojome 
himnus. Maldą, prašydamas 
Dievo palaimos lietuvių tautai 
ir naujai išrinktam preziden
tui Valdui Adamkui, sukalbėjo 
Jonas Rugelis. Pirmininkė 
perskaitė Vasario 16 ir Kovo 

IVAIROS NEKILNOJAMO TURTO 

l l - tos Nepriklausomybės Ak
tus. 

Pagrindinis minėjimo kalbė
tojas buvo Jonas Indriūnas. 
Jis apžvelgė tautos priešisto
rinius laikus, jos viduramžių 
sėkmes plečiantis į rytus, ko
vas prieš vokiečių ordinų ver
žimąsi į Lietuvą, uniją su Len
kija ir jos pragaištingas pa
sekmes Lietuvai, tų abiejų 
tautų nepriklausomybės žlugi
mą ir jų atstatymą po Pir
mojo pasaulinio karo. Lietuvos 
nepriklausomybės praradimas 
1940-siais m., Sovietų žiauri 
priespauda, Kovo 11 1990-
siais — antrasis tautos pri
sikėlimas ir dabartinė Lietu
mi >s padėtis. 

talba plojimais klausytojų 
buvo priimta ir įvertinta. 

Po to E. Indriūnienė padek
lamavo B. Brazdžionio ir J. In
driūno patriotinių, minėjimui 
pritaikytų eilėraščių, kurie 
taip pat klausytojų buvo sma
giais plojimais palydėti. 

J . Rugelis supažindino su 
LB Krašto valdybos pasiūly
tomis rezoliucijomis Lietuvos 
valstybės tęstinumo ir saugu
mo reikalais. Jos buvo priim
tos ir bus pasiųstos JAV prezi
dentui ir Kongresui. 

Minėjimą baigus pasivaišin
ta mūsų moterų paruoštais 

pietumis, pasikalbėta, padis
kutuota paskutiniais įvykiais 
ir žiniomis iš Lietuvos. 

Graži aukų suma surinkta 
LB Krašto valdybai ir ALTui. 

Buvo pasirašytas linkėjimų 
ir sėkmės lapas naujai išrink
tam Lietuvos prezidentui V. 
Adamkui ir pasiųstas Reginai 

-Narušienei, JAV LB pirminin
kei, nuvežti ir jam įteikti 
inauguracijos proga, Vilniuje. 

Regina Barauskaitė 

BALTIMORE, MD 

AUKSINĖ RADIJO 
VALANDĖLĖS 

SUKAKTIS 

Du, tada dar jauni, vyrai: 
Albertas Juškus ir Juozas 
Ruzgas, 1948 m. sausio 11 d. 
per WBMD radijo stotį Ma
žosios Lietuvos himnu „Lietu
viais erame mes gimę" pradėjo 
ilgametę Baltimorės lietuvių 
radijo valandėlę. Abu Ameri
koje gimę, abu lietuvių kalbą 
jau primiršę, be techninio pa
siruošimo ir praktikos, tik 
idealizmo vedini, draugų ir 
klausytojų skatinami ir remia
mi, kas sekmadienį programą 
paruošdavo ir perduodavo. 

Tada prasidėjo milžiniškas 
darbas, kurio anie du vyrai 
vieni nebūtų galėję atlikti. Su 
patarimais ir talka jiems tuoj į 
pagalbą atėjo adv. Algirdas ir 
Galina Leonai. Tačiau netru
kus Ruzgas dėl tarnybos tu
rėjo persikelti į Pittsburgą. 
Laimei į jo vietą atėjo Kęstutis 
Laskauskas. tad per 40 metų 
Albertas ir Kęstutis buvo va
landėles vedėjai, bet 1990 m. 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Tunu Čikagos mies'o leidimą. 
Dirbu užmiesty Dirbj greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

/ŠV 
D.C., 

LIETUVIS, lauko 
priežiūros darbų 
(landscapirtg/main-
tenance) bendro
ves savinrfcas, Wk-

ieško darbininko, kuns 
galėtų atlikti lauko priežiūros darbus. 
Pradinis mokestis $6 iki $7.50 į valandą. 
SuteiKiamas pigus butas - $130 mėne
siui Kreiptis tst. (202)244-2373. 

ALrrrJMC»UO.NAMU.SVBKAT^Sr 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

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

FRANK ZAPOUS 
32081/2 West 95th Street 

Tel. (706) 424-8654 
(773)581-8654 

Ieškoma šeimininkė 
namų ruošai ir maisto 
gaminimui turinti teisę 

dirbti JAV-jose. 
Tel. 248-354-3429. 

Si WMSMLWk 
3 m. berniukui reikalinga 

auklė. Pageidautina 
su vaikais. 
Skambinti 

(773) 776-3538. 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

" (773)581-5959 
(708) 425-71S0 

RIMAS LSTANKUS 
> Gretas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
> Perkame ir parduodame namus 
> Pensininkams nuolaida 

^ A KKBECJK REALTOR8 
V J c n M K v i 7922 S.PUaski Rd •2. 4365 S.Archer Av« 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir asme
niškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

NANNY/FULLTIME 
for 2 children - 4 & 6 yrs. old 

- in our Beverty home. 
English required. 
(312)744-6917. 

II! vartuveme. JuMeJams, t*Mų 
orysnizadlŲ renoMerns 

šventine. nixrtatkaoadovanos-
Brolių švabų 

estradinis ansambliai 
Užsakymai priimami tel.: (708) 874-
3878 Ir (708) 857-8086 (vakarais). 

balandžio mėn. dėl sveikatos 
Albertas turėjo iš valandėlės 
vedėjo pareigų pasitraukti. 
Kęstutis pasiliko vienas, bet 
ne ilgam. J i s tuoj talkon pa
sikvietė būrį jaunesniųjų bal-
timoriečių — pirmiausia savo 
dukterį Reginą Laskauskaite-
Sajauskienę, paskui Aldoną 
Drazdytę-Pilienę, Birute Duly-
tę-Gorrell, Nijolę Dulytę-Kalt-
reider ir Gintarą Buivį. Jvy-
kiams Lietuvoje besivystant 
buvo gyvas reikalas informuo
ti klausytojus. Valandėlėje 
prasidėjo naujas skyrius „Ži
nios nuo sekmadienio iki sek
madienio" su Ričardu Reike-
niu. Tai laiko iššauktas pui
kus valandėlės patarnavimas. 
Jis pastoviai perduodamas iki 
šių dienų. 

