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Valdžia raginama „neišpūsti" 
pamario potvynio problemos 

Vilnius, kovo 18 d. (BNS) — 
Seimo centristai įsitikinę, kad 
kasmet pamaryje kylantis pot
vynis yra normalus gamtos 
reiškinys, ir siūlo vyriausybei 
metų biudžete iš anksto nu
matyti lėšų jo padariniams 
sumažinti. 

Grupė Centro frakcijos na
rių trečiadieni lankėsi potvy
nio apsemtose teritorijose. 
„Nusprendėme, kad tai visiš
kai normalus gamtos reiški
nys, toks pat normalus, kaip 
pavasaris, ruduo ar žiema", 
spaudos konferencijoje ketvir
tadienį sakė Seimo centro 
frakcijos narys Virginijus 
Martiškauskas. Jis piktinosi, 
kad kiekvienais metais valsty
bes tarnautojai, kurių pareiga 
yra ir rūpintis su potvyniu su
sijusiais reikalais, „iš to daro 
tragediją ir ima blaškytis į vi
sas puses, tarsi atrodo, kad šis 
potvynis būtų šimtmečio pot
vynis". 

Centristas Kazimieras Šavi-
nis mano, kad polderių (pyli
mais atskirtų nusausintų že
mumų -red.) sistema pamary
je yra susidėvėjusi ir ją būtina 
atnaujinti. Jo skaičiavimais, 
norint per 6-7 metus atnaujin
ti polderius, tam reikėtų apie 
30-40 mln. litų. 

Pasak jo, tai palengvintų 

potvynio padarinius, taip pat 
pagelbėtų kelininkams, kurie 
kasmet potvynio išplautiems 
keliams atstatyti išleidžia 
apie pusę milijono litų. 

K. Šavinis sakė, kad potvy
niai vyksta kasdien, tačiau lė
šos iš vyriausybės rezervo fon
do skiriamos paskutiniu mo
mentu, „tarsi tie potvyniai bū
tų netikėti". Dar keistesnių 
dalyku jis pavadino tai, kad 
vyriausybės pinigai skiriami 
Klaipėdos apskrities adminis
tracijai, o ne Šilutės savival
dybei. .Apskričiai naudinga 
gauti tą pinigų sumą ir šiek 
tiek pataupant panaudoti ki
tiems dalykams", sakė jis. 

K. Šavinis mano, kad lėšos 
potvynio padariniams panai
kinti turi būti numatytos val
stybės biudžete ir turi būti tie
siogiai skiriamos Šilutės ra
jono savivaldybei kaip finan
sinė parama. 

Centro frakcijos narys Vy
tautas Čepas taip pat yra įsiti
kinęs, kad jau „užtenka melž
ti iš valstybės pinigus, o ži-
niasklaidai iš to daryti didžiu
lę sensaciją". „Ten tūkstantį 
metų užliejama ir dar tūks
tantį metų bus užliejama. Ir 
niekas iš vietinių gyventojų iš 
to tragedijos nedaro", teigė jis. 

Nuotr.: Kovo 17-ąją „Draugo* redakcijoje apsilankė Amerikftjf' viešintis Kauno vyskupo augziliaras, Kauno 
tarpdiecezinės kunigų seminarijos rektorius Rimantas Norvilą, kurį i redakciją atlydėjo (kairėje) „Draugo" mo
deratorius kunigas Viktoras Rimšelis, MIC, ir (dešinėje) Tėvų marijonų provincijolas, kunigas Donaldas Petrai
tis, MIC. (Jono Kuprio nuotr J 

Apklausos Lietuvoje vykdomos 
„telepatiniu būdu" 

Vilnius, kovo 18 d. (Elta) — 
Farsu, surengtu propagandi
niais tikslais, pavadino Vil
niaus rajone atliktą apklausą 
dėl naujų savivaldybių steigi
mo Seimo narys, Lietuvos 
lenkų rinkimų akcijos pirmi
ninkas Janas Senkevičius. 

Jis apgailestavo, kad Valdy
mo reformų ir savivaldybių 
reikalų ministerija užsiimi
nėja tokiais reikalais, jog tam 
išleido apie 33,000 litų. 

J. Senkevičius ketvirtadienį 
surengtoje konferencijoje abe
jojo tokios apklausos rezulta
tais. „Užsakymas buvo politi
nis — turi būti tiek ir tiek 
procentų", sakė Lietuvos len
kų rinkimų akcijos vadovas. 
Jis apgailestavo, kad nepriim
tas įstatymas, reglamentuo
jantis vietinio referendumo at
likimo tvarką. 

J. Senkevičiaus duomeni
mis, Vilniaus rajone 100 gy
ventojų tenka 13.5 telefono 
abonentų. Todėl, jo manymu, 
telefoniniu būdu atliktos apk
lausos rezultatai yra neįtikė
tini arba „gauti telepatiniu 

būdu". ^ 
Seimo narys supažindino 

žurnalistus su Vilniaus rajono 
savivaldybės tarybos kreipi
musi į Lietuvos prezidentą 
Valdą Adamkų ir į Seimą, ku
riame vertinama atlikta apk
lausa. Kreipimosi autorių 
nuomone, tai — valstybės lėšų 
švaistymas esant nelengvai 
valstybės ekonomikos būklei. 

„Kalbant apie epizodiškus 
ir, be to, telefoninius 'tyri
mus', kuriuos atlieka privati 
firma, ryžtingai tvirtiname, 
kad bet kokiu atveju jų rezul
tatai neturės jokios juridinės 
reikšmės, skirtingai negu apk
lausa, kuri buvo atliekama 
pagal Vietos savivaldos įsta
tymo 2 straipsnį, arba 'vieti
nis referedumas' ", rašoma 
kreipimesi. Tokią apklausą 
buvo surengusi Vilniaus rajo
no savivaldybės taryba. 

Apklausos metu, pažymima 
kreipimesi, per 31,000 rajono 
gyventojų pasisakė už rajono 
išsaugojimą dabartinėse jo ri
bose. 

Gediminas Vagnorius: Finansų 
krizės Lietuvoje nėra 

A. Šemeta taip pat atmetė 
priešininkų teiginius apie fi
nansų krizę. Pasak jo, iki kovo 

Artėjant rinkimams, ryškėja 
„nežymios" klaidos 

Vilnius, kovo 18 d. (BNS) — 
Vyriausios rinkimų komisijos 
pirmininkas Zenoną^ Vaigaus-
kas nemano, kad kandidato į 
Seimo narius lankstinuke 
įsivėlusi klaida dėl rinkimų 
datos gali suklaidinti rinkė
jus. 

Naujosios Vilnios rinkimų 
apygardos kandidato į Seimo 
narius Zbignevo Balcevičiaus 
lankstinuke buvo klaidingai 
nurodyta įvyksiančių rinkimų 
diena — lietuvių kalba išs
pausdintame tekste vietoje ko
vo 21 dienos nurodyta kovo 22 
diena. 

Z. Balcevičius yra Lietuvos 
lenkų rinkimų akcijos iškeltas 
kandidatas. Į klaidą jo lank
stinuke dėmesį atkreipė kito 
kandidato rinkimų štabas. 

VRK pirmininkas Z. Vai-
gauskas sakė, kad ši klaida 
įsivėlė dėl korektorės neapdai
rumo — pirmajame lankstinu
ko puslapyje informacija išs-

Pareikštas nepasitikėjimas 
finansų ministru 

Vilnius, kovo 18 d. (Elta) tų, Nepriklausomos, Jungti-

Vilnius, kovo 18 d. (Elta) 
— Lietuvoje nėra finansinės 
piniginės krizės, o tik įmonių 
ir valstybės biudžeto patiriami 
nuostoliai dėl krizės kaimyni
nėse valstybėse, teigė minist
ras pirmininkas Gediminas 
Vagnorius Seime vykusioje vy
riausybės valandoje. 

Remdamasis Statistikos de
partamento duomenimis, 
premjeras sakė, kad Lietuvoje 
šiais metais pramonės produk
cijos parduota tiek pat, kiek ir 
per praėjusių metų pirmuo
sius du mėnesius. 

Premjero nuomone, kalbos 
apie finansų krizę Lietuvoje 
yra nepagrįstos ir daro žalą 
valstybei. „Užuot pasidžiaugę, 
kad atsilaikėm prieš Rusijos 
finansų krizės spaudimą, mes 
savo kalbomis lyg ir bandom 
provokuoti tokių reiškinių at
siradimą", sakė G. Vagnorius. 

Vyriausybės valandoje kal
bėjęs finansų ministras Algir
das Šemeta teigė, kad kovo 
mėnesį labai pagerėjo akcizo 
mokesčio surinkimas. Minist
ras neabejojo, kad per sausį, 
vasarį sumažėjusios biudžeto 
pajamos laipsniškai bus išly
gintos. 

18 dienos jau finansuota apie 
70 procentų pirmojo ketvirčio 
išlaidų, kurios, kaip rodo pa
tirtis, metų pradžioje visada 
būna mažesnės nei planinės. 

pausdinta trimis kalbomis, ir 
tik lietuviškame tekste nuro
doma ne ta rinkimų diena. 

Z. Vaigauskas nemano, kad 
lankstinuke įsivėlusi klaida 
gali suklaidinti rinkėjus, nes 
jie papildomai gaus ir rinkimų 
pažymėjimus, kuriuose bus 
nurodyta rinkimų data. Be to, 
rinkimai Lietuvoje visuomet 
vyksta sekmadieniais. 

Z. Vaigauskas sakė, kad 
VRK įpareigojo Naujosios Vil
nios rinkimų apygardos va
dovą iškabinėti plakatus su 
kvietimu į rinkimus visoje 
apygardos teritorijoje. Taip 
pat žadama ranka ištaisyti 
rinkimų datą dar neišdalintų 
lankstinukų tekstuose. 

Kovo 21 dieną vyks pakarto
tini Seimo rinkimai Nevėžio, 
Naujosios Vilnios ir Vilniaus-
Trakų rinkimų apygardose. 

Rasta vertingiausioji dingusio 
kunigo kolekcijos dalis 

Kaunas, kovo 18 d. (BNS) 
— Teisėsaugos pareigūnai 
per kratas surado didžiąją da
lį pagrobtos kauniečio kunigo 
Ričardo Mikutavičiaus antik
varinės kolekcijos ir sulaikė 9 
įtariamuosius. 

Kauniečio Vlado Belecko ir 
kitų įtariamųjų namuose įren
gtose slėptuvėse, kartu su ki
tais pagrobtais meno kūri
niais, rasti ir penki vertin
giausi R. Mikutavičiaus kolek
cijos paveikslai, ketvirtadienį 
pranešė Kauno apygardos pro
kuratūra. 

Pasak prokuratūros praneši
mo spaudai, įtariant prisidė
jus prie kunigo ir jo kolekcijos 
dingimo, sulaikyti 9 asmenys, 
kurių pavardės neskelbia
mos, kad nepakenktų tyrimui. 

Apie paties kunigo pėdsakus 
nieko nepranešama. 

Kur atliktos kratos ir sulai
kyti įtariamieji, nenurodoma, 
tačiau pranešta, kad operaci
jas atliko Kauno miesto apy
linkės bei Kauno apygardos 
prokuratūrų ir Valstybės sau
gumo departamento pareigū
nai. 

Meno vertybėmis Kaune 
prekiaujantis V. Beleckas, ku
rio namuose per pastarąsias 
kratas rasta slėptuvė su pa
veikslais, pernai buvo suimtas 
kaip įtariamasis, bet vėliau 
kardomoji priemonė jam buvo 
sušvelninta. 

Tebėra suimtas V. Belecko 
sūnėnas 26 metų Rolandas 
Beleckas, gyvenęs dėdės na
muose Kaune. Jis buvo sulai
kytas po kratų Kaune ir Vil
niuje kovo 2 dieną, per kurias 
rasti keli ordinai, priklausę 
kun. R. Mikutavičiui. 

— Ketvirtadienį Seimo kanc
leriui Jurgiui Razmai buvo 
įteiktas grupės Seimo narių 
pareiškimas dėl nepasitikėji
mo finansų ministru Algirdu 
šemeta. 

Parašų rinkimą suorganiza
vo Seimo LDDP frakcija, o pa
sirašė 30 parlamentarų iš 
šios, taip pat Socialdemokra-

Byloje anksčiau buvo įvar
dyti dar du įtariamieji — bu
vusi V. Belecko žmona Ona 
Daujotienė ir Vytautas Šim
kus, kuris sausio pabaigoje 
mirė nuo širdies ligos. Abu jie 
vertėsi meno vertybių perpar
davinėjimu. 

Kun. R. Mikutavičius ir jo 
kolekcija dingo iš namų Kau
ne pernai liepos 1 dieną. 

Iš pradžių manyta, kad din
gusios antikvarinių meno kū
rinių kolekcijos vertė gali 
siekti 15 mln. litų, tačiau kai 
kurie žinovai teifria. kad ji 
kur kas mažesnė. 

nės frakcijų. 
Pareiškimo autoriai finansų 

ministrą kaltina netiksliu biu
džeto planavimu, nepagrįstu 
mokesčių didinimu. Privatiza
vimo fondo lėšų naudojimu ne 
pagal paskirtį. Pasirašiusieji 
mano, kad neapgalvoti yra Fi
nansų ministerijos sprendimai 
dėl smulkaus ir vidutinio ver
slo, valstybinių bankų priva
tizavimo, augančio einamosios 
sąskaitos deficito. 

Grupės parlamentarų ne
pasitenkinimą kelia ir tai, kad 
ministras laiku nepateikia 
Seimo nariams pakankamos 
informacijos, sąmoningai sle
pia nepageidaujamus faktus. 