Per visą tą 50 metų laiką va
landėlė perdavė per 2,600 
laidų. Joje bendradarbiavo 
daug asmenų. Štai keli va
landėlės bendradarbiai: akto
rius Jonas Kazlauskas, Juozas 
Gaila, Vytautas Volertas, Ce
zaris Surdokas, Elena Arma-
nienė, Jonas Kardokas, Vytau
tas Dūlys. 

Pažymėtina, kad per 50 me
tų valandėlė nepraleido nei 
vieno sekmadienio ir kad ji 
yra seniausia tautinė va
landėlė Baltimorėje nenu
trūkstančiai veikianti per tą 
laiką. Nepaisant, kad Balti
morės lietuvių skaičius nuolat 
mažėja, kad parapija, be lietu
vio klebono vos laikosi, radijo 
valandėlė vis dar gyvuoja. 

Ilgiausių metų jos vedėjams 
ir klausytojams! 

LANKĖSI LIETUVOJE 

Cezaris ir Stasė Surdokai 
praėjusią vasarą lankėsi Lie
tuvoje. Aplankė savo gimines 
ir tėvų kapus. Dalyvavo Lietu
vos katalikų mokslo akademi
jos suvažiavime Vilniaus uni
versitete. Cezaris ten skaitė 
paskaitą apie rašysenos psi
chologiją. O Stasė Šakytė buvo 
pakviesta literatūrinei popie
tei Maironio muziejuje, Kau
ne. Ten ji pati ir Kauno dra
mos teatro aktorė skaitė jos 
poeziją, o Muzikos akademijos 
pianistė atliko klasikinės mu
zikos kūrinius skaitymų tar
puose. Popietė praėjo įspū
dingai. 

Stasė Šukytė numato savo 
naują poezijos rinkinį išleisti 
Lietuvoje. Lietuvos rašytojų 
draugija ją jau priėmė savo 
nare. 

SUGRĮŽO PAS SAVĄSIAS 
Po 4 su puse metų gana 

įvairaus ir intensyvaus darbo 
atstovaujant Pasaulio lietuvių 
bendruomenę ir visus lietu
vius išblaškytus po visą pa
saulį, Juozas Gaila savo parei
gas Vilniuje perleido naujosios 
PLB valdybos paskirtam G. 
Žemkalniui iš Australijos. 
Juozas sugrįžo į Ellicott City, 
pas Birutę ir Nidą, kurioms 
parvežė dovanų Lietuvos pa
są. Lietuvos pasą jis išrūpino 
ir Lietuvoje jau apsigyvenu
siam kun. Kazimierui Puge-
vičiui. 

Per savo tarnybos Lietuvoje 
laiką Gaila tiek įsijautė į 
gyvenimą Lietuvoje, kad ir da
bar palaiko kasdieninį infor
macinį ryšį, tad nenuostabu, 
jeigu jis sugrįžtų į Lietuvą ko
kiam nors kitokiam darbui ar 
pareigoms?! 

ARKTV. TAMKEVIČTUS 
LANKĖSI 

BALTIMORĖJE 
Kard. Sladkevičiaus įpėdi

nis, Kauno arkivyskupas Sigi
tas Tamkevičius, buvęs pog
rindžio „Lietuvos katalikų 
bažnyčios kronikos" redakto
rius, Sibiro tremtinys sausio 
18 d. Šv. Alfonso bažnyčioje 
aukojo lietuviškas Mišias ir 
pasakė pamokslą. Jam asista
vo kun. A. Narbekovas, kun. 
A. Lapė, 2 Baltimorėje studi
juojantys klierikai iš Kauno ir 
A. Diljonas. Su Baltimorės lie
tuviais arkivyskupas susipa
žino po pamaldų įvykusioje 
kavutėje. 

C. Surdokas 

• Raseinių raj. Paupio šv. 
Šeimos bažnyčioje buvo su
rengta senolių vakaronė, ku
rioje dalyvavo 86 žmonės nuo 
70 iki 97 metų amžiaus. Vaka
ronė surengta verslininko N. 
Majevskio iniciatyva. Joje da
lyvavo rajono valdžios atsto
vai. Šia proga šv. Mišias kon-
celebravo Viduklės klebonas 
V. Aukštakalnis, Raseinių kle
bonas G. Jankauskas ir Rasei
nių dekanas, Šilutės klebonas 
kun. V. Lenktaitis. 

m m į t m m š m š m š m mes* 



LAIŠKAI IR NUOMONĖS 
AČIŪ 

Skaitant sveikinimą „Drau
go" JSkautybės kelyje", atsiųs
tą Ateitininkų sendraugių są
jungos centro valdybos, JSkau-
tų aidui" švenčiant 75-tas me
tines, teko apsidžiaugti, kad 
sesės ir broliai Kristuje nepa
miršo skautų. 

Taip pat džiugu, kad yra 
užmirštami nesutarimai, iški
lę praeityje, klestėję abiejose 
organizacijose, skatinti buvu
sių politinių veiksnių. 

Ateitininkų ir skautų jauni
mas gražiai tarp savęs bend-
radarbiauja,nes abiejų tikslai 
yra tie patys. Tiek išeivijoje, 
tiek Lietuvoje skautų viene
tuose yra jaunimo, kuris prik
lauso abiem organizacijoms. 
Svarbu, kad vyksta bendra
darbiavimas ideologijų rėmuo
se, siekiant kuo geriau atlikti 
apsiimtas pareigas Dievui, Tė
vynei ir žmonijos gerovei. 

Antanas Paužuolis 
Chicago, IL 

BALSUOKIME 
ANTRADIENI 

Pirmi rinkimai į JAV Ats
tovų rūmus įvyks antradienį, 
kovo 17 dieną. Šita diena bus 
labai svarbi, nes mes turėsime 
progą išrinkti Amerikos lie
tuvį, David J . Shestoką, atsto
vauti mums ir mūsų idėjoms 
Kongrese, ši tai svarbu ne tik 
mums, bet ir visai Lietuvai. 

David Shestokas yra vienin
telis kandidatas, kuris pasisa
ko už Lietuvos priėmimą į 
NATO. Jis supranta mūsų 
tautos siekimus ir įsijungia į 
mūsų veiklą. Jis gyvena Le-
monte ir yra vienintelis kan
didatas, kuris aplanko Pasau
lio lietuvių centrą beveik kiek
vieną sekmadienį. Jis tikrai 
sąmoningai nori pagerinti mu-

--:-,§# krašto padėtį bei gyvenimo 
sąlygas. 