Po nepasitikėjimo pareiški
mo įteikimo Seimo kancleris, 
pagal Statutą, ją perduoda mi
nistrui, o šis ne vėliau kaip 
por dvi savaite? privalo per
duoti Seimo pirmininkui raš
tišką atsakymą. Gavęs atsa
kymą, Seimas sesijos metu tu
ri ii apsvarstyti v.o vėliau kaip 
por .j <larix> diena 

Rusija susirūpinusi sovietų karių 
kapų niekinimu Lietuvoje 

Vilnius, kovo 18 d. (BNS). 
Rusijos ambasada Vilniuje pa
reiškė susirūpinimą dėl „besi
kartojančių vandalizmo aktų 
prieš sovietų karių kapus" 
Lietuvoje ir paragino nubausti 
jų niekintojus. 

Ambasada ketvirtadienį 
įteikė notą Lietuvos Užsienio 
reikalų ministerijai, kurioje 
atkreipiamas dėmesys į karių 
kapų išniekinimą Kruopių 
miestelyje Akmenės rajone. 

Per vandalizmo aktą, kuris 
įvykdytas kovo 10 dieną, nu
luptos dvi plokštės nuo atmin
tinės skulptūros, nustumdyti 
maždaug 40 antkapių, iš
griauta dalis kapinių tvoros. 

Iš viso kapinėse palaidota 
apie 400 sovietų karių, žuvu
sių per II pasaulinį karą. 
„Ambasada atkreipė ministe
rijos dėmesį į besikartojančius 
vandalizmo aktus prieš so
vietų karių kapus Lietuvos 
teritorijoje, kurie negali nekel

ti teisėto Rusijos visuomenes 
susirūpinimo", sakoma Rusi
jos ambasados pranešime 
spaudai. 

Ambasada tikisi, kad Lie
tuves valdžia imsis reikiamų 
priemonių „barbariško akto" 
kaltininkams surasti ir atsta
tys paminklą Kruopių kapi
nėse. 

Kruopių miestelio seniūnija 
jau sutvarkė apardytą pa
minklą bei antkapius, kurie 
buvo tik išstumdyti, bet nesu
žaloti. Dar liko atstatyti iš
griautą kapinių tvorą. 

Šiemet tai pirmas karių ka
pų išniekinimas Lietuvoje. 
Pernai buvo keli vandalizmo 
aktai karių kapinėse Kaune. 

Lietuvos vidaus reikalų ana
litinės tarnybos, išnagrinėju
sios visus praėjusiais metais 
įregistruotus vandalizmo ak
tus, atmetė jų politinį ar ideo
loginį motyvą ir kvalifikavo 
juos kaip chuliganizmą. 

Europos Komisijos raginimuose — 
politika ir komercija 

* Antradieni Vašingtone 
100,000 tiražu leidžiama
me konservatyvajame „The 
Washington Times" dienraš
tyje buvo išspausdintas už
sakytas pusę puslapio užėmęs 
premjero G. Vagnoriaus 
straipsnis „Lietuva ant XXI 
amžiaus slenksčio". JAV įvaiz
džio konsultantai pažymi, jog 
Baltijos valstybių propagandi
niame fronte Amerikos žinia-
sklaidos priemonėse Estija 
lenkia Lietuvą. Prie teigiamo 
Lietuvos įvaizdžio formavimo 
JAV anaiptol neprisideda ir 
žydų genocidu kaltinamo 
Aleksandro Lileikio bei kitų II 
pasaulinio karo metu kolabo
ravimu su naciais kaltinamų 
lietuvių bylų eiga. A. Lileikio 
pavardė buvo tariama dauge
lyje Lietuvos premjero susiti
kimų su aukštais JAV 
valdžios pareigūnais metu. 

'Eltai 

* Japonijos ministras pir
mininkas Keizo Obuchi ket
virtadienį pakvietė Lietuvos 
prezidentą Valda Adamkų ap
lankyti Japoniją, įteikęs pak
vietimą Japonijoje besilan
kančiam Lietuvos užsienio rei
kalų ministrui Algirdui Sau
dargui, (tmst 

Vilnius, kovo 17 d. (BNS) 
— Lietuvos vyriausybės atsto
vas pareiškė, kad Lietuva ne
ieškotų kompromisų ir skubiai 
uždarytų Ignalinos atominę 
elektrinę (IAE>. jei to būtų rei
kalaujama saugumo motyvais. 

Vyriausybės kancleris Kęs
tutis Čilinskas sakė, komen
tuodamas Europos Komisijos 
(EK; delegacijos Lietuvoje va
dovo Henrik Schmiegelovv tre
čiadienį išsakytą reikalavimą 
greitai uždaryti IAE bei kalti
nimus Lietuvos vyriausybei, 
jog ji vengia dialogo su EK šia 
tema. 

Pasak vyriausybės spaudos 
tarnybos pranešimo, EK atsto
vo pareiškimas rodo, kad jis 
labiausiai susirūpinęs komer
cine ir politine šio reikalo pu
se. „O kur politika ir komerci
ja, ten pats sveikiausias daly
kas — dialogas, o ne katego
riški reikalavimai ir grasini-

Lietuva — prie 
pasaulinės prekybos 

slenksčio 
Vašingtonas, kovo 17 d. 

(BNS) — Premjeras Gedimi
nas Vagnorius ir JAV admi
nistracijos atstovė prekybai 
Charlene Barshevsky „išreiš
kė abipusį įsitikinimą", kad 
Lietuva iki šių metų pabaigos 
užbaigs derybas dėl narystės 
pasaulinėje prekybos organi
zacijoje (PPO), pranešė Lietu
vos vyriausybė. 

Trečiadienį Vašingtone įvy
kusiame susitikime aptartos 
derybos bei kai kurie dar likę 
nesuderinti klausimai. Jaut
riausia ir iki šiol neišspręsta 
narystės PPO derybų proble
ma yra žemės ūkio politika. 

Praėjusį mėnesį JAV pareiš
kė ypač didelį susidomėjimą 
kuo greitesniu Lietuvos įstoji
mu į PPO, tačiau Lietuva tu
rėtų „sutelkti daugiau pas
tangų, vykdydama narystės 
reikalavimus". 

Iš Baltijos šalių tik Latvija 
jau yra PPO narė. Kaip teigia 
Lietuvos diplomatai, Lietuva 
siekia išsiderėti sau palankes
nes narystės sąlygas, todėl de
rybos užtruko. 

Trečiadienį Vašingtone taip 
pat pasirašyta -JAV ir Lietu
vos Muitinių bendradarbiavi
mo sutartis. Tuo G. Vagnorius 
ir jo vadovauiama dplpfraciia 
baigė darlnj . 

mai", teigiama pranešime. 
Pasak jo, kol EK pareigū

nai, reikalaudami greito IAE 
uždarymo, nenumato lėšų, ku
riomis bus kompensuojami 
nuostoliai dėl IAE uždarymo, 
Lietuva turi rūpintis, kaip 
parduoti elektros energijos 
perteklių, ir kaupti pinigus į 
IAE uždarymo fondą. 

Vyriausybės kancleris K. 
Čilinskas mano, kad H. 
Schmiegelovv pareiškime pri
pažįstama, kad Lietuva nori 
tartis šiuo klausimu, tačiau 
čia pat pateikiama EK nuomo
nė, esą „nebegali būti kompro
misų". „Tai rodo, kad dialogo 
vengia ne Lietuva", sakoma 
pranešime. 

H. Schmiegelovv taip pat 
teigė, kad vyriausybės pareiš
kimuose EK įžvelgia siekius 
pakeisti vadinamąją Bran
duolinio saugumo sutartį. K. 
Čilinsko nuomone, Lietuva 
šiais klausimais ne tik nepa
žeidinėja tarptautinės sutar
ties, bet siekia ją sudaryti. 
„1994 metų susitarimas, kurį 
mini EK atstovas, yra abst
raktus. Pagal tarptautinę tei
sę jis nėra priskiriamas prie 
tarptautinių sutarčių ir nėra 
ratifikuotas Seime, todėl nega
li įpareigoti Lietuvos vals
tybės", sakoma vyriausybes 
pareiškime. 

* „Lietuvos te lekomas" 
oficialiai pranešė , kad di
desnės kainos už vietinius ir 
tarpmiestinius telefono pokal
bius bei kitas ryšių paslaugas 
bus įvestos nuo balandžio 1 d., 
kaip ir buvo planuota. Vieti
nių pokalbiu kaina už minutę 
padidinama nuo 7 iki 8 centų, 
tarpmiestinių pokalbių — nuo 
30 iki 38 centų už minutę, 
abonentinį mokestį gyvento
jams — nuo 10 iki 13 litų, 
įmonėms — nuo 30 iki 36 litų. 
Tarptautinis ryšys vidutiniš
kai už minutę atpigs nuo 4.2 
iki 3 .78 li to. (BNS) 

KALENDORIUS" 
Kovo 19 d.: Šv. Juozapas; Vilys. 

Nautile 1938 m. Lietuvos vyriau-
sylx? priėmė Lenkijos ultimatumą 
ir sutiko užmegzti diplomatiniu? 
-antykius su Lenkija 

Kovo 20 d. Anatolijus. Klaudi
ja. Irmgarda. Vilė, Žygimantas 
1922 m Lietuva ir Vietnamas už-
rn^-zgė diplomatinius santykius 

: moii o.ivasario diena 

mailto:DRAUGAS@EARTHLINK.NET
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SPORTO APŽVALGA 

Redaktorė Irena Regienė 

ANTRASIS FLORIDOS 
LIETUVIŲ KVIESTINIS LAUKO 

TENISO TURNYRAS 
Antrojo Floridos Lietuvių kviestinio lauko teniso turnyro , St,. Petersburg, FL, vykusio š.m. v a s a r i o 26 - kovo 1 d., 
organizatoriai — Elvyra Vodopalienė ir P r a n a s Gvildys. Su jais sport ininkų sus ipaž in imo v a k a r o n ė j e v iešnia iš 
Kauno Nijolė Gudavičienė. 

Čia vyko Antras i s Floridos Lietuvių kviestinis lauko teniso t u r n y r a s . 
N'uotr. E l v y r o s V o d o p a l i e n ė s 

Seniai tiek lietuvių tenisi
ninkų bebuvo susirinkę vie
noje vietoje, kiek šį pavasarį 
jų suskrido į Antrąjį Floridos 
lietuvių kviestinį teniso tur
nyrą, vykusį St. Petersburg 
mieste. Rengėjų dideliam pasi
tenkinimui, dalyvavo net 41 
žaidėjas: 5 iš Kanados, 16 iš 
JAV ir 20 iš Lietuvos. 

Oficialiai šis turnyras turėjo 
prasidėti šeštadienį, vasario 
27 d., tačiau dėl gausaus žai
dėjų dalyvavimo, turnyrą pra
dėjom jau penktadienį, vasa
rio 26 d. ir jį pabaigėm pirma
dienį, kovo 1 d. Turnyre daly
vavo 14 moterų ir 27 vyrai. 
Vyriausias turnyro teisėjas 
buvo ŠALFAS s-gos Rytų apy
gardos pirmininkas Pranas 
Gvildys. Lenteles paruošė ir 
turnyrą pravesti padėjo Algis 
Kernius. Visais organizaci
niais šio turnyro reikalais rū
pinosi Jurgis ir Elvyra Vodo-
palai. Pats turnyras praėjo la
bai sėkmingai. Žaidėjų amžius 
ir žaidimo lygis buvo įvairus. 

Stebint vyrų vieneto 17-49 
m. amžiaus rungtynes, buvo 
galima gėrėtis Vaido Čikoto 
profesionaliais smūgiais. Nors 
baigmėje Vaidas Čikotas leng
vai laimėjo prieš septyniolik
meti Gytį Gudavičių 6:3: 6:3. 
tačiau jų žaidimą buvo malo
nu stebėti, nes ir Gytis savo 
gražiais smūgiais kartais ne

atsilikdavo nuo Vaido. Abiejų 
kova dėl kai kurių taškų susi
laukė žiūrovų plojimų. 

Jdomios rungtynės toje pa
čioje klasėje ir dėl trečios vie
tos — čia susitiko tėvas Ri
čardas Alekna ir sūnus Ignas 
Alekna. Abu gražiai valdė ka
muolius ir stipriais smūgiais 
vienas kitą varinėjo į kampus. 
Kiekvienas paėmė po setą, o 
lemiamus dešimt taškų lai
mėjo Ignas Alekna 10:8 per
gale. 

Įtemptos rungtynės buvo ir 
vyrų vieneto 50-59 m. amžiaus 
grupėje. Čia varžėsi Juozas 
Simokaitis ir Vytautas Vai-
džiulis. Laimėtoju tapo Juozas 
Simokaitis. 

Moterys taip pat kovojo už 
kiekvieną tašką. Jaunesniojo-
je grupėje (17-49 m. amžiaus) 
geriausiai pasirodė Irena Spa-
kauskienė. Savo stipriais ir 
taikliais smūgiais ji lengvai 
laimėjo prieš Kristiną Solov
jovą. Vyresniųjų grupėje Ni
jolė Gudavičienė lengvai lai
mėjo prieš Birutę Rabikaitę 
6:2:6:1. 

Įdomių momentų buvo ir 
dvejetuose, kur stipriausiai 
pasirodė Vaidas Čikotas su 
Eugenijum Krikščiūnu, nu
galėdami jaunuosius Vytį Gu
davičių ir Igną Alekną 6:4: 
6:4. 

įdomus buvo ir mišrus dve

jetas, kurio laimėtojais tapo 
Petras Gudavičius ir Nijolė 
Gudavičienė. 

Šiame turnyre ištvermingai 
pasirodė ir mūsų veteranai 
Pranas Gvildys su Alfonsu An
druliu, iškovoję antrą vietą 
vyrų dvejete. Jurgis Vodopa-
las laimėjęs pirmą vietą (60 
+) vyrų vienete. Vanda Vebe-
liūnienė, kartu su Nijole Gu
davičienė, laimėjusi antrą vie
tą moterų dvejete. 

Turnyrą gaubė nuostabiai 
gražus oras, gera nuotaika ir 
susibičiuliavimas. Pirmųjų 
trejų vietų laimėtojams buvo 
įteikti medaliai. Šalia teniso 
turnyro turėjome ir keletą ki
tų programų. 

V a k a r o n ė 

Penktadienį, vasario 27 d.? 6 
vai. vak. buvo sportininkų ir 
svečių susipažinimo vakaras. 
Vakaronės metu tenisininkus 
sveikino St. Petersburgo klubo 
pirmininkas Albinas Karnius; 
iš Lietuvos atvykusių tenisi
ninkų grupės vadovė Nijolė 
Gudavičienė: ŠALFAS s-gos 
Rytų apygardos pirm. Pranas 
Gvildys ir St. Petersburgo lie
tuvių sporto klubo „Perkūnas 
Athletic Club" atstovas adv. 
Vitas Lukas, kuris taip pat 
daug prisidėjo prie šio turnyro 
sėkmės. Buvo labai malonu 
matyti jaunimą, jaunas šei
mas su vaikučiais, susidomė
jusius atgaivinti sportinę veik
lą šiame telkinyje. 

Spo r t i nė p a r o d a 

Vakaronės metu buvo išsta
tyta įdomi sportinių įvykių ap
žvalga. Tai nepailstančio rin
kėjo Juozo Taoro nuopelnas, 
kuriam visada su šypsena 
talkina jo žmona Bronė Tao-
rienė. Šioje parodoje buvo iš
statytos įvairios fotografjos, 
knygos, medaliai ir laikraščių 
iškarpos, susijusios su Lietu
vos ir išeivijos sportininkais. 
Paroda sudomino svečius iš 
Lietuvos, o taip pat ir visus 
vakaronės dalyvius. Parodą 
matė ir Lietuvių klubo nariai 
sekmadienio pietų metu. Tuo 
laiku kalbėjo ir vienas teniso 
turnyro dalyvis — Vytauto 
Didžiojo universiteto rekto
rius, prof. Vytautas Kamins
kas. 

Nuot r . J u r g i o V o d o p a l o 

ANTROJO FLORIDOS LIETUVIŲ 
KVIESTINIO TENISO TURNYRO 

REZULTATAI 
Vyrų v i e n e t a s (17-49 m. 

amž.): Vaidas Čikotas iš Tam
pa, FL, nugalėjo Vytį Guda
vičių iš Kauno 6:3; 6:3. Trečia 
vieta teko Ignui Aleknai, nu
galėjusiam Ričardą Alekną 
3:6; 6:4; 10:8. Abu iš Kauno. 

Vyrų v i e n e t a s (50-59 m . 
amž.): Juozas Simokaitis nu
galėjo Vytautą Vaidžiulį 6:7; 
6:1; 10-7, abu iš Vilniaus. Ry
tis Macijauskas. nugalėjo Vy
tautą Kaminską ,6:3; 6:2. Abu 
iš Kauno. 

Vyrų v i e n e t a s (60 + m. 
amž.): Jurgis Vodopalas iš 
Gulfport, FL, nugalėjo Petrą 
Gudavičių iš Kauno 6:7; 6:3; 
12:10. Dr. A. Saunoris iš Ka-

Antrojo Floridos Lietuviu kviestinio lauko teniso turnyro dvejeto laimėtojos. Iš k. : pirma vietą laimėjusios — 
Birute Rabikaitė iš Palangos ir Irena Spakauskiene iš Vilniaus; a n t r a vieta laimėjusios — Nijolė Gudavičienė iš 
Kauno ir Vanda Vebeliuniene iš N'ew Yorko Viduryje — rengėjų vardu medalius laimėjusioms įteikusi Elvyra 
Vodopalienė 

Gegužinė 
i 

Pasibaigus teniso turnyrui, 
įvyko tenisininkų ir svečių su
sibūrimas Antaco Jonaičio 
vaismedžiais apsuptoje sody
boje. Gegužinės I metu buvo 
įteikti medaliai j^guodos rato 
laimėtojams, o taip pat vi
siems iš Lietuvon atvykusiems 
tenisininkams Įteikti šio tur
nyro prisiminimo medaliai. 

Nuo 1 vai. p.p., iki sutemom 
sportininkai ir syeciai malo
niai bendravo ir dainavo. Šiuc 
susibūrimu buvo oficialiai pa
baigtas keturias dienas tęsė-
sis Antrasis Floridos lietuvių 
kviestinis lauko teniso turny
ras. 

T u r n y r u i pa s iba igus 

Antrojo Floridos lietuvių 
kviestinio lauko teniso turny
ro pasisekimui daug pasitar
navo nuoširdūs talkininkai, 
rėmėjai ir svetingi St. Peters
burgo lietuviai. Svečiams iš 
Lietuvos nakvynes suteikė: 
Alfa ir Vytautas Budroniai. 
Antanas Jonaitis, Danguolė 
Cibienė, Albertas ir Irena Kor
sakai, Vincas Sakas, Dana ir 
Vytautas Mažeikai, Algis ir 
Birutė Kerniai, Vytautas ir 
Philomena Masalai, Edvardas 
Lapas, Vida Sabienė. Pinigi
nėmis aukomis turnyrą pa
rėmė — Aleksandras Vakselis, 
Gražina Garbus, Juozas Šu-
laitis, Darius Slavinskas, An
tanas Šimkevičius, Birutė 
Sekmakienė, Eugenijus Krikš
čiūnas, Genė ir Romas Rim
kai, Irena ir Mečys Šilkaičiai, 
Aleksas Lauraitis, Stasys Žile
vičius, Česlovas Žilionis, Emi-
lia Tenney, Jonas Balukas, 
Juozas Baltrušaitis. Kartu su 
registracijos mokesčiu ir auko
mis buvo surinkta 1,011 dol. 
pajamų, o išlaidų turėta 1,674 
dol. Turnyro organizatoriai 
padengė visas išlaidas. Ypač 
dėkojama Inai Gvildienei ir 
Danguolei Cibienei, kurios 
nuoširdžiai dirbo vakaronės 
metu, gegužinėje ir paruoš-
damos priešpiečius teniso žai
dėjams. Visiems bet kuo prie 
teniso turnyro įvykdymo ir jo 
pravedimo prisidėjusiems 

nuoširdus AČIŪ! 
Rengėjų vardu — 

Elvyra Vodopa l i enė 

nados nugalėjo Algį Bačanską 
iš JAV. 

M o t e r ų v i e n e t a s (17 - 49 
m. amž. ) : I rena Spakauskiene 
iš Vilniaus nugalėjo Kristiną 
Solovjovą iš Kauno 6:1; 6:1. 
Danguolė Simanavičienė iš 
Kauno laimėjo trečią vietą. 

M o t e r ų v i e n e t a s (50 + m. 
amž.) : Nijolė Gudavičienė iš 
Kauno nugalėjo Birutę Rabi
kaitę iš Palangos 6:2; 6:1. Na-
talie Mart inkus nugalėjo Van
dą Vebeliuniene iš NY 1:6: 
6:3; 10:4. Abi iš JAV. 

Vyrų d v e j e t a s (17 - 59 m. 
amž.) : Vaidas Čikotas iš Tam
pa ir Eugenijus Krikščiūnas iš 
Kanados nugalėjo Igną Alek
ną ir Vytį Gudavičių (abu iš 
Kauno.) 6:4: 6:4. Ričardas 
Alekna ir Vaclovas Kliunka 
(abu iš Kauno) nugalėjo Juozą 
Simokaitį iš Vilniaus ir Vitą 
Linonį iš Kauno 6:3; 6:0. 

Vyrų d v e j e t a s (60 + m. 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY 
Published daily except Sundays and Mondays, lega 1 Holidays, the Tuesdays 
following Monday observance of legal Holidays as well as Dec 26th and Jan. 
2nd by the Lithuanian Catholic Press Society, 4545 W. 63rd Street. Chicago, 
IL 60629-5589. 
Periodical class postage paid at Chicago, IL and additional mailmg offices 
Subscription Rates: $95.00. Foreign countries $110. 
Postmaster: Send address changes to Draugas - 4545 W. 63rd Street, 
Chicago, IL 60629-5589. 
Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų už prenumeratą nesiunčiame.Prie 
pavardės ir adreso, siųsdami laikrašti pažymime, iki kada prenumerata 
galioja. 

DRAUGO prenumerata yra mokama i i w«Vtt^ 
Metams 1/2 metu 3 men. 

JAV $95.00 $55.00 $35.00 
Kanadoje ir k i tu r" ' " " " " ' (U.S.) $110.00 $60.00 $40.00 
Tik se i tadienio laida: 
JAV $55.00 $40.00 $30.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $60.00 $45.00 $35.00 
Užsakant į Lietuvą: 
(Air cargo) $100.00 $55.00 
Tik šeštadienio laida"" $55.00 
Užsakant i užsieni oro paštu $500 00 $250.00 
Tik šeštadienio laida $160.00 $85.00 

Vyriausia redaktorė - Danute Bindokienė 
Administratorius - Valentinas Krumplis 
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis 

• Administracija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba. 
* Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 
* Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo. 
Siunčiant prašome pasilikti kopiją. 

amž.): Antanas Racka iš 
Clearvvater, FL, ir Vytautas 
Vaidžiulis iš Vilniaus nugalėjo 
Alfonsą Andrulį iš Ormond 
Beach, FL, ir Praną Gvildį iš 
Nevv Yorko 6:1: 6:4. Jurgis 
Vodopalas iš Gulfport, FL, ir 
Petras Gudavičius iš Kauno 
laimėjo trečią vietą. 

M o t e r ų dve je t a s : Birutė 
Rabikaitė iš Palangos ir Irena 
Spakauskiene iš Vilniaus nu
galėjo Vandą Vebeliuniene iš 
NY, ir Nijolę Gudavičienę iš 
Kauno 6:3; 4:6; 10:2. Natalie 
Martinkus iš JAV ir Diane 
Krikščiūnienė iš Kanados lai
mėjo trečią vietą. 

M i š r u s dve j e t a s : Vytis Gu
davičius ir Nijolė Gudavičienė 
iš Kauno nugalėjo Juozą Si-

EUGENEC. DECKER, DOS. 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) 

Te». 708-422-8260 

DR JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hickory Hills, IL 
Tel . (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS VIŽINAS, AID., S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

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

Tol. 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą 

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S. 

Fairview Dental Care 
6317 Fairvievv, Ste. 6 
VVestmont, IL 60559 

630-852-5353 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kalba lietuviškai 

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

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave.. Suite 310 

Naperville. IL 60563 
Tel. (630) 527-0090 
3825 Highiand Ave.. 
Tower 1. Surte 3 C 

Dovvners Grove, IL 60515 
Tel. (630) 435-0120 

Vyrų vienete ' 
trečios vietos 

Alekna 

7-49 m am? de] trečios vietos kovės: tėvas irsimus I.š k. 
laimėtojas Ienas Alekna ir ketvirtoje vietoje likcs Ričardas 

N'uotr K lvy ros Vodopalienės 

mokaitj ir Ireną Spakauskiene 
iš Vilniaus 2:6; 6:3; 10:6. Apo
linaras Kurtinaitis ir Kristina 
Solovjovą (abu iš Kauno) nu
galėjo Vandą Vebeliuniene iš 
NY ir Rytį Macijauską iš Kau
no. 

E lvy ra Vodopa l ienė 

Antrojo Floridos Lietuvių kviestinio lauko teniso tu rnyro vyrų dvejeto i 17-49 m. amž.) laimėtojai. Iš k.: pirmą 
vietą laimėjusieji — Eugeni jus Kr ikšč iūnas iš Kanados ir Vaidas Čikota iš Tampa, F L ; ant rą vietą laimėjusieji 
kauniečiai — Vytis Gudavič ius ir Ignas Alekna Viduryje — medalius įteikęs turnyro teisėjas P r a n a s Gvildys, 
ŠALFAS s-gos Rytų apygardos p i rmin inkas Nuotr. E l v y r o s V o d o p a l i e n ė * 



PO DVIDEŠIMTIES METŲ 
JUOZAS GAILA 

Šio minėjimo rengėjai, kvies
dami mane pasisakyti apie 
išeiviją po 20-ties metų, tik
riausiai nežinojo, koks aš 
menkas ateities arba apskritai 
įvykių prognozuotojas. Iš tiesų 
gyvenimas dažnai pasijuokia 
iš žmogaus; nepaisant, kaip 
kruopščiai ką nors planuotum 
ar numatytum, jis viską gali 
apversti aukštyn kojom. Prisi
minkim, kaip mes stengėmės 
išeivijoje atkurti nepriklauso
mos Lietuvos politines parti
jas, organizacijas, o, jose nesu
tilpę, kūrėme naujas. Vaidijo-
mės savo tarpe, kuri bus ge
resnė, kuri bus naudingesnė 
laisvę atgavusioje Lietuvoje. 
Ir štai dabartinėje laisvoje tė
vynėje, vienas didžiausių išei
vijos politinių sambūrių — 
tautininkai, neturi net atstovo 
Lietuvos respublikos Seime. O 
krikščionys demokratai, nors 
ir valdančioje koalicijoje, dras
komi vidinių nesutarimų, te
beieško savo kelio. Juk ta par
tija turi gilias tradicijas Lietu
voje ir yra populiari Vakarų 
Europoje. įdomiausia, kad ir 
išeivija savo lėšomis labiausiai 
remia konservatorius — nau
jai įkurtą partiją, bet ne tas, 
kurios dominavo išeivijoje per 
50-metį. Bet didžiausias ne
tikėtumas tai Santaros-Švie
sos žmonių laimėjimas. Argi 
išeivija, daugiausia būdama 
konservatyvi, vadovaujama 
veiksnių, pasisakiusių prieš 
bendradarbiavimą su okupuo
ta Lietuva ir okupantui tar
naujančiais, būtų anais lai
kais tikėjusi, kad negausus 
intelektualų būrelis susispie-
tęs Santaroje-Šviesoje, nepai
sant išeivijos veiksnių draudi
mo, užmezgęs ryšius su oku
puotu kraštu, Lietuvai atga
vus laisvę, laimės Prezi
dentūrą? Taip pat galima teig
ti, kad vadinami centristai, 
neturėję nei aiškios ideologijos 
bei programos, bet įsikibę į 
santariečių skvernus, taps ne
tolimos ateities valdančioji 
partija. Kai ' a s šiandieną gali 
sakyti, ka< Santara-Šviesa 
numatė ateitį, tam ruošėsi ir 
laimėjo. O yra atvirkščiai. 
Santariečiai galvojo, kad Lie
tuvos okupacija gali būti labai 
ilga ir kad turime palaikyti 
ryšius su Lietuva, kokia ji be
būtų, jei nenorime patys pra
žūti. Taigi, matote, kaip sun
ku yra numatyti ateitį. 