Nepamirškime, kad maž
daug 20,000 lietuvių kilmės 
balsuotojų gyvena 13-tojoje 
rinkimų apylinkėje. Tas skai
čius yra ypač didelis, kai atsi
žvelgiama į visus rinkiminius 
pranešimus, kad labai mažas 
procentas registruotų balsuo
tojų dalyvaus antradienį. Jei
gu mes, lietuviai, pasirodysime 
balsuoti ir pasiimsime Respu
blikonų kortelę už David 
Shestoką, „politikieriai" grei
tai pastebės. 

Balsuokime už David J. 
Shestoką! 

Vytenis P. Kirvelaitis 
Lemont, IL 

DĖL SKAMBUČIŲ I 
LIETUVĄ KAINŲ 

„Draugo" kovo 3 d. laidoje su 
nustebimu skaičiau „Kodėl 
krinta lapai lietuviško verslo 
pavasaryje" laiškelį, kuriame 
minima viena Fairfield (Iowa) 
įsikūrusių ilgų atstumų tele
fonų bendrovių, kurios sėk
mingai konkuruoja su senes
nėmis, daugiau išgarsintomis 
bendrovėmis. Net toks „Wi-
red" žurnalas prieš pusmetį 
turėjo ilgiausią straipsnį, kaip 
šios bendrovės rungėsi su 
užsienio valstybiniais mono
poliais, panaudodamos „call 
back" procesą, kuris užsienyje 
gyvenančiam telefono naudo
tojui leidžia kitur skambinti, 
naudojant daug žemesnius 
Amerikos telefonų tarifus. 

Man tačiau iki šiol dar nebu
vo tekę matyti tokių žemų 
kainų, kurias pateikė Atlantic 
Expres Corp. prezidentas ir 
įgaliotas Telegroup atstovas 
Kastytis Latvys. Tik pagalvo
kit — pusantros valandos 
pašnekesys su Lietuva, už mi
nutę imant po 0.48 centus, 
kainuotų mažiau negu puse 
dolerio! Ir K Latvys žada atei
tyje kainą sumažinti iki 0.45 
c/min. Kiek žinau, to tikima
si, panaudojus Internet to
kiems pašnekesiams, bet šiuo 
laiku reikiama įranga dar 
publikos daugumai nėra priei
nama. Gal kartais jis sutiktų 
aprašyti Telegroup naudojamą 
technologiją". 

Antanas A Bobelis 
Massapeąua Park, NY 

DĖKUI H. KUDREIKIUI 

Š.m. vasario 12 d. „Drauge" 
straipsnyje J š partizanų isto
rijų (42): skaičiau Henriko Ku-
dreikio straipsnį „Keturi bro
liai prie kryžiaus". H. Kudrei-
kis aprašo, kaip jis per 50 me
tų važiuodamas pro Ariogalą, 
sustoja, atsigaivina bėgančio 
šaltinio vandeniu ir prisimena 
Benedikto Barkausko, mano 
senelio, šeimos istoriją. Jo ke
turių sūnų sušaudymą prie 
1918 m. pastatyto Nepriklau
somybės Kryžiaus Paliepių 
kaime. 

Skaitau, tikiu tuo ir netikiu. 
Tiesiog patikėti negaliu, jog 
čia rašoma apie mano senelių, 
dėdžių, mano mamos šeimą. Ir 
galvoju, kad pasaulis ne toks 
didelis, kad keliai susikerta, 
kad žmonės susitinka... 

Kartais tikrai kyla begalinis 

noras paglostyti tą žemės pė
dą, kurią pastatę ir nusiėmę 
kepures kniptelėjo prie kry
žiaus mano dėdės Kazimieras, 
Zenonas, Mečislovas, Vytau
tas Barkauskai. Čia negailes
tingos kulkos paliesti jie griu
vo kaip ąžuolai. 

Norisi pamatyti tą anksty
vą, blyškią rytmečio saulę, ku
ri tą 1945 m. sausio 6 d. rytą 
baikščiai išlindo ir apšvietė 
nužudytųjų keturių brolių kū
nus, sumestus kaime vidury 
aikštės. 

Norisi pauostyti kiekvieną 
obels žiedą, kuris ankstyvą 
pavasario rytą karo pabaigoje 
pražydo šalia duobės, kurioje 
ilsėjosi apie 50 kūnų. 

Norisi priglusti prie senolės 
pušies ir kristi į samanas, 
kaip krito tada Antanina Bar
kauskienė — mano senelė, ap
verkdama savo keturių sūnų 
netektį, savo nelaimingą da
lią. Neišlaikė jos širdis tos ne
tekties, ji mirė Sibire. Kokia 
nelaimė žmogui būti du kar
tus laidojamam, kai per Atgi
mimą parsivežėme jos palai
kus ir palaidojome Kėdai
niuose. 

Ir, norisi verkti iš skausmo, 
prisiminus dėdžių Antano, 
Jono, tetos ir Marijos ir sene
lio vargus. Mano mama Bro-
nislava tada buvo ištekėjusi, 
gyveno Kėdainiuose, todėl iš
vengė tremties. 

Kiek stiprybės, tvirtybės tu
rėjo savo širdyje mano senelis, 
iškęsti vaikų, namų netektį, 
Sibiro badą, šaltį, vargą. 
Grįžti ir sulaukęs 92 metų 
mirti gimtinėje. Teisūs kaimo 
žmonės, kurie ant paminklo 
Barkauskų žuvimo vietoje 
užrašė žodžius: skausmo gilu
mu, liūdesio didumu — gyva 
Lietuva. Taip mano dėdės, 
trokšdami laisvos Lietuvos ne
pakluso žiauriam gyvenimo ir 
kitos valstybės reikalavimui, 
pasirinkti mirtį — skaudžiau
sią kelią. 

Laikas, lyg bėgančios ban
gos nuplukdo dienas, sūpuoja 
metus. Kartais nepastebi kaip 
išsiskleidžia pumpuras, kaip 
nukrenta medžio lapas. Vis 
skubame, nepastebėdami kas 
sustiprina žmogaus dvasią. 
Todėl niekada nesutiksiu su 
teigimu, kad žmogus gimsta 
tam, kad mirtų. Gimėme tam, 
kad gyventumėme, kad perei
tumėme erškėčiais klotą kelią, 
kad suvoktumėme, juk aplink 
tiek daug gerų žmonių, kad 
pamatytume pasaulio didybę, 
ir kad surastumėme save ir 
niekad neleistumėme užgesti 

K^j midkind Padarai 
^ ^ ^ ^ ^ Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 VVEST 69th STREET 

(1-312) 925-7400 BRIDGEVIEVV 
8929 S. HARLEM AVE 

(708) 598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 
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Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 
Mutual Federal Savings and Loan 

Association of Chicago 
2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608 

(773) 847-7747 
Casimir G. Okaas, President 

Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių lietuviams Daugiau Kaip 91 Metus. 