Tad koks bus išeivijos vaid
muo po penkerių, dešimties 
arba po 20-ties metų. Pirmiau
sia, koks bus tas išeivis? Mano 
tėvų kartos, kuri išvežė mane 
ir mano bendraamžius iš Lie
tuvos, jau greitai nebebus gy
vųjų tarpe. Po 20-ties metų 
maža bus belikusių ir mano
sios kartos. Jei nebūsime pa
kirsti Alzheimerio ligos, tai 

anūkams ir gal proanūkams 
angliškai pasakosime, kokie 
buvo geri anie laikai ir kaip 
mes laisvinome Lietuvą. Mūsų 
vaikai labai retai tekalbės lie
tuviškai, nebent su mumis 
arba nuvykę į Lietuvą. Tikrai 
nekalbės lietuviškai nei mūsų 
anūkai, nei proanūkai. 

O kaip su dabar atvykstan
čiais iš Lietuvos? Šiandieną 
mus džiugina jų vaikų, nuos
tabiai mūsų ausiai graži lietu
vių kalba. Bet kaip ilgai jie 
lietuviškai kalbės? Pradėję 
lankyti gyvenamo krašto dar
želius ir mokyklas, jie pradės 
užmiršti lietuvių kalbą. Argi 
ne taip buvo su mūsų vaikais? 
Grįžkime prie naujųjų lietuvių 
arba emigrantų, kurių jau ne
maža yra mūsų tarpe ir kurių 
skaičius didės. Ar jie padės 
išlaikyti lietuvybę išeivijoje, 
ar jie atgaivins bemirštančias 
mūsų organizacijas ir ar jie 
patys liks lietuviais? Abejoti
na. Neatgaivinome mes senų
jų emigrantų čia įkurtųjų, ne
atgaivins jie ir mūsų įkurtų. 

Pirmiausia, turime pabrėžti, 
kad jie yra emigrantai arba 
duoneliautojai. Nenoriųjų už
gauti, bet dauguma jų palieka 
Lietuvą, ieškodami geresnio 
materialinio gyvenimo. Aišku, 
nevienodi yra ir jie. Vieni nai
vūs, galvodami, kad Vakaruo
se doleris yra labai lengvai 
uždirbamas. Jie dažnai atvykę 
nusivilia ir net grįžta atgal į 
tėvynę. Antrieji, paprastai yra 
agresyvūs, nebijo naujovių, sa
vim pasitikį. Jie greitai pri
pras prie naujo krašto, netu
rės nei laiko, nei noro bet ko
kiai lietuviškai veiklai ir, be 
abejonės, nulietuvės. Tretieji, 
kurių yra mažuma, atvyksta 
jau ten vienaip ar kitaip pra
turtėję. Jie nori gyventi Va
karuose, kur jiems ir saugiau, 
ir maloniau. Yra ir kita grupė, 
atvažiuojančių studijuoti arba 
stažuotis. Jie ir, jei tik randa 
galimybę legaliai pasilikti, 
daugiausia pasilieka. Iš jų 
daugiau galima tikėtis, jei ne 
įsijungimo į išeivijos veiklą, 
tai bent vienokios ar kitokios 
paramos Lietuvai. 

Tai va, toks mano manymu, 
bus lietuvis išeivis ir kokios 
lietuviškos ar lietuvybei palai
kyti veiklos iš jo bus galima 
tikėtis? Jų tarpe tikrai nebus 
rašančių lietuvišką prozą ar 
poeziją, aišku, nebus ir skai
tančių lietuviškai. Juk jau ir 
šiandieną tik saujelė mūsų 
perka ar tebeskaito lietuvišką 
knygą. Abejotina ar beišeis 
koks lietuviškas laikraštis; 
dienraštis tikrai ne. O jei jis ir 
išeis, apie ką berašys? Dainų 
švenčių tikrai nebebus, gal su 
Lietuvos pagalba, tik kokia 
tautinių šokių šventė. Orga
nizacinė veikla bus labai ribo-
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ta. Jau šiandieną judriausiom 
organizacijom tapo įvairios 
grupes, besirūpinančios šalpa 
Lietuvai. Ateis laikas ir jų 
nebereikės. Tuo pačiu ir dides
nio išeivijos dalyvavimo Lietu
vos gyvenime tikrai nesusi
lauksime. Iki šiol tie, kurie 
tikrai galėjo padėti Lietuvai, 
nevyko ten ir nevyksta dėl fi
nansinių kliūčių. Nuvyko ten, 
daugeliu atveju, tik vidutiny
bės, mažai ką galinčios duoti, 
kartais net norėdamos tik 
gauti ar pasinaudoti. O ateity, 
kai Lietuvoje uždarbiai priar
tės arba prilygs Vakarų stan
dartams ir užsienio lietuviams 
finansiškai apsimokės vykti 
dirbti į Lietuvą, ar jų patirtis 
iš viso bus Lietuvai reikalin
ga? O gal net ateis laikas, kad 
išeivijos lėšos, išleistos labda
rai dabartinei Lietuvai, grįš 
tenykštės valdžios subsidijo
mis palaikyti lietuvybę užsie
nio lietuvių tarpe. 

Gal ir per daug pesimistiš
kai piešiu išeivijos ateitį, bet 
argi buvo galima už Lietuvos 
ribų sukurti kitą Lietuvą? 
Kad ši išeivija tiek metų išsi
laikė, kad ji taip galėjo susior
ganizuoti, veikti ir net pratur
tinti lietuvių kultūrą už savo 
tautos ribų, tai yra tiesiog ste
buklas. O jeigu jis įvyko, tai 
daug nulėmė, kad Lietuvą ap
leido ne duoneliautojai, bet 
nuo okupanto teroro bėgantys. 
Jie nepaliovė ilgėtis tėvynės, 
kuri, Vasario 16-osios akto dė
ka, buvo suteikusi jiems išsi
lavinimą ir meilę savo tautai 
bei laisvei. Patekę į laisvuo
sius Vakarus, jie galėjo ne
trukdomi kurti savąjį lietuviš
ką pasaulį. 

Tokį jie ir kūrė. Jų sukurtos 
vertybės literatūroje, mene, 
muzikoje praturtino Lietuvos 
kultūrą. Su mūsų karta lietu
vių kalbos vartojimas išeivijo
je užsibaigs, tuo pačiu ir išei
vijos veikla, kokią mes turime 
šiandieną. Mūsų anūkai, — 
nebe išeiviai. Galbūt jie išei
viai iš lietuviško geto, iš išeivi
jos lietuviškų organizacijų. Jie 
— užsienio lietuviai arba lie
tuvių kilmės amerikiečiai, 
anglai, australai, vokiečiai... 
Mūsų anūkai tikrai daugiau 
pasieks savo gyvenamuosiuo
se kraštuose nei mes — jų 

Lab dien! — čia jus prakal
binau broliška ir seseriška lat
vių kalba. Rašinyje eis kalba 
ne vien apie leksiką, bet ir 
apie sveiką logiką. Pavadini
me vartotas terminas reiškia 
„istorikų komisija", angliškai 
Latvian Commission on Histo-
nans. Latvijos prezidento ir 
premjero įkurta komisija vei
kia, jos uždavinys yra tirti so
vietų ir nacių kraštui padary
tus nusikaltimus — visai pa
našiai, kaip kad Lietuvos pre
zidento Dekretu Nr. 159 įkur
toji. Panaši komisija veikia ir 
Estijoje. Latvių komisija kovo 
16 d. proga išleido pareiškimą, 
kurį platina Latvijos ambasa
da Washington, DC. 

Pareiškimas susideda iš įva-
dėlio ir penkių punktų. Visas 
pareiškimas dvelkia latvių bei 
Latvijos interesų puoselėjimu, 
logika, nuoseklumu. Įvade sa
koma (laisvas vertimas iš ang
lų kalbos): „Artėja kovo 16-oji, 
Latvijos karių prisiminimo 
diena, visuomenėje sukėlusi 
kontraversines nuotaikas. Ko
misija sutarė (has agreed) pa
daryti tokį pareiškimą". To
liau pateikiami tie penki 
punktai, kuriuos skaitytojams 
čia sutrauksime, tačiau su ku
riais labiau suinteresuoti as
menys, ypač mūsų Komisijos 
Nr. 159 nariai, turėtų nuosek
liau susipažinti. 

Pirma. Peržvelgiamas 1939 
m. Vokietyos - Sov. Sąjungos 
paktas, įgalinęs Lenkijos ket
virtąjį padalinimą, Suomijos, 
vėliau — Sov. Sąjungos už
puolimą bei Latvijos, Estijos ir 
Lietuvos prijungimą prie Sov. 
Sąjungos. 

Antra . 1941 m. liepos mėn. 
sovietinę okupaciją Latvijoje 
pakeitė vokiškoji, prasidėjo 
naujas teroras. Išskaičiuotos 
žmonių aukos. Nacių supla
nuotame ir pravestame žydų 
naikinime dalyvavo ir specia
liai tam tikslui suorganizuo
tas latvių dalinys. Kadangi 
Latvijos suverenitetas de facto 
žlugo 1940 m. birželio 17 d., 
todėl negalima jos laikyti at
sakinga už sovietų bei nacių 
okupacijų metu vykdytus nu
sikaltimus. 

Trečia. 1943 m. Vokietijai 
pralaimint karą, nesiskaityda
mas su tarptautinės teises 

seneliai. Lengvai galime pri
leisti, kad iš jų bus ir rašytojų, 
ir senatorių, ir didelių įmonių 
vadovų, ir Šiaip įtakingų žmo
nių. Jie nebus užsidarę sava
jame lietuviškame gete, kaip 
mes — jų seneliai, bet visiškai 
įsilieję į savo gyvenamų kraš
tų kultūrinį, politinį bei eko
nominį gyvenimą. 

Visai nenoriu teigti, kad 
mūsų vaikai, anūkai ir pro
anūkai bus tiek nulietuvėję, 
kad net taps abejingi Lietuvai. 

Danutė Bindokienė 

normomis, okupantas mobili
zavo didelį skaičių Latvijos pi
liečių. Panašiai elgėsi ir kraš
tą vėl užėmę sovietai. Okupa
cijų metu buvusių civilinės 
valdžios institucijų veikla bei 
koloborantai taip pat priešta
rauja tarptautiniams susitari
mams. Pabaltijo kraštai buvo 
vienintelės valstybės, po karo 
neatgavę nė ribotos nepriklau
somybės. 

Ketvirta. Nacių okupacijos 
metu pogrindyje veikusi Cent
rinė Latvijos Taryba (panaši 
Lietuvos VTJKui) buvo vienin
telė institucija, siekusi atkurti 
1918 m. paskelbtą, nepriklau
somą Latviją. Istorikų komisi
ja skatina Latvijos visuomenę 
skirti dėmesį šios Tarybos is
torijai. 

Penkta. Komisija skatina 
kovo 16 d. minėti Latvijos ir 
latvių tautos tragišką likimą 
okupacijų metu. Latvių kariai 
kovojo už nepriklausomą, 
1991 m. atstatytą tautinę Lat
vijos valstybę, kuri yra 1918 
m. nepriklausomos Latvijos 
tąsa. Pabrėžiant šį tęstinumą, 
komisija skatina švęsti kitą 
datą, latvių 1919 m. laimėtą 
kritišką mūšį prieš rusų - vo
kiečių bermontininkus. 

Pareiškimą komisijos vardu 
pasirašė 11, įvairias pareigas 
einančių, latvių istorikų, pro
fesorių, archyvų bei muziejų 
darbuotojų. Ambasada man 
paaiškino, kad šiuo metu ko
misiją sudaro vien latviai, ta
čiau jos sudėtis bus plečiama. 
Jau sutiko įeiti buv. Švedijos 
premjeras, kviečiami žydų at
stovai. 

Kovo 16-ąją visų latvių ka
rių minėjimui parinko pasku
tinis Latvijos Seimas. Ji reikš
minga tuo, kad 1943 m. kovo 
16 d. prie Velakaja vietovės 
įvyko didelis rusų - vokiečių 
mūšis, kuriame vokiečių pusė
je kovėsi ir latvių daliniai. 
Šiuo metu Latvijoje vyksta 
svarstymas dėl šios datos tin
kamumo karių prisiminimui. 

Nesileidžiant į ilgesnius iš
vedžiojimus, latvių komisija 
pirmon vieton stato Latvijos 
reikalus ir apie juos visus, kad 
ir okupacijų metu latviams 
neigiamai skambančius įvy
kius, nevengia aiškiai pasisa
kyti. Tai anksčiau minėta logi
ka ir leksika. Charakteringa, 
kad latviai visų pirma sudarė 
komisiją iš pačių latvių ir da
bar ją plečia užsieniečiais. Čia 
svarbus savarankiškumo 
bruožas, pasimokytas turbūt 
iš baltų istorijos, kai svetimi 
kryžiuočiai bei kalavijuočiai 
vyko aisčių gimines, mokyti 
Dievą mylėti. J nepriklauso
mybę atgavusius kraštus tų 
kraštų reikalus tvarkyti vyks
tančių (ar kviečiamų, gal be
siveržiančių) šių laikų kry
žiuočių sveika vengti. 

Kažin ar galima rasti 
tinkamą sprendimą 

Šiuo metu, bene, kiekvienas 
esame atkreipę dėmesį į gau
sėjančius nusikaltimus, vyks
tančius ir mūsų gyvenamoje 
aplinkoje, ir net labai tolimo
se vietose. Galima teigti, kad 
nusikalstamumo tendencija 
yra sena, kaip ir pati žmonija, 
bet dabar, veikiant greito su
sižinojimo priemonėms, api
mančios visą planetą, žinios 
pasklinda daug greičiau, išsa
miau ir toliau. 

Baisūs nusikaltimai iššau
kia stiprias reakcijas. Žmonės 
reikalauja, kad nusikaltėliai 
būtų nedelsiant išaiškinti, 
areštuoti ir nuteisti. Kartais 
atrodo, kad sėdėti kalėjime 
(net iki gyvos galvos) yra per 
švelni bausmė — reikalauja
ma nusikaltėlio mirties. 

Pastaruoju metu, bet Ame
rikoje, kai buvo išaiškinta, 
kad keli kaliniai, laukę mir
ties bausmės, iš tikrųjų buvo 
neteisingai apkaltinti, vėl pra
sidėjo diskusijos dėl mirties 
bausmės teisėtumo, huma
niškumo ir apskritai veiks
mingumo — kaip priemonės, 
sustabdančios piktadarį nuo 
nusikaltimo. 

Šiuo metu Illinois valstijoje 
160 kalinių laukia mirties 
bausmės įvykdymo. Tas skai
čius toli gražu nėra didžiau
sias. Daugiausia „mirtininkų" 
turi Kalifornija — 519, po to 
Texas — 441, Florida — 390, 
Pennsylvania — 226, kitos 
valstijos — mažiau. 

Nors, kaip matome, ne
mažai nusikaltėlių nuteisiama 
mirties bausme, bet daugeliui 
sprendimo vykdymo tenka 
laukti ilgą laiką. Pvz., Illinois 
valstijoje nuo 1977 m. mirties 
bausmė įvykdyta tik 11 nusi
kaltėlių. Žinoma, kai kurių 
valstijų mirties bausmės vyk
dytojai yra uolesni. Texas nuo 
1977 m. nužudytas 171 nuteis
tasis. 

Vis tik yra nemažai mirties 
bausmės priešininkų, ypač da
bar, kai vienas po kito paleisti 
keli nuteistieji, laukę tos 
bausmės įvykdymo. Žmonės 
kartais linkę labiau gailėtis 
nusikaltėlio, laukiančio baus
mės, kaip jo aukos, juo labiau, 
kad nusikaltimo baisumas, 
laikui slenkant, jau yra gero
kai išblėsęs. Čia ir atsiranda 
dilema: ką daryti su didžiai
siais nusikaltėliais, jeigu jie 
baudžiami lengvesnėmis 
bausmėmis? Kur apskritai dė
ti nusikaltusius, kai kalėjimai 
perpildyti? 

Šiuo metu JAV-ės kalėji
muose laiko 1.8 mln. nu
teistųjų — per šiek tiek dau
giau kaip dešimtmetį jų 
skaičius padvigubėjo (1985 m. 

buvo tik 744,208). Įdomu pa
stebėti, kad Amerika kalinių 
gausumu užima antrą vietą po 
Rusijos: šiame krašte iš 
100,000 gyventojų 668 sėdi 
kalėjimuose; Rusijoje iš 
100,000 — 685. Galima būtų 
manyti, kad Kinijoje yra kur 
kas daugiau įkalintųjų, tačiau 
komunistinis režimas neskuba 
savo kalinių skaičiaus skelbti. 

Manoma, kad tokio nusi
kaltėlių skaičiaus pagausė
jimo didžiausias kaltininkas 
yra labai išplitę narkotikai — 
ne tik jų vartotojai, bet ir par
davėjai. Narkomanai griebiasi 
baisiausio smurto ir piktada
rysčių, kad tik gautų pinigų 
narkotikams. Antra vertus, 
patobulėjo priemonės, įgali
nančios susekti nusikaltėlius, 
pateikti teisme įtikinamesnius 
įrodymus, tad ir teisėjai dabar 
gali skirti griežtesnes baus
mes. Vis tik girdima daug nu
siskundimų, kad nusikaltėliai 
per greitai paleidžiami iš ka
lėjimų, kartais teatlikę dalį 
savo bausmės. Dažnai jie už 
panašius, ar dar didesnius, 
nusikaltimus areštuojami ant
rą ir dar kelintą kartą, todėl ir 
žmonių susirūpinimas savo 
saugumu, kai toks nusikal
tėlis per anksti paleidžiamas, 
turi pagrindo. 

Kiekvienais laikais, kiekvie
noje valstybėje viena svar
biausių krašto vidaus tvarkos 
pirmenybių buvo ir yra nusi
kalstamumo sumažinimas, 
nusikaltėlių nubaudimas ir 
apskritai gyventojų apsaugoji
mas nuo tokių pavojų. Mirties 
bausmė nusikaltėliams visuo
met buvo viena veiksmingiau
sių priemonių kovai su nusi
kalstamumu. Kai kuriuose 
kraštuose ir šiandien tai vyk
doma be jokių skrupulų, ta
čiau Amerikoje vis garsiau 
reikalaujama mirties bausmės 
panaikinimo, ypač motyvuo
jant, kad žmogaus nužudymas 
taip pat yra nusikaltimas, ne
paisant ką tas žmogus yra 
padaręs, kas jį nužudo. 

Jeigu šiuo metu paaiškėjo, 
kad daugiau kaip 100 nu
teistųjų mirties bausme buvo 
jos neužsipelnę arba visai ne
kalti, galima paklausti, kiek 
gi buvo tos kategorijos žmo
nių, kuriems mirties bausmė 
jau įvykdyta? Jeigu tuo būdu 
nužudomas bent vienas nekal
tas, kaip galima nepriešta
rauti prieš tokią bausmę*' 

Šios diskusijos vyksta ne 
vien Amerikoje (jas girdime ir 
iš Lietuvos), bet kažin ar gali
ma rasti sprendimą, kuris pa
tenkintų ir iš moralinio, ir iš 
teisingumo taško. 

„GRANDINĖLES" 
REIKŠMĖ IŠEIVIJOS 
LIETUVIŲ KULTŪROS 

GYVENIMUI 
UGI JA TAUTKUVIENĖ 

Nr.3 Tęsinys 
ALTo Cleve-

lando skyriaus valdyba buvo pasiuntusi 150 kitų ti
kybų dvasininkams laiškus ir biuletenį apie Lietuvą 
bei jos tragediją, prašydama pasimelsti Vasario 16 
dieną pamaldų metu už Lietuvą. 

Į iškilmingą minėjimą WHK salėje susirinko arti 
tūkstančio Clevelando lietuvių. Kad salė nebuvo per
pildyta — buvo kaltas labai nepalankus oras. Minė
jimą surengė ALTo Clevelando skyrius. Jį pradėjo pir
mininkas J. Daugėla, taręs įžanginį žodį ir pakvietęs 
A. Orentaitę perskaityti Ohio gubernatoriaus W. O. 
O'Neil aktą, kuriuo vasario 16 d. Ohio valstijoje skel
biama Lietuvos diena. Apie Vasario 16 reikšmę kal
bėjo adv. Julius Smetona, pakviesdamas visus nenu
ilstamai darbuotis Lietuvos išlaisvinimui iš komunis
tinio jungo. Teisėjas E. Hoover tarė žodį anglų kalba, o 
po jo dar kalbėjo, sveikino kitų tautybių atstovai. 

ALTo Clevelando skyrius, artimai bendradarbiauda

mas su M. Valančiaus lituanistine mokykla, buvo pas
kelbęs rašinių konkursą Vasario 16 tema. Per šį iškil
mingą minėjimą buvo įteiktos premijos, kurių tarpe 1 
vietą ir 15 dolerių laimėjo Jūra Gailiušytė. 

Minėjime dalyvavo ir Eidrigavičienė, neseniai atvy
kusi Clevelandan iš Sibiro, į kurį buvo išgabenta 1941 
metų birželį ir išbuvo 15 metų. Jos asmenyje buvo pa
gerbti visi Sibire esantieji lietuviai. Buvo priimta ir re
zoliucija, eilinį kartą pasmerkianti Sovietų Sąjungos 
agresiją, reikalaujanti atkurti pavergtųjų tautų ne
priklausomybę. Rezoliucijoje buvo išreikšta padėka 
JAV vyriausybei už Lietuvos savanoriško inkorporavi
mo į SSSR nepripažinimą. 

Meninėje dalyje dalyvavo ir „Grandinėlė", kuri „pui
kiai pašoko 'Sadutę', 'Blezdingėlę', 'Malūną'. Labai 
puikiai pašoko baleto dalykėlių L. Kasperavičiūte. 
Šokėjai buvo publikos šiltai priimti" („Draugas", 
1958.02.28). 

Gegužės 6 d. išspausdintame „Į talką lietuviškai mo
kyklai" korespondentė, pasirašiusi Jūra R., kreipiasi į 
L. Sagį: „Malonus mokytojau, jūsų vadovaujama ir 
mokoma 'Grandinėlė' neabejotinai yra viena geriausių 
tautinių šokių grupių Amerikoje. Ką naujo pateiksite 
šioje Clevelando Tavasario žiedo' šventėje/* Žavi L. 
Sagio kuklumas: „Stengiamės būti geresniaisiais. ži
nojimas, kad yra gerų, tvarkingų ir darbščių šokėjų, 
verčia mus dirbti. Darbas gražina, tikslina šokio iš
mokimą ir perdavimą. 

Tavasario žiedas' — šiemetinis, tad naujas. Savo 

pobūdžiu — kitoniškas. Šokis, daina, lietuviškas žodis, 
jaunatviška nuotaika veik ištisai lydės vyresniuosius 
ir pačius mažuosius. Tik grynai techniški reikalavimai 
vienur kitur nutrauks momentui spalvotą žiedo vaiz-
dą. 

Šokis Tavasario žiedas' pirmą kartą Clevelando lie
tuviams atskleis naujus mūsų mėginimus šokio, jude
sio srityje, naujus mūsų šokius. (...) 'Sadutė', 'Linelis', 
'Našlinis jonkelis', 'Klumpakojis' ir kt. Septyni šokiai, 
septyni skirtingi paveikslai". 

Gegužės 10 dieną M. Valančiaus lituanistinė mokyk
la surengė didingą „Pavasario žiedų" pokylį, kurio 
koncertinėje programoje žiūrovai vėl išvydo savo pa
mėgtą grupę „Grandinėlę". Buvo parodyta penkmečiui 
skirta programa. Šalia kiek matytų šokių, žiūrovai 
išvydo ir naujausią „Klumpakojį". „Tikros klumpės, 
skarelės ir trumpi mergaičių sijonai priminė Lietuvos 
kaimą. Klumpakojis — šokis — žaidimo pavidalo. 
Mergaitės nusiauna klumpes, berniukai neatsilieka ir 
pradedamos išdaigos (...). Kaip visada „Grandinėlė,. 
susilaukė labai daug plojimų iš publikos. Ji pasirodė 
sugebanti atlikti sunkiausius lietuviškus šokius" 
(„Draugas", 1958.05.16). Taip buvo atšvęstas Penkme
tis. 

Negalima nepaminėti ir „Sodų festivalio" koncerto, į 
kurį atsilankė arti 2,000 žiūrovų. Ne per seniausiai 
mirusi turtuolė William G. Mather savo turtus — so
dus ir gėlynus, turtingus gyvenamuosius namus su 
vertingais meno kūriniais paliko Clevelando miestui. 

Pats festivalis buvo surengtas velionės pagerbimui. 
Koncertavo „Čiurlionio" ansamblis, vad. A. Mikulskio, 
solistai Aldona Stempužienė, Juzė Krištolaitytė. A. 
Kavaliūnas, kanklių orkestras ir jaunieji „Grandi
nėlės" šokėjai. Turtuolės sūnus, pradėdamas šventę, 
pasidžiaugė, kad „šiose iškilmėse dalyvauja lietuvių 
meno ansamblis, daug koncertavęs Europoje ir visoje 
Amerikoje bei lietuvių tautinių šokių šokėjai" („Drau
gas", 1958.06.27). Visa programa buvo labai puikiai 
surežisuota, suteikusi šventei neeilinį įspūdį. 

|domi detalė — šių sodų sodininku dirbo lietuvis V. 
Apanius-Apanavičius. Jo dėka šventėje galėjo dalyvau
ti ir daugiau lietuvių. Po programos V. Apanius su
rengė priėmimą kviestiniams svečiams. Na, o per visą 
šventės popietę svečiai galėjo vaišintis lietuviškais 
kepsniais, kuriuos parūpino ansambliečiai. 

„Tokiais pasirodymais mes tikrai galime pelnyti lie
tuviams draugų bei simpatijų, negu kokiais nevyku
siais paradavimais bei tuščiomis rezoliucijomis" 'ten 
pat). 