Vilties žvaigždei. J pasauli visi 
mes ateiname nuogi, tik pas
kui mus apdangsto skirtingais 
rūbais, išmoko skirtingų kal
bų, papročių, kultūros. 

Dabar, būdama Amerikoje, 
skaitydama brangias eilutes 
apie mano senelio šeimą, sa
kau, labai dėkui Henrikui Ku-
dreikiui už tą straipsnį, už 
tuos prisiminimus. 

Žinau Amerikoje gyveno se
nelio sesuo Barkauskaitė-
Grumadienė ir senelės brolis 
Sadauskas. Gal gyvena jų vai
kai ir anūkai? Juk mes iš to 
paties giminės medžio! 

Marija Boharevičienė 
Wheaton, IL 

TIESA NE VISADA GRAŽI 

Buvo malonu paskaityti Lai
mos Repeikos laišką laiškų 
skyriuje. Turiu su ja sutikti, 
nes pats negaliu sutikti su bu
vusiu rašiniu, kuris sakė: „Ne
drabstykime vienas kito pur
vais". Nuo Lietuvos nepriklau
somybės atgavimo stebime, 
čia gimę lietuviai, augančią 
srovę Lietuvos imigrantų į 
Ameriką, tekančią, kaip 
druską iš dėžės. Ta srovė at
nešė mums, Amerikos lietu
viams, pilnus maišus visokių 
nemalonumų, nusikaltimų ir 
reikalavimų iš naujai atvyku
sių. Žinoma, yra daug dorų ir 
gerų atvykusių lietuvių, bet, 
deja, dažniau girdim apie blo
gus dalykus. 

Pats turiu savęs paklausti, 
kodėl mes, Amerikos lietuviai, 
tiek daug metų pasišventėm ir 
dejom pastangas padėti Lietu

vai atgauti laisvę, jeigu tiek 
daug Lietuvos piliečių tuoj 
griebėsi bilieto į Ameriką be 
jokio geresnio tikslo, tik pri
sikrauti kišenes Amerikos tur
tų? 

Gerai suprantu kiekvieno 
žmogaus norą pagerinti savo 
gyvenimą sau ir šeimai, bet, 
ar asmeniškas praturtėjimas 
yra pakankamai gera priežas
tis, kad tiek daug apleistų Lie
tuvą? Šie „svečiai" nekviesti 
atsiranda su visokiais reika
lavimais ir be planų grįžti į 
Lietuvą. Labai lengva sakyti: 
„Nedrabstykime vieni kitų 
purvais", bet purvas yra pur
vas. Mažai kas padėjo mūsų 
„dypukams" po karo. Gerai at
simenu savo tėvus ir draugų 
tėvus, kurie dirbo prasčiau
sius ir blogiausius darbus, kad 
tik prasimuštų šiame naujame 
krašte. Dėjo visus pinigus ir 
pastangas, kad jų čia gimę 
vaikai būtų dori, sunkiai dir
bantys, ir ragino siekti aukš
tesnių mokslų. 

Dabar atsirado staiga šitie 
„nauji lietuviai", ne tik norin
tys iš karto gerų darbų ir 
užmokesčio, bet jie elgiasi, lyg 
anksčiau atvykę ir čia gimę 
lietuviai jiems yra šiuos daly
kus skolingi. Yra senas ameri
kiečių pasakymas „there's no 
free lunch", už viską reikia su
mokėti. Niekas nenori kito 
drabstyti purvais, bet tiesa ne 
visada graži. Nori būti imig
rantas? Gerai, bet pirma para
gauk imigranto duonos. 

Linas Regis 
St. David, AZ 

DRAUGAS, penktadienis, 1998 m. kovo 13 d. 

Kėdainių vaizdelis. Nuotr. V. Kapočiaus 

A.tA. 
JONĖ ŠAPKAITĖ BRUŽIENĖ 

Gyveno Oakland, CA. 
Mirė 1998 m. kovo 9 d., sulaukusi 73 metų. 
Gimė Lietuvoje, Panevėžyje. Amerikoje išgyveno 31 

metus. 
Nuliūdę liko dukterys: Birutė Ranes, žentas Gary, 

anūkas Beau; Marija Zinkienė, žentas Alfa Zinkus, 
anūkas Maksiukas; Danutė Aleknienė, žentas Alfredas 
Alekna; brolis Jurgis Šapkus ir jo šeima; Marijos uošvė 
Marija Zinkevičienė. 

Velionė pašarvota kovo 14 d., šeštadienį Buttenvorth 
laidojimo namuose, Seattle, WA. Po religinių apeigų 
laidojimo namuose 12 vai. dienos, kovo 14 d. velionė 
bus palaidota Mt. Pleasant kapinėse, Seattle, WA. 

Nuoširdžiai prašome gimines, draugus ir pažįstamus 
prisiminti Velionę Jonę savo maldose. 

Nuliūdusi: še ima ir giminės. 

Laidotuvių direkt. R.Greg Nelson, tel. 206-282-5500. 

PENKERIŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTIS 

A.tA. 
JONAS ŽADEIKIS 

Mūsų brolis Jonas mirė 1993 m. kovo 17 d. 
Minint šią sukaktį , šv. Mišios bus aukojamos 

Užvenčio bažnyčioje, jo gimtinės parapijoje. 
Nuoširdžiai prašome artimuosius ir draugus 
prisiminti a.a. Joną savo maldose. 

Nuliūdę: s e s e r y s Zosė, Teodora, brol is 
Juozas 

A.tA. 
VINCAS ŠMULKŠTYS 

Mylimas Vyras ir Tėvelis mirė staiga 1998 m. kovo 9 
d., 4:30 v.p.p., sulaukęs 82 m. 

Jis buvo baigęs Kauno Vytauto Didžiojo universitetą 
| ir apsigynęs Tuebingen'o universi tete doktora tą iš 
: lotynų kalbos. 