1959 metai 

„Grandinėlė" pagarsėjusi ne tik lietuvių tarpe. Pa
žįsta ir maloniai kviečia koncertuoti Amerikos žiūro
vai. Beveik kas sekmadienį pasirodymai Clevelandc 
televizijos programose, Tautų festivalyje, o taip pat 
lietuviškos bendruomenės renginiuose. 

(Bus daugiau1 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ 

VENEZUELOJE 
Šiais metais Venezueloje va

sario 15, 16 dienos, pagal ka
lendorių, yra išeiginės — kar
navalo šventės, tad Lietuvos 
valstybinės šventės minėjimą 
ambasada surengė vasario 18 
dieną. 

Pagal tradiciją, Nepriklauso
mybės šventės paminėjimo 
renginiai prasidėjo 8:45 vai. 
vėliavos pakėlimu ambasado
riaus rezidencijos sodelyje. Su
sirinko gražus būrelis lietu
vių: ambasados darbuotojai, 
Lietuvių Bendruomenės atsto
vai, svečiai. Išsiskyrė keletas 
tautiniais rūbeliais pasipuošu
sių vaikų. Buvo perskaitytas 
ambasadoriaus kreipimasis į 
Venezuelą — žodžiai spaudai, 
minint Lietuvos Nepriklauso
mybės atkūrimo 81-ąsias me
tines, kuriuose apžvelgtas Lie
tuvos laisvės kelias ir lietuvių 
tautos siekiai siejami su Vene-
zuelos valstybinio didvyrio — 
išlaisvintojo Simono Bolivaro 
laisvės bei nepriklausomybės 
idealais. Po to buvo išklausy
tas radijo montažas apie 1918 
m. vasario 16 d. Nepriklauso
mybės deklaracijos paskelbi
mo aktą. Skambant Lietuvos 
valstybės himnui ir visiems 
susirinkusiems pritariant jo 
žodžiams, buvo iškilmingai 
pakelta Lietuvos trispalvė. 

Po šventės atidarymo akto 
visi vyko į Nunciatūros rū
mus, kur 9:45 vai. buvo auko
jamos, šv. Kazimiero liturgijai 
skirtos, Mišios už Lietuvą. Čia 
dalyvavo apie trisdešimt Ve-
nezuelos lietuvių, o taip pat ti
kinčiųjų maldas skaitęs Vene-
zuelos URM-jos atstovas am
basadorius Jorge D'Angelo. 
Mišios pradėtos „Pulkim ant 
kebų" giesme. Skaitiniai ir at
sakai kunigui buvo daromi lie
tuviškai. Savo pamoksle mon
sinjoras Ramon Castro išaukš
tino lietuvių tautos tvirtybę ir 
solidarumą sunkiais jai isto
riniais laikotarpiais, laisvės ir 
suverenumo siekį, iškėlė kil
nią Lietuvos globėjo šv. Kazi
miero asmenybę ir jo artimo 
meilės veiklą. Kreipdamasis \ 
susirinkusius, savo jautriais 
žodžiais palietė tikinčiųjų šir
dis, priversdamas susimąstyti 
apie dėkingumą už tai, kad 
mes esame, kad yra mūsų tė
vynė, priminė mūsų pareigą 
pareikšti padėką visiems, kas 
mums yra ką gero padarę, o 
ypač savo tėvams, savo tėvy
nei, Dievui. Nuolatiniai amba
sados pagalbininkai muzikai 
— smuikininkas Raimondas 
Butvilą ir violončelininkas Ar
vydas Griškevičius — muzi
kiniais intarpais padėjo kurti 
šventišką susimąstymo atmos
ferą, pagroję keletą kūrinių 
solo smuikui ir violončelei. Po 
Mišių, kurios baigėsi šv. Kazi
miero litanija ir „Marija, Ma
rija" giesme, nunciatūros me
nėje buvo vaišinta kavute. 
Monsinjoras Castro pasidžiau
gė, kad Lietuvos ambasada 
vienintelė turi šią tradiciją 
Mišiomis nunciatūroje pagerb
ti Lietuvos nepriklausomybę 
ir jos didvyrius. Tuo pačiu jis 
perdavė nuncyaus Leonardo 
Sandri sveikinimus ir apgai
lestavimą, kad dėl būtinos iš
vykos negalėjo pats aukoti šv. 
Mišių už Lietuvą, nors ją pri
siminęs savo Mišiose ir mal
dose. 

11:30 vai. įvyko iškilmingas 
aktas valstybės Panteone, kur 
prie karsto su Venezuelos iš
laisvintojo Simono Bolivaro 
palaikais, dalyvaujant prezi
dentūros garbės sargybai, am
basadorius Vytautas A. Dam-
brava ir jo žmona Unda, ly
dimi ministrės-patarėjos H. 
Griškev:čienės ir pirmojo sek
retoriaus A. Naujokaičio, pa
dėjo vainiką ir pasirašė cere

monialo garbės knygoje. Joje 
taip pat pasirašė ištikimi Lie
tuvai garbūs Venezuelos lietu
viai, Užsienio reikalų ministe
rijos atstovas. Kariniam or
kestrui atliekant abiejų vals
tybių himnus, pareikšta pa
garba išlaisvinotojo Simono 
Bolivaro atminimui. 

Vasario 16-osios šventės 
renginių kulminacija — vaka
ras Hotel Eurobuilding pobū
vių menėje Casandra, kur am
basadorius ir jo žmona su
rengė priėmimą diplomati
niam korpusui, vietos pareigū
nams, žiniasklaidos atstov ims 
ir kviestiniams svečiams. Į 
Lietuvos rengiamą pobūvį at
vyko daugelio valstybių misijų 
vadovai, kurių tarpe JAV, Ka
nados, Vokietijos, Didžiosios 
Britanijos, Japonijos, Rusijos, 
Italijos, Rytų ir Centrinės Eu
ropos, Lotynų Amerikos, Ara
bų kraštų, Izraelio bei kitų 
valstybių ambasadoriai. Vene
zuelos URM-jos, ministro ir 
generalinio direktoriaus vardu 
Lietuvą pasveikino Europos 
direktorato vadovas ambasa
dorius Contreras, kartu atsi
prašęs, kad jie negalėjo asme
niškai dalyvauti dėl tuo metu 
Cartagenoje vykusių tarptau
tinių pasitarimų. Savo dalyva
vimu Lietuvą pagerbė, ką tik 
baigęs tarnybą, buvęs užsienio 
reikalų ministras Burelli ;u 
žmona, ankstesnio laikotarpio 
buvęs užsienio reikalų mini
stras E. Shacht Aristeguieta, 
kiti žymūs vyriausybės ir vi
suomenės veikėjai, lietuvių ir 
latvių bendruomenės, televizi
jos stočių bei pagrindinių 
dienraščių atstovai — iš viso 
apie 230 žmonių. Gražiai šiam 
renginiui dekoruotoje salėje 
vyravo jauki atmosfera, kurio
je susirinkusieji galėjo malo
niai ir draugiškai pabendrau
ti. 

Didžioji spauda plačiai pasi
rodė su iškilmių aprašymais ir 
dalyvių nuotraukomis. Televi
zija irgi paminėjo šią sukaktį: 
žymus komentatorius VValter 
Martinez viename kanalų da
vė specialų reportažą. 

Hilda Griškevičienė 
C A P E C O D , MA 

NEPRIKLAUSOMYBES 
ŠVENTĖ CAPE CODE 

Lietuvos Nepriklausomybės — Vasario 16-sios šventėje Cape Cod, MA. U 
k.: LB apylinkės pirmininkė Regina Petrutienė ir paskaitininkas ini. Jo
nas Vasys. 

stribų siautėjimo metu, kaip 
partizanai žuvo nelygioje ko-

Lietuvos Nepriklausomybės 
šventė Cape Code (Mass.) at
švęsta š.m. vasario 16-ąją 
Craigville Conference draugi
jos Manor viloje, esančioje ant 
kalvutės, nuo kurios matosi 
Atlanto vandenynas su gar
siuoju Craigville Beach pa
plūdimiu. Programą pradėjo 
valdybos pirmininkė Regina 
Petrutienė. Šiuo renginiu bu
vo minimos abi svarbios Lie
tuvai sukaktys: 1918 m. Vasa
rio 16-os aktas ir 1990 metų 
Kovo 11-os dienos proklamaci
ja, atstatanti Lietuvos nepri
klausomybę. 

Minutės tyla pagerbti tau
tiečiai, žuvę už Lietuvos lais
vę. Po JAV ir Lietuvos himnų, 
specialią šiai šventei maldą 
skaitė autorė Eugenija Ra
stenienė. Massachusetts gu
bernatoriaus Paul Cellucci 
proklamaciją, skelbiančią toje 
valstijoje Vasario 16-ąją Lietu
vos nepriklausomybės diena, 
perskaitė Bronė Zdanienė. 

Pirmininkė Petrutienė susi
rinkusius supažindino su kal
bėtoju, veikliu apylinkės na
riu, inž. Jonu Vašiu. Ji sakė, 
jog inž. Vasys yra ne tik 
darbštus, veiklus apylinkės 
narys, bet ir vienas iš tau
tiečių, okupacijos metais nete
kęs šešių savo brolių. Jono 
Vasio broliai — ūkininkaičiai 
1947-1949 metų laikotarpyje, 

voje su priešu. Apie Vasio-Va-
siliausko šeimos tragišką li
kimą yra autentiškos medžia
gos Antaninos Garmutės kny
goje „Tėvo vasara" ir jo paties, 
Jono Vasio, išleistoje prisimi
nimų knygoje — „Nebesugrįš 
gandrai į vienkiemį". 

Inž. Jonas Vasys, kalbėjęs 
maždaug 20 minučių, nesi
švaistė bendrybėmis. Jis 
glaustai — kai kuriuos faktus 
net patvirtindamas skaičiais 
— kalbėjo apie dabartinės ne
priklausomos Lietuvos būklę. 

Jonas Vasys savo kalbą pra
dėjo šiais žodžiais: „Gerbia
mieji turbūt pripažinsime, 
kad mums teko laimė pergy
venti didžiausią XX amžiaus 
stebuklą: Sovietų Sąjunga, ap
siginklavusi moderniškiau
siais ginklais, sudariusi planą 
valdyti visą pasaulį, sugriuvo 
kaip supuvęs grybas..., o Lie
tuva, palaistyta partizanų 
krauju ir tremtinių ašaromis, 
prisikėlė laisvam ir nepri
klausomam gyvenimui". Pagal 
J. Vasį, Rusija turinti labai 
didelius žemės turtus ir gau
nanti iš JAV milžinišką pa
ramą, stovi ant bedugnės 
krašto..., o Lietuva tvirtai 
žengia pažangos keliu..., vysto 
naujus laimėjimus visose sri
tyse. Po to kalbėtojas priėjo 
prie kai kurių pavyzdžių. 

Ekonomija pernai paaugo 
5.5%. Nedarbas yra arti 7%; 
tai nėra blogai, nes tokioje Is
panijoje, yra arti 15% bedar
bių. 

Šių metų Lietuvos biudžetas 
subalansuotas. Vidutiniškai 
vieno žmogaus pajamos yra 
2,860 dolerių metams. Moky
tojo vidutinis uždarbis 1,200-
1,400 litų mėn.; kai Gudijoje 
mokytojas gauna tik arti 60 
litų mėn. 

Keliai — labai geri, jų tink
las plečiamas. Tokių kelių į 
rytus nuo Lietuvos nėra. Va
sys paminėjo Būtingės stotį 
Baltijos jūroj, maždaug 7 km 
nuo kranto, kuri bus pajėgi 
priimti didžiausius tanklai
vius, o vamzdžiais naftą pum
puoti iš laivo į krantą. 

Kalbėtojo žodžiais, Lietuvoje 
pramonė gana įvairi, kai ku
rios jos rūšys, kaip laivų re
monto dirbtuvės Klaipėdoje, 
sraigtasparnių ir sklandytuvų 
gamykla Prienuose; šaldytuvų 
gamykla Alytuje ir kitos šakos 
verčiasi gerai. Labai sparčiai 
auga Klaipėdos uostas ir Lie
tuvai teikia daug naudos. 

Kai kur krašte žemė dar dir
vonuoja nenaudojama, tačiau 
ir esamomis sąlygomis paga
minama daugiau negu kraštas 
gali sunaudoti. 

Labai gerai išvystyta pieno 
pramonė, kurios produktai 
mielai perkami Vakarų Euro
poje. 

Labai išmoningos Lietuvos 
kepyklos, gaminančios įvai
rių rūšių duoną, pyragus, tor
tus. Kadangi keliai geri, pro
duktai lengvai pasiekia ir toli
mas krašto vietoves. 

Prekybos srityje, anot Vasio, 
dr.r vis ieškoma būdų pagerin-

Nuotr Alf. Petručio 

ti prekybą; vis dabar daugiau 
įvežama, negu eksportuojama. 

Kultūrinis gyvenimas labai 
gyvas ir platus. Tas pat saky
tina ir apie švietimą. Yra 15 
aukštųjų mokyklų, arti 64,000 
studentų; daug muzikos ir 
specialios paskirties mokyklų. 
Keli tūkstančiai užsieniečių 
studijuoja Lietuvoje. 

Kalbėdamas apie turizmą, 
Vasys pastebėjo, jog Lietuvoje 
trūksta viešbučių. Nemažai 
atvyksta svečių — turistų iš 
RUSUOS, Vokietijos ir kitur, 
nes Lietuvos kraštas gražus, 
maistas nebrangus, susisieki
mas geras. 