Gyveno Mainz e Vokietijoje, VVaterbury. CT, JAV-jose 
; ir Čikagoje. Buvo ateitininkas, Lietuvių Fronto bičiulis. 
„Draugo" fondo garbės narys ir Lietuvių fondo narys. 
Visada rėmė lietuviškąją veiklą ir lietuviškąją spaudą 
ir čia. ir Lietuvoje. 

Bus pašarvotas Petkus Marąuette laidojimo namuose, 
| 2533 W. 71st. Street , ketvi r tadienį kovo 12 d. ir 
penktadienį, kovo 13 d. nuo 3 v.p.p. iki 9 v.v. Iš laidojimo 

| namų šeštadienį, kovo 14 d. 9 vai. ryto bus a t lydėtas į 
Švč. M.Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kur 9:30 vai. 
ryto bus atnašaujamos šv. Mišios už jo sielą. Iš bažnyčios 
bus nulydėtas ir palaidotas Šv. Kazimiero l ietuvių 
kapinėse. 

Visus draugus ir pažįs tamus prašome da lyvau t i 
šermenyse, šv. Mišiose ir laidotuvėse. 

Vietoje gėlių prašome aukoti Ateitininkų federacijos 
fondui, Lietuvos Našlaičių globos k o m i t e t u i a r b a 
Lietuvos partizanų fondui. 

Giliame skausme likę: žmona Aldona, s ū n u s L inas 
su žmona Mary i r brolis Albinas bei kit i g i m i n ė s 
Lietuvoje. 

Laidotuvių direkt. Donald M.Petkus, tel. 1-800-994-7600. 

A.tA. 
AMELIJA BALEIŠIENĖ 

JUCYTĖ 
Gyveno Čikagoje. 
Mirė 1998 m. kovo 11 d., sulaukusi senatvės. 
Gimė Lietuvoje, Kėdainių apskrityje, Survi l i škio 

valsčiuje, Užupės kaime. Amerikoje išgyveno 49 metus . 
Nuliūdę liko: duktė Vita, sūnus Alfonsas, a n ū k ė 

Audra, sesuo Vanda Žolynienė, brolis Aleksas Jucys su 
šeima Kanadoje, vyro brolio duktė Irena Alant ienė su 
vaikais ir kiti giminės Lietuvoje. 

Velionė buvo žmona a.a. Jono. 
Priklausė BALF'ui, Ateitininkų sendraugių organi

zacijai, Putnamo seselių rėmėjų draugijai, Lietuvos 
Dukterų draugijai. 

Velionė pašarvota kovo 13 d., penktadienį nuo 3 iki 9 
v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks kovo 14 d., šeštadienį. Iš laidojimo 
namų 10 vai. ryto velionė bus atlydėta į Švč. M.Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje 10:30 vai. ryto bus 
aukojamos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė 
bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: duktė, sūnus, anūkė, sesuo, brol i s ir kit i 
giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald M.Petkus, tel. 800-994-7600. 
. 

Mylimam Vyrui 

AJA. 
VINCUI ŠMULKŠČIUI 

staiga pas Viešpatį iškeliavus, „Draugo" bendra
darbei, mielai ALDONAI, reiškiame gilią, nuo
širdžią užuojautą. 

Draugo" redakcija, administracija 
ir tarnautojai 

DRAUGO FONDO GARBĖS NARIUI 

A.tA. 
VINCUI ŠMULKŠČIUI 

staiga iškeliavus į Amžinybę, reiškiame gilią 
užuojautą DF garbės narei, žmonai ALDONAI, 
sūnui LINUI, kitiems giminėms ir a r t imies iems. 

Draugo fondo direktorių taryba 
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DRAUGAS, penktadienis, 1998 m. kovo 13 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE, 

Šį sekmadien į , kovo 15 d., 
1 vai. p.p., Ateitininkų na
muose, Lemonte, ruošiamos 
kun. dr. Kęstučio Trimako 
naujausios knygos „Asmeny
bės raida gyvenime'' sutik
tuves. Su knyga supažindins 
dr. Romualdas Kriaučiūnas, 
atvykęs iš Lansing, MI. Visą 
lietuvišką visuomenę, ne vien 
ateitininkus, nuoširdžiai kvie
čia atvykti Ateitininkų sen
draugių sąjungos centro val
dyba. 

P r e l . J u o z a s Antana
vičius, Panevėžio katedros 
klebonas, vadovaus rekolekci
joms Šv. Antano parapijoje, 
Cicero, IL, ketvirtadienį, 
penktadienį ir šeštadienį, ko
vo 12, 13 ir 14 d., 6:30 vai. 
vak. Kas vakarą nuo 6 vai. 
klausoma išpažinčių. Visi apy
linkių ir Cicero lietuviai kvie
čiami gausiai dalyvauti, pasi
naudoti šia ypatinga proga, 
pasiruošiant Velykų šven
tėms. 

Po l i t i n iu kalinių, buvusių 
nacių ir sovietų kacetuose bei 
kalėjimuose. susirinkimas 
šaukiamas sekmadienį, kovo 
15 d., 11:30 vai. r. Jaunimo 
centre. 

L i e tuvos p rez iden to Val
do A d a m k a u s inaugura
cijos i šk i lmes bus galima 
pamatyti Jaunimo centro ka
vinėje šį šeštadienį, kovo 14 
d., 3 vai. p.p. Bus rodoma Lie
tuvos Televizijos pagaminta 
vaizdajuostė iš įvairių iš
kilmių vietų. 

Amer ikos Vidurio vaka
ra i šią ž iemą džiaugėsi, kad 
EI Nino pro juos praėjo 
„galais pirštų": nebuvo didelių 
speigų, sniego kalnų ir kitų 
oro kraštutinumų. Tačiau, 
kaip sakoma: „vieniems atei
nant, kitiems nueinant", pra
dedant praėjusiu sekmadieniu 
Čikaga su apylinkėmis, India
na, Michigan (ypač ežero pak
rantėmis) gavo tiek ledo, snie
go ir vėtrų, kad užtektų 
kelioms žiemoms. Daug žmo
nių liko be elektros, daug buvo 
užklupta keliuose, kurie pasi
darė nepravažiuojami. Dabar, 
be abejo, ir šių vietovių gyven
tojai įgavo „daugiau pagar
bos" EI Nino išdaigoms. 

Gamtos dėsn ia i t a i p „su
rėdyti" , kad kilmingasis 
paukštis aras turi nelabai 
įspūdingą balsą, bet Toronto 
vyrų choras, pavadintas ,Aro" 
vardu, dainuoja tikrai puikiai. 
Ateikite ir pasiklausykite — 
nenusivilsite. „Draugo" ren
giamas koncertas, kuriame 
,Aras" atliks programą, yra 
kovo 29 d„ sekmadienį, 3 vai. 
p.p. Bilietai gaunami „Drau
go" administracijoje ir „Sek
lyčioje". 

Lietuvos Vyčių 36 kuo
pos Br igh ton P a r k e susi
r i n k i m a s įvyks kovo 16 d., 
pirmadienį, 7:30 vai. vak., 
Švč. Marijos Nekalto Pras
idėjimo parapijos mokyklos 
salėje. Visi kviečiami atvykti. 
Po susirinkimo bus paben
dravimas ir kavutė. 

„Skautų Aido" 75 me tų 
sukak tuv inė šven tė sekma
dienį, kovo 15 d., 3 vai. p.p. 
vyks Jaunimo centro didž. 
salėje. Šventės rengimo komi
tetas kviečia visus skautus ir 
visuomenę atsilankyti. Pro
gramoje Nijolės Jankutės-
Užubalienės paskaita, meninė 
programa, pietūs ir malonus 
pabendravimas. Apie dalyva
vimą prašoma iš anksto pra
nešti Jolandai Kerelienei, tel. 
630-257-2558. 

Kam nus ibodo p u s n y n a i 
ir šaltis, gali pamatyti pava
sarį su visomis jo grožybėmis 
čia pat, Čikagoje. Rytoj, 
šeštadienį, kovo 14 d., Chicago 
Navy Pier salėse prasideda 
kasmetinė gėlių, darželių ir 
kitų pavasarinių grožybių pa
roda. Ji tęsis savaitę, iki kovo 
22 d. Parodą verta aplankyti, 
ypač savaitės dienomis, kai 
galbūt mažiau žmonių. 

LB Cicero apy l inkės me
t in i s su s i r i nk imas šaukia
mas sekmadienį, kovo 15 d., 
12 vai., Šv. Antano parapijos 
salėje. Visi Cicero ir apylinkių 
lietuviai kviečiami gausiai 
dalyvauti. Susirinkimo metu 
bus pateikta valdybos ataskai
ta, renkama pusė naujų valdy
bos narių, kurių kadencija 
pasibaigė, bus klausimai ir su
manymai tolimesnei veiklai. 

Švč. M. Mar i jo s Gimimo 
pa rap i jo j e G a v ė n i o s susi
k a u p i m a s bus kovo 16, 17, 18 
d. Pamaldos: 9 vai. r. ir 6:30 
vai. vak. Išpažinčių bus klau
soma pusvalandį prieš Mišias. 
Rekolekcijoms vadovaus Pa
nevėžio katedros klebonas 
mons. Juozapas Antanavičius. 

D a r i u s , A u d r i u s , M a r i u s 
J u o z a s Po l ika ič ia i — tai jau 
beveik meilės dainai sinoni
mai. Visi jie aktyviai įsijungę į 
„Dainavos" ansamblį, visiems 
jiems lygiai brangi ir Dainava, 
kurioje tiek kartų stovyklavo, 
vadovavo, dirbo. Dabar jie visi 
priklauso „Dainavos" ansam-

Draugo" pastato parašas vos prasikiša pro snieguotas eglių šakas Laimė, kad dar jos sunkaus sniego krūvio 
nebuvo aplaužytos (tik viena eglė t. marijonų sode neišlaikė svorio ir išvirto iš šaknų...). 

Nuotr kun. Viktoro Rimšelio, MIC 

blio vyrų oktetui, kuriam Da-
„ L i e t u v a h e r a l d i k o j e i r rius vadovauja. Oktetą bus 

v a i z d u o s e " p a r o d a , vykstan- galima išgirsti Dainavos sto
ti Lietuvių Dailės muziejuje vyklavietei rengiamame kon

certe šeštadienį, kovo 21 d., 6 
vai. vak., Jaunimo centre. 

J o e Knol lenberg , JAV 
Kongreso narys iš Michigan 
valstijos, Lietuvos Nepriklau
somybės šventės, Kovo Vie
nuoliktosios, proga pasakė 
prasmingą kalbą, paminėda
mas ilgą, garbingą, bet kartu 
ir tragišką, lietuvių tautos is
toriją ir jos pastangas kaip 
galima greičiau įsirikiuoti į 
laisvų bei sėkmingų Vakarų 
Europos valstybių gretas. 
„Lietuvių tautos žmonės pasi
rinko stoti prieš represijas ir 
komunizmą, tad šiandien mes 
minime to pasiryžimo vaisius 
— Nepriklausomybės šventę. 
Aš gerbiu lietuvių tautą už jos 
drąsą ir patvarumą, naudo
jan t taikius metodus neprik
lausomybės siekiuose", baigė 
savo kalbą Kongreso narys 
Joe Knollenberg. 

JAV s e n a t o r i u s i š Mich i 
g a n vals t i jos S p e n c e r A b r a -
h a m š.m. kovo 11 d., šven
čiant Lietuvos Nepriklauso
mybės šventę š.m. kovo 11 d., 
JAV Senato sesijoje, Washing-
ton, DC, pasakė gan ilgą, tu
riningą kalbą, šiltai atsiliep
damas apie Lietuvos pastan
gas atgauti laisvę ir po jos at
gavimo žengti vakarietiškos 
demokratijos keliu. J i s taip 
pat paminėjo sausio 16 d. 
Vašingtone trijų Baltijos val
stybių ir JAV prezidentų pasi
rašytą partnerystės chartiją, 
kuria pabrėžiamas JAV vy
riausybės palankumas Lietu
vai, Latvijai ir Estijai. 

K a i p sva rbu J A V Kon
g r e s e ar Sena t e turėti lietu
vių kilmės žmones jau kelintą 
kartą parodė Kongreso narys 
J o h n Sh imkus , Lietuvos Ne
priklausomybės šventės — 
Kovo Vienuoliktosios — proga 
pasakęs Kongrese kalbą, pa
brėždamas, kad jis, kaip be
sididžiuojantis savo kilme lie
tuvių imigrantų sūnus, laiko 
sau garbe šią svarbią datą pri
minti visiems JAV Kongreso 
nariams. Jis taip pat paminėjo 
Lietuvos troškimą siekti 
NATO narystės ir įsijungti į 
Europos Sąjungą. Tad ir mes, 
kai tik kandidatų į JAV Kon
gresą ar Senatą sąraše pasiro
do lietuvių pavardės, turė
tume būtinai už juos balsuoti, 
nepaisant, ar „mūsų" ar „ne 
mūsų" partijai jie priklauso. 
Balsuokime šiuo atveju už lie
tuvį, ne už partiją! 