Išskaičiavęs ir kitas teigia
mas savybes Lietuvos gyve
nime, inž. Vasys sako, kad 
dar ne viskas Lietuvoje gerai. 
Yra žmonių, prisigėrusių so
vietinio raugo, daug nusikal
timų... Dabar kalėjimuose yra 
apie 14,000 kalinių, o tai di
delė našta kraštui... Valdinin
kų per daug; jie dar nemoka 
dirbti, biurokratizmas, kyši
ninkavimas didelis, per daug 
važinėjama į užsienį. 

Apžvalgą apie dabartinę 
Lietuvos padėtj inž. Vasys už
baigė: „Mokyklų, Bažnyčios, 
organizacijų didelės pastan
gos kelti žmonių moralę. Bet 
tam įgyvendinti reikia daug 
laiko". Jo paskutinis žodis: 
„Apsilankykite Lietuvoje ir 
palys pamatykite". 

Auditorija labai atidžiai iš
klausė ini . Vasio žodžių. Ne
seniai Atsikėlęs į Cape Code 
gyventi svečias Romas Brič-
kus, dažnai važinėjąs į Lie
tuvą savo verslo reikalais, pa
prašęs žodžio, padėkojo Vasiui 
už sumaniai ir tiksliai pavaiz
duotą dabartinę padėtį Lietu
voje. 

Valdybos narys inž. Edvar
das Šakalis perskaitė susirin
kusiems projektą rezoliucijos, 
kuria kreipiamasi į JAV pre
zidentą ir Kongresą, kad būtų 
sudarytos sąlygos Lietuvai 
kartu su kitomis dviem Balti
jos šalimis tapti NATO kari
nės sąjungos narėmis. Rezo
liucija vienbalsiai priimta. 

Pirm. R. Petrutienė padėko
jo apylinkės nariams ir sve
čiams už atsilankymą ir pini
gines aukas, skirtas L. Bend
ruomenės vadovybei. Surink
ta arti 1,300 dol., kurie per
siunčiami Krašto valdybai. Po 
to visi dalyviai buvo pakviesti 
užkandžiams su kavute ir vy
nu. Arti valandą truko oficia
lioji dalis. Maždaug tiek pat 
laiko tautiečiai užkandžiavo 
ir bendravo. 

Valdybos pirm. pranešė, kad 
rudenį, spalio 26 d., valdyba 
numačiusi renginį, kuriuo 
bus paminėta Cape Code apy
linkės įsteigimo 25-oji sukak
tis. Jau ruošiama ir to minė
jimo programa. 

Alfonsas Petrut is 
DAYTONA BEACH, FL 

PAMINĖJOME 
NEPRIKLAUSOMYBES 

ŠVENTE 

Vasario 14 d., sekmadienį, 
Daytona Beach Lietuvių Ben

druomenės apylinkes valdyba, 
vadovaujama energingos pir
mininkės Birutės Kožicienės, 
suruošė gražų Lietuvos ne
priklausomybės 81 metų mi
nėjimą. 

Minėjimas pradėtas tradi
cinėmis lietuviams skirtomis 
pamaldomis Prince of Peace 
bažnyčioje (Ormond Beach, 
FL), į kurias atsilankė šio tel
kinio tėvynainiai ir čia vie
šintys svečiai. 

Šv. Mišias už Lietuvą ir Lie
tuvos laisvės kovotojus aukojo 
kun. Ričardas Grasso. Eise
noje prie altoriaus Pranas Da
mijonaitis nešė JAV, o Dona
tas Stukas Lietuvos vėliavas, 
juos lydėjo tautiniais dra
bužiais pasipuošusios mote
rys. 

Kun. Ričardas Grasso pa
moksle prisiminė Lietuvą, jos 
ištvermę ir kovas siekiant 
laisvės ir nepriklausomybės, 
jautriai kalbėjo apie lietuvių 
tautos ryžtą ir sudėtas gy
vybės aukas. Taip pat aptarė 
Lietuvos vėliavos spalvas, jų 
reikšmę Lietuvai. 

Choras „Sietynas", vadovau
jamas muz. Antano Skridulio, 
šv. Mišių iškilmingumą pra
turtino gražiomis, būtent šiai 
dienai parinktomis giesmė
mis. Šv. Mišių skaitymus ir 
jautrią, patriotinę tikinčiųjų 
maldą skaitė Tėvynės Sąjun
gos (LK) skyriaus pirmininkas 
Kazys Barimas. Aukas nešė 
svečias Juozas Gaila ir mote
rys — Ada Monkienė ir Olga 
Kreivėnienė. Pamaldos — iš
kilmingos, tikra dvasinė atgai
va. 

Po pamaldų salėje minėji
mas tęsėsi. Vadovavo LB apy
linkės pirmininkė Birutė Ko-
žicienė. Buvo įneštos JAV ir 
Lietuvos vėliavos, pagerbti žu
vusieji už Lietuvos laisvę, nu
aidėjo JAV ir Lietuvos himnai. 
Pirmininkė Birutė Kožicienė 
labai trumpai aptarė Vasario 
16-osios, Lietuvos nepriklau
somybės reikšmę, trumpai su
pažindino su svečiu, šios die
nos kalbėtoju Juozu Gaila. 
Juozas Gaila — žymus bend-
ruomenininkas, daug metų 
pašventęs LB darbams, Lietu
vai atgavus nepriklausomybę, 
apie penkerius metus gyveno 
Lietuvoje, vadovavo Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės įstai
gai esančiai Vilniuje, Seimo 
rūmuose. J. Gaila turėjo pro
gos stebėti Seimo, vyriausybės 
posėdžius, lankyti Rytų Euro
pos kraštuose veikiančias 
bendruomenes, gerai susipa
žinti su Lietuvos gyvenimu. 
Visa tai Juozas Gaila labai 
įdomiai papasakojo gausiems 
minėjimo dalyviams. Jis ap
žvelgė Seimo narių veiklą, 
brangiai atsieinančias jų ke
liones, vykstančius nesutari
mus, Seimo narių nuotaikas 
posėdžių metu, žmonių lūkes
čius ir viltis. Charakterizavo 
kai kurių pirmininkų ambici
jas, nieko gero nežadančias 
Lietuvai. Pavaizdavo turtin
gąją žmonių klasę, o taip pat 
varganų žmonių gyvenimą. 
Lietuvoje — gausybė automo
bilių, krautuvėse gausybė ge
rų prekių, geri keliai, daug 
ištaigingų namų, bet šalia to 
per vargą iriasi skurdžiai gy
venantys žmonės. Yra vilčių, 
kad gyvenimas gerės, o dabar 
jau matomi ženklai. Dirbda
mas PLB įstaigoje, Juozas 
Gaila patyrė Lietuvos gyveni
mo pulsą, žmonių nuotaikas. 
Pranešimas buvo labai įdo
mus, išklausytas su dėmesiu. 

Po to Kazimieras Barūnas 
su giliu įsijautimu padeklama
vo Maironio gražų, patriotinį 
eilėraštį. 

Meninę dalį atliko choras 
„Sietynas", vadovaujamas 
muz. Antano Skridulio. Skam
bėjo gražių, patriotinių dainų 
pynė, išsakanti tėvynainių ir 
Lietuvos žmonių meilę, ilgesį, 
pasiaukojimą Lietuvai. Kon
certinė dalis buvo neilga, bet 
paliekanti pačius gražiausius 

S K E L B I M A I 
Nekilnojamo turto Įvairus 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

T?riu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Oirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AinT0M0esJO,NAMU.SVHKATOŠ. 
IR GYVYBĖS DRAUDMAS. 

Agentas Frank Zapofcs ir Otf. Mgr Auksą 
S. Kana kalba lietuviškai 

FRANK ZAPOUS 
32081/2 VVeot 95th Street 

Tai. (708) 424-8654 
(773)581-8654 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

' (773)5904285 
(708)425-7160 

RIMAS L.STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
> Pensininkams nuolaida 

•29c per/m i n 
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TIL 773-251- 5822 
i 
prisiminimus ir išgyvenimus, 
minint šią mums labai bran
gią Lietuvos nepriklausomy
bės šventę, už kurią ir mes, 
gyvenantys už Lietuvos ribų, 
nuoširdžiai kovojome. 

Pabaigoje pirmininkė Birutė 
Kožicienė nuoširdžiai dėkojo 
Juozui Gailai už įdomų pra
nešimą, dėkojo K. Barūnui, 
chorui „Sietynui" ir jo vadovui 
muz. Antanui Skriduliui. Ji 
taip pat pristatė svečius iš 
įvairių vietų ir iš Lietuvos, ku-

KMIECIK REALTORS 
7922 S Putaski Rd. 

- * > ^ l - 4365 S.Areher Avs. 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

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

ALANTA FINANCIAL CORP. 
3240N.PULASKIRD. 

CfflCAGO.DL 
Ieškote automobilio? 

• padėsime pigiai nusipirkti iš 
varžytinių; 

• maži mėnesiniai mokesčiai, 
norint pirkt issimokėjimui; 

• nėra kredito istorijos? Ne pro
blema! 

• automobilių draudimas geriau
siomis sąlygomis. 

Kreiptis: 
Arūnas, teL 773-205-7702. 

HELP VVANTED 

Meton Sabfca ha* brooghf a True Taate 
of Spain" to tha North Shore. 
We are an upscaJe, casuai restaurant 
that offers: • A professional and 

eneajsfc work eovirjimeol 
• FktidMe ichaduhng 
• 401 KPlan 
• Group rate insuranca 

If you heve baen taarening f or «wot that k 
botfi personaty and financiasy levMMdhiu. 
your searcn is overl 

Please appty in person ' 

•ataaaaaaa oi w*ow Rd. and S. Haop Rd.) 

PMrtRfMl^ ok 
|S47)7S4-tJM 

rie, lankydami gimines, tei
kėsi dalyvauti Šiame gražiame 
minėjime. Bažnyčioje ir salėje 
sol. Daugėlienė atliko solo 
partijas. 

Po minėjimo LB valdyba su 
moterų talka paruošė ir vai
šino užkandžiais, saldumy
nais, kava ir vynu. 

Pabendravimas su svečiu 
Juozu Gaila po minėjimo įvy
ko „Olive Garden" restorane, 
kur dalyvavo būrelis žmonių. 

Jurgis Janušai t is 

Pianistai Asta ir Dainiu* Vaieekoniai ift Seattle miesto džiaugiasi pavyku
siais koncertais. Astos rečitalis vyko sausio 23 d, o Dainius vasario 4 d. 
koncertavo su University of Washington simfoniniu orkestru. 
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P a s a u l i o Lietuvių Centras 
14911 127th Street , Lemont IL 60439 

(630) 257-8787 
1998 m. r u g p j ū č i o 1 iki 1998 m. gruodžio 31 d. 

Aukot 
A U K O T O J Ų SĄRAŠAS 

$49^20.00 Lietuvių Fondas. 
$2,500.00 Romas ir Birute Viskanta. 

.. $1,050.00 Alberto ir Laima Glavinskas. 
$1,000.00 Antanas ir Julia Janonis. 
$500.00 Raymond ir Dolores Petkus. 
$350.00 Donatas ir Daina Siliunas. 
$310.00 Eligijus ir Alė Lelis. 
$300.00 Janine Todd. 
$250.00 Lithuanian Mercy Lift. 
$210.00 Van ir dr. Alina Domanskis. 
$200.00 Edvardas Andriušis, Arūnas ir Irena Drauge

lis, Algis ir dr. Teresė Kazlauskas, Augustinas ir Marija 
Laucis, Martynas ir Dalia Trakis. 

$160.00 Žibutė ir Pranas Pranckevičius. 
$150.00 Ignas Urbonas, Stanley ir Francesca Žy

mantas 
.$145,00 Petras Sūkurys. 
$120.00 Justinas Dėdinas. 
$110.00 Petras ir Emilia Brizgys, Stasys ir Sofija 

Džiugas, Vacys ir Laima Garbonkus, Algis ir Vida Jo
nušas, Vida Kasuba, Algimantas Kelertas, Vytautas La-
patinskas, Vytenis ir Elzytė Lietuvninkas, Sigitas ir Ja
nina Miknaitis, Vytas ir Marija Raudys, Thomas ir Ni
jolė Remeikis, Algis ir Linda Rugienius, Algirdas ir Auš
ra Saulis. 

$100.00 Rimas ir Nijolė Banys, Stasys J. ir Elena Ba
ras, Nijolė Brazenas-Poronetto, Anthony Brizgys, Mary 
B. Černius, Kęstutis ir Zita Cicėnas, B. Covalesky, Vyte
nis ir Loreta Grybauskas, Brighton Park Lith. Home 
Owners Assn., Vilija Jakaitis, Donatas Januta, Viktorija 
Karaitis, Raimundas ir Danutė Korzonas, Oskaras ir 
Bronė Kremeris, I. Kriaučeliūnas, P. ir A. Meilus, Zenius 
ir Vanda Petkus, Juozas Prunskis, Thomas ir Dainė 
Quinn, Linas ir Dalia Sadauskas, Justas ir Rasa Ša-
rauskas, Dalia ir Stasys Strasius, Edmundas ir Natalija 
Stukas, William Unakis, Aleksas ir dr. Danguolė Vitkus, 
Joseph V. Vizgirda. 

$75.00 Anthony ir Dalia Bartkus, Henrikas Jakubauskas. 
$70.00 Donatas Greb, K. Jablonskis, Algirdas ir Bi

rutė Jakštys. 
$60.00 Dagmara Jurcys, Leonas ir Stasė Kankus, 

Rūta ir Edmundas Kirkus, J. K. Milavickas, Virgil ir Ra
moną Norkus, Jonas ir Gertrūda Zabukas. 