GRAŽI „MARGUČIO I I" 
ŠVENTĖ JAUNIMO 

CENTRE 

Apie 300 tautiečių, susirinkę 
į Jaunimo centro didž. salę 
kovo 8 d., pasidžiaugė „Mar
gučio II" radijo programos gy
vavimu, išklausė gražių min
čių Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimo šventės proga, 
skaniai pavakarieniavo, o taip 

Lemonte, pratęsiama iki š.m. 
kovo 2 1 d . Parodos rengėjai — 
Mažosios Lietuvos lietuvių 
draugija džiaugiasi visuome
nės susidomėjimu šia paroda. 

E a s t C h i c a g o Lie tuvių 
medž io to jų i r mešker io to jų 
k l u b o valdyba kviečia į visuo
tinį narių susirinkimą kovo 22 
d., 11 vai. r., Šv. Kazimiero 
parapijos patalpose, Gary, IN 
(1390 W. 15th Ave). Po susi
rinkimo valdyba paruoš ska
nių užkandžių. Visi nariai 
kviečiami. 

R e g i n a i Kuč iene i , JAV LB 
Švietimo tarybos pirmininkei, 
už paaukotas knygeles Kaziu
ko mugei nuoširdžiai dėkoja 
,Aušros Vartų"/,,Kernavės" 
skaučių tun tas . Kiekviena lie
tuviška knyga yra brangiausia 
dovana. 

K l a i p ė d o s J ū r ų šaul ių 
m e t i n i s n a r i ų s u s i r i n k i m a s 
įvyks kovo 22 d., sekmadienį, 
12 vai., Šv. Antano parapijos 
mokyklos salėje, Cicero, IL. 
Kviečiami visi kuopos nariai 
susirinkime dalyvauti. Po ofi
cialiosios dalies bus vaišės ir 
pabendravimas. 

N e m i r a Š u m s k i e n ė , Chi
cago , IL., pirmoje iš visų 
Draugo fondo garbės narių, su 
100 dol. parėmė šio pavasario 
vajų, kad užbaigus milijono 
kapitalą. J i , su a.a. Jonu 
Šumskiu, j au yra parėmusi 
Draugo fondą su 1,300 dole
rių. Už taip gausią paramą 
nuoširdžiai dėkojame ir kvie
čiame visus Draugo fondo gar
bės narius pasekti šiuo gražiu 
pavyzdžiu. 

Į G a v ė n i o s sus ikaupimą, 
ruošiamą Ateitininkų namuo
se šį šeštadienį, kovo 14 d., 
nuo 9 vali. r. iki 5 vai. popiet, 
dar galima užsiregistruoti, 
skambinant Irenai Polikaitie-
nei tel. 630-257-2022. Visi 
kviečiami praleisti bent vieną 
dieną Gavėnios rimtyje. 

„Margučiui II" ruoštame pokylyje kovo 8 d. Jaunimo centre Iš kaires: Donatas Šokas. Bronius Siliūnas, Birutė 
Jasaitiene. Knnlija Andriulyte. Dalia Sokiene — abi laidų vedėjos, Dalia Sruogaite, Rytis Januška — laidų 
vedėjas, ir Maria Remienė, „Margučio II" direktorių tarybos pirm. 

pat išgirdo mielą Strolių kvar
teto atliktą meninę dalį. 

Šios pažymėtinos popietės 
programą pradėjusi viena 
„Margučio IT pranešėjų Dalia 
Sokienė (ji taip pat vadovavo 
visai pokylio programai) pa
žvelgė į ankstesniojo „Margu
čio" istoriją, prisiminė jo įkū
rėją, komp. Antaną Vanagaitį. 
„Mes žengiame Antano Vana
gaičio pramintu keliu", — ak
centavo D. Sokienė. J i taip pat 
prisiminė ir „Margučio" buvu
sio vadovo Petro Petručio 1990 
m. kovo 11 d. surengtą A. Va
nagaičio paminėjimo pokylį, 
kurio metu pranešta džiugi 
žinia apie Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimą Vilniuje. 

Neeilinių minčių pabėrė ir 
artimas „Margučio" bičiulis, 
Lietuvos gen. garbės konsulas 
Čikagoje Vaclovas Kleiza. J i s 
pradžioje pažymėjo, kad pava
dinimas „Margutis II" skamba 
keistai. Kalbėtojas priminė, 
kad mes pamėgę skaičių „du", 
nes turime dvi Bendruomenes, 
dvejas kapines, dvi Nepriklau
somybės šventes ir t.t. „Tačiau 
'Margutis' yra vienas — koks 
buvo, yra ir visad išliks", — 
teigė V. Kleiza. 

Pagrindinę pokylio kalbą pa
sakė JAV Krašto valdybos vi
cepirmininkė informacijos rei
kalams Jū ra t ė Budrienė. J i 
gerai išmąstytoje paskaitoje 
išdiskutavo šventės, tautišku
mo ir vilties sąvokas. Kalbė
toja nurodė tris knygas: Vlado 
Ramojaus „Lenktynes su šė
tonu", Mariaus Katiliškio „Iš
ėjusiems negrįžti", bei dr. J . 
Girniaus „Tauta ir taut inė at
sakomybė", kurios yra svar
bios ir reikšmingos įvairiais 
atžvilgiais. 

Savo turiningą kalbą, kuri, 
jau buvo ištisai išspausdinta 
„Drauge", J . Budrienė baigė 
Lietuvos Seimo pirmininko 
prof. Vytauto Landsbergio ci
ta ta apie laivą, kurio stieban 
iškelta trispalvė viltis. 

Prieš vakarienę maldą skai
tęs kun. Juozas Vaišnys, SJ , 
pažymėjo, kad mes dėkojame 
Viešpačiui už ilgą„Margučio" 
75 metų veiklą bei kitas ap
raiškas, surištas su šios pro
gramos gyvavimu. 

Sočiai pasistiprinus, scenoje 
pasirodė, dar naujas Čikagoje, 
muzikinis vienetas — Strolių 
kvartetas. Šis kvartetas, 
viešai pasireiškęs tik antrą 
kartą, čia atliko dešimtį kūri
nių. 

Šio muzikinio vieneto siela 
— vienas populiariausiųjų Či
kagoje lietuvių muzikų, Faus
tas Strolia, grojo akordeonu. 

Kiti nariai: Herkulis Strolia 
(griežė smuiku), Povilas (grojo 
gitara). Tomas (kontrabasu). 

Savo programos pradžiai 
kvar te tas pagrojo F. Strolios 
„Šią nedėlėlę" (variacijos liau
dies dainos tema). Po to skam
bėjo Zdenko Fibich „Poema", 
Franz Schubert „Prieghiera", 
G. Braga „ Angelo Serenada", 
F ranz Lehar valsas "Auksas ir 
sidabras". 

Koncerto viduryje buvo du 
vokaliniai kūriniai: Aleksand
ro Stradella „Pieta Signore" ir 
Lietuvos partizanų daina 
„Stoviu aš parimus" (žodžiai 
Vandos Panavaitės-Stankie-
nės). Solo čia dainavo jaunas is 
Povilas Strolia, kuris susi
laukė gausių plojimų. Reikia 
pasakyt i , pirmojo kūrinio — 
atgailos giesmės žodžiai buvo 
pri taikyti Kovo 11-osios pa
minėjimui. 

Muzikinei programos pabai
gai buvo pagrota: Ch. W. 
Gluck „Melodija", Franz Schu
bert „Serenada" ir John 
S t rauss valsas „Vienos miškų 
pasakos". 

Publika nuoširdžiai muzi
k a n t a m s plojo, nenorėjo pa

leisti nuo scenos, tai jie turėjo 
pagroti ir bisui. Atrodo, kad 
tokio pobūdžio muzikinis vie
netas turi pritarimo ir būtų 
gera, kad jis neišsivaikščiotų, 
o tęstų savo veiklą ir toliau. 

Čia dar reikia pažymėti ir 
vykusius laimėjimus, kurie 
davė 556 dol. pajamų „Margu
čio II" veiklai. Visi septyni 
laimėtojai (jų tarpe buvo Lie
tuvos gen. garbės konsulas V. 
Kleiza) savo 25 dol. vertės lai
mikius paaukojo radijo pro
gramos reikalams. V. Momkus 
perskaitė ir netrumpą auko
tojų sąrašą, kurie šio pokylio 
proga savo šimtines ar mažes
nes aukas paskyrė „Margučiui 
ir. 

Pokylį užbaigė darbščioji 
„Margučio II" tarybos pirmi
ninkė Marija Remienė, kuri 
pasidžiaugė, kad šios radijo 
programos veikla gražiai rieda 
toliau. J i padėkojo visiems, 
kurie šią veiklą remia, tarė 
ačiū prisidėjusiems prie poky
lio pasisekimo. M. Remienė 
pristatė ir radijo programos 
pranešėjus — D. Sokienę, R. 
Janušką, E. Andriulytę, ku
riuos girdime radijo bangomis. 

E. Šula i t i s 

• Amerikos Lie tuv ių ra
dijas, vad. Anatolijus Siutas 
-kiekvieną sekmadienį 7 v.r. 
p e r WCEV 14.50 AM. Tel . 
773-847-4903, adresas : 4459 
S.Francisco, Chicago, IL 60632. 

(sk.) 
• Akcijų, b o n ų bei k i tų 

v e r t y b i ų p i r k i m e ir par
d a v i m e jums nuoširdžiai pa
ta rnaus , duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkulis , tel. 
312-879-7750 a rba jo sūnus 
A n d r i u s Kurkulis, te l . 312-
879-7751, dirbą su F ir s t Al-
b a n y Corp. Čikagoje. Iš JAV 
ir Kanados skambinkite veltui: 
tel. 1-888-879-7730. 

(sk.) 
• Dėmes io l ietuviai! Nau

jas JAV imigracijos vizų tik
r in imas prasidės b a l a n d ž i o 
mėn. Pasibaigusias vizas galiu 
pratęsti. Žmonės iš kitų valstijų 
gali pasiųst i m a n duomenis 
p a š t u . E d . Š u m a n a s , 5701 
Linden, La Grange, IL 80625, 
t e l . 1-708-246-8241. 

(sk.) 
• Pinigai , ma i s to siunti

niai Velykoms. TRANSPAK, 
4545 W. 63rd Street , Chica
go , IL 60829. Tel. 1-773-838-
1050. 

(sk.) 
• Vasaros b i l i e to k a i n a 

l ė k t u v u iš Čikagos į Vilnių 

$865 * mokesčiai. Skambinti 
T.Lesniauskienei, First Class 
Travel, teL 847-392-6320. 

(sk.) 
• Valerija Burdienė-Šlia-

vienė ieško savo tetos Ele-
nutės B a l i e n ė s ir jos vyro 
Jono Balio. Atsiliepkite, rašyki
te: Valerija Šl iavienė, Ramy
bės skveras Nr . l , bt. 4, 5030 
Kėdainiai, L i t h u a n i a . 

(sk.) 
• A.a. J u z ė s Valaitienės 

atminimą pagerbdami, Vikto
ras ir Kris t ina Nakai , pa
aukojo Lietuvos našlaičiams 
$30. Reiškiame užuojautą ve
lionės artimiesiems, o aukoto
jams dėkojame! „ L i e t u v o s 
Našlaič ių g lobos" komite
tas, 2711 W. 71 St., Chicago 
IL 60629. 

(sk.) 
• Atviro žodžio forumas 

tęsiasi. Grįžusio iš Lietuvos 
S t a s i o B a r o p r a n e š i m a s 
„Prezidento Valdo Adamkaus 
inauguracija ir pirmieji žings
niai" bus penktadieni , kovo 
20 d., 7:00 v.v., Bočių menėje 
Pasaulio lietuvių centre, Le
monte. Išgirs t i Stasio Baro 
įspūdžius bei pamatyti vaiz
dajuostę Prez iden to Adam
kaus inaugurac inės kalbos, 
visus kviečia „Saulutė". 

(sk.) 

NEPAMIRŠKITE BALSUOTI ANTRADIENĮ, KOVO 17 D. 
JEIGU TURITE KLAUSIMŲ ARBA REIKIA PAVEŽTI Į BALSAVIMO VIETĄ PRIEMIESČRJOSE, 

PRAŠOME PASKAMBINTI (630) 257-0064. 
ČIKAGOS JAUNIMO SĄJUNGA 