$50.00 Dolores Abderholden, Diana ir Arvydas Algmi
nas, Dalia Anysas, Vincas Bakšys, Matas Čyvas, Albinas 
ir Ona Garūnas, Mindaugas ir Lydia Griauzdė, Rimantas 
ir Regina Griškelis, Genie Irene Juodikis, Elena Jurke-
nas, John Raščiukas, Mykolas Kirkilas, Antanas ir Tere
sė Kučys, Edvvard Leugoud, Matilda Lindstadt, J. ir I. 
Makštutis, Č. ir V. Murray, Ray ir Eglė Novak, Zina Po
cius, Br. Polikaitis, Darius ir Lidija Polikaitis, Gražutė 
Sirutis, Ada Sutkus, Aušra Tallat-Kelpša Di Raimondo, 
Antanas ir Viktoria Valavičius, Julius G. Vilčiauskas. 

$45.00 Ann Revukas. 
$40.00 Victor Chainas, Peter Gauronskas, Alfas Simo

naitis. 
$35.00 VVanda Gvildys, James Kaskin, Isabelle Lauč-

ka, Albin Skukas, Regina Snarskis, Phillip F. Varnagis. 
$30.00 Vladas Balchas, Vida ir Robert Bertels, Ramo

ną Indą, Stasys Jokubauskas, A. L. Jurkūnas, Vidas 
Kazlauskas, Rimas Kožica, Vytas Kupcikevičius, Antho
ny Kveselis, Marilyn Stark. 

$25.00 Vincent Anelauskas, Al ir Roma Balchunas, 
Adolph Baliūnas, Antanas ir Adelė Baltrušaitis, Zigmas 
Baužys, Alex ir Maria Blinstrubas, Taiyda ir Rich Chia-
petta. Algirdas ir Regina Dapkus, Zigmas Dičpinigaitis, 
Anne Fantozzi, L. A. Galvanauskas, Danutė Garbonkus, 
I. Gasiliūnas, Vladas ir Maria Gelažius, Ona Girnius, 
Theodora C. T. Goberis, Rimas ir Audrey Gulbinas, B. 
Gurenas, Danguolė Ilginis, Edvardas Jokubauskas, Ona 
Juraitis, Ed Jurjonas, Arvydas ir Rita Karas, Frank ir 
Lottie Kareiva, Jonas ir Dana Kaunas, Gražina Kenter, 
Anthony Kinderis, Domas ir Rasa Lapkus, Bruno ir Regi
na Latoža, J. A. ir A. Matulaitis, Gražutis ir Audronė 
Matutis, Vytautas Maželis, Vera McGinty, V. ir G. Muso-
nis, Rima ir Bob Niemi, Z. Obelenis, Raymond E. Paškus, 
Z. Raulinaitis, Alex ir Aldona Rukuiža, Romas ir Emilija 
Sakadolskis, Vacys ir Viktorija Šaulys, Bronius Siliunas, 
Faustas ir Theresa Strolia, Irena Šulinskas, Aldona 
Urba, Jurgis Vidžiūnas, Irena ir Eugene Vilkas, Ray
mond Vitaitis, A. Zarach, Edward V. Zunaris. 

$20.00 Anne Frank Adukaitis, Kazys G. Ambrozaitis, 
M.D., Alg. T. Antanaitis, A. ir D. Basiulis, Virginija Bird, 
Elena Briedis, R. Brizgys, Jonas ir Albina Butvilą, A.L. ir 
Roma Čepulis, Isabel Cryer, Zigmas Dielininkaitis, Wal-
ter Dūda, Charles Duoba, Henry Gailiūnas, M. Gedgau
das, Giedraitis, Vladas Gilys, Zigmas Grybinas, Anthony 
Gužauskas, Frank ir Marie Jagiella, Vytautas Jankus, 
Romas ir Virginija Kankus, Victor ir Angelina Kardokas, 
Joyce Ellen Kaseta, Genovaitė Kaufmanas, Aleksandra 
Kavaliūnas, Matthew Kayson, Vitas ir Regina Kazlaus
kas, Veronica Kazlauskis, M. ir Vita Kevalaitis, Law-
rence Kiceina, Juozas ir Giedrė Končius, Kazys ir Euge
nija Kriaučiūnas, Stasė Laniauskas, Henris ir Ilona Lu
pius, Eugenija Liaugaudas, Alfonsas Lukas, Virginia ir 
Richard Mačiulis, Antanas Masaitis, Melrose Park LB, 
Michael ir Therese Messuck, J. Mikulis, P. Linas ir Au
dronė Norusis, John Patrick, Sofija Plėnys, Algis ir Irena 
Regis, Albert Remavich, Albinas ir Gražina Reškevičius, 
S. ir Vida Rimas, Mary ir Daniel Romeika, John ir Ona 
Rugelis, Nell Rugienius, Stanley ir Jean Rymas, Bernard 
Sadonis, Aldona Sandargas, Florence Schneider, Romas 
Shatas, Angelė Šimaitis, Emil Sinkys, Olga Statkus, M. 
M. William J. Sullivan, Alexander ir Jūratė Sved, Laima 
Vanderstoep, Michael ir Sabina Vidunas, Regina Vilia-
mas-Vilkutaitis, J . Vodopalas, Peter Zuyus. 

$15.00 Lynn Abromaitis, Alfonse Alkas, B. Aras, Ma
rie Baigis, Jonas Balbatas, Robert Bulchis, Aldona Bunti
nas, Joana Dailide, A. Daunis, Juozas ir Waltraud Dau

tartas, Dorothy Degennaro, P. Ezerskis, Julius ir Birutė 
Lintakas, Stanley Mankąs, Petronilla Mesec, Angeline 
O'Meara, Joseph F. Ogint, Stephen Paukštys, Natalija 
Rauckinas, K. Spakauskas, Vytautas Vanagas, Regiman
tas ir Liucija Vedegys, John Želinskas, Ela Žemaitaitis. 

$12.00 Joanna ir John Klevveis, Ida Kopp. 
$10.00 Jonas Aleksa, Stasys Ališius, Estera Alšėnas, 

John Ambrose, Melrose Parko Amerikos Lietuvių klubas, 
Frank Apulskis, Viktoras Aras, Danutė Augienė, Karolis 
ir L. Avižienis, A, Babonas, Leonas Bagdonas, Jonas Ba
landa, Albert E. Balilionis, Laima Baltrenas, E. Bane
vičius, Edward ir Genovaitė Baranauskas, Eugenija 
Baršketis, Albert Bartkus, A. C. Bartulis, Peter P. Bau-
šys, Vincas ir Dana Bazis, Helen Beggane, Eugene G. 

' Bezgela, Gediminas ir Romas Bielskus, Dalia Bieltz, Ro-
nald ir Ruth Bill, Vytautas Bindokas, B. Bobelis, Teklė 
Bogušas, Gaston Borgoni, Rudolph ir Adelė Bratt, Algir
das ir Aldona Brazis, Josephine Bruzgis, Richard ir Lin
da Burba, Dalia Butėnas, Kazimiera Campe, Eleonor Bū
tėnas, Marie Casey, Ignas ir Marion Česnauskas, Mary 
Cojean, Jonas ir Ona Daugirdas, Beatriče De Sapio, 
Adelė DeAngelo, Algirdas ir Stasė Didžiulis, A. S. Dimas, 
Danutė ir Rimantas Dirvonis, Juozas ir Danutė Dovei-
nis, Vincas Dovydaitis, Jr., Joseph M. Dugan, Nemyra 
Enck, dr. Aristotle ir Helen Flessor, Napoleon G. Garsh-
va, Eleanor C. Gauvin, Reinhold ir Emmy Gedeit, Amelia 
Gelbudas,Valentinas Genčius, Genius Gičius, Edward V. 
Gillis, Frank Ginkewicz, Florence Gomez, „Grandis" šo
kių grupė, V. J. Grigas, Aldona ir Gedas Grinis, Arnoldas 
Grušnys, Vytautas Grybauskas, Jonas Gudėnas, John ir 
Anelė Gumbelevičius, John Gutawessky, Kathleen Gu
žauskas, Rūta Hoffa, Irma Ibenskis, Alfonsas ir Teodora 
liekis, Stasys ir Irena Ilgūnas, Aldona Jakniūnas, Albi
nas Janiūnas, Antanas Januška, Vytas ir Dalia Januškis, 
Janina Jarašius, Elena Jasaitis, Bruno Jasevičius, Vy
tautas ir Elena Jasinevičius, Sophie Jesunas, L. Judic
kas, Bronius Juodelis, Leonas ir Ann Marie Juraitis, 
Harold E. Kalbas, Lucy Kali, Vytautas ir Gražina Ka-
mantas, Leonard Kapochus, Julius Karsas, Marius ir 
Rasa Kasniūnas, John ir Lillian Kasuba, Romualdas ir 
Elena Kasuba, Jonas Kavaliūnas, Gediminas ir Leonidą 
Kazėnas, A. Keraga, Robert A. Kerr, Jonas, ir Lucy 
Kilčiauskas, Kristina Kincinas, J. Kishkunas, Donatas 
Kisielis, Lina Kisielius, A. Kiškis, Rosemarie Klevinsky, 
Petras ir Jadvyga Kliorys, Dorothy Komosky, Balys Kon-
dratas, John Korsak, Thomas Kotowicz, Frank Kozak, 
Alfredas Krisukėnas, Bronius Krokys, Kristina Krulikas, 
Aleksandras ir Jūra Kučiūnas, Giedrė Kumpikas-Stra-
vinskas, Rita Kupris, Antanas ir Zita Kušetiauskas, 
Frances Laurence, Pranas Lekutis, Aldona ir Bfrutė Le-
sevičius, Joseph Liudžius, Dan Liutikas, JosepTi Logan, 
Vincas ir Ramunė Lukas, George Lukesh, Bronius ir Al
dona Mačiukevičius, Emilia Macphail, R. MaKiauskas, 
Romas Malela, Benigna Marčiukaitis, Jonas Martinkus, 
Leonas ir Nijolė Maskaliūnas, K. Matonis, Vaclovas ir 
Vanda Mažeika, F. McGann, Helen Medley, Teresa ir Li
nas Meilus, Dennis A. Migliore, Alfredo ir Alkia Miku-
čauskas, Algis ir Vaidas Mikuckis, Mathilda Milauskas, 
Petras Miliauskas, Anatole ir Danutė Milunas, Gene-
vieve ir Stanley Modzelesky, Bronius Mogenis, D. Moze
ris, Bronius ir Bronė Nainys, Vytautas ir Elena Sfamikas, 
B. ir G. Narbutas, Aldas Naris, Pranas ir Gintra Naris, 
Victor ir Clare Narušis, Pilypas ir Elvyra Narutis, Arū
nas Navickas, Robert ir Lynda Nevulis, Charles-ir Helen 
Nodus, Joseph ir Diana Noreika, A. M. Norkus, S. P. 
Obelenis, George Obelenus, L. ir I. Oksas, Anthony Pad-
vek, V. Palčiauskas, Aldona ir Juozas Palekas, A. Palmie-
ri, Vyt. Palubinskas, Edward ir Dolores Palušist Alfonsas 
ir Vlada Pargauskas, Maironis Park, Zenonas Paškus, 
Stanley ir Regina Patlaba, L. ir R. Paulius, Lillian Paul-
son, K ir M. Pažemėnas, George E. Petraitis, Lillian Pet
ronis, Algirdas ir Lilija Pivaronas, Joseph ir Barbara Pli-
kaitis, Ann Prims, Anna Pringle, Casimer ir Anne Prun-
chunas, Adele Puleo, Romas ir Dana Puodžiūnas, Alek
sandras A. Pužauskas, Valentinas ir Ana Račiūnas, Jo
nas Račkauskas, P. ir M. Radis, G. ir V. Rajeckas, Ri
mantas Ramanauskas, Vai ir Lili Ramonis, V. Rasimas, 
Polius Raslavičius, Stanley Rastutis, Petras Rasutis, 
Marion Ratto, Charles C. Ribokas, Antanas Rickevičius, 
Eleanor Rokas, Andrew Rozger, Adolfas ir dr. Alicija Rui-
bys, Janina Rukšėnas, Ona Rušėnas, Vladas ir Marie 
Ruzgą, Walter ir Martha Sabaitis, Jr., Ralph ir Mary 
Ann Sadauskas, Vacys ir Maria Saliklis, Hortenzija Ša
palas, A. ir M. Sasnauskas. Antoinette R. Seaver, W. A. 
Seipel, C. Sgambelluri, Erwin E. Shaltes, Stephanie 
Sheets, A. M. Shnerpunas, Stasys Šidlauskas. Linas ir 
Rimas Sidrys, Rimvydas Sidrys, Stephanie ir Walter 
Simonaitis, Rūta Skirius, D. Šlenys, Julius Staniškis, Jo
nas Stapulionis, Ramoną Stephens-Steponavičius, J. Šu
kys, John ir Pat Sullivan, A. ir K. Sušinskas, Eleanor 
Tajmajer, Edward Tamošaitis, Algis ir Rima Tamošiū
nas, Agota Tiškus, Antanas ir Apolonia Tuskenis, August 
Urbelis, Vytautas Užgiris, Albert F. Vaitkus, A. Vaivada, 
Rūta Vardys, Nijolė Varnas-Warn, Keith Vaskelionis, S. 
ir S. Vaškys, Algis ir Stefanija Vaznelis, Sigitas ir Rūta 
Vaznelis, Petras Vėbra, A. ir V. Venclovas, C. Vepštas, 
Charles ir Helen Vilnis, VValter A. Virbick, George J. 
Vishner, Jr., Pranas Visvydas, Raymond Vizgirda, Vyš
niauskas, Josephine Walsh, Sophia Walsh, Mieczyslaw ir 
Elena Wasilewski, Mary Wysocki, Albert ir Blanche Yac-
kabonis, William Yudiskas, Margaret ir Joseph Žalis, V. 
Zebertavičius, Olympia M. Zelinski. Algimantas Že-mai-
taitis, Vytautas ir Stasė Žemaitis, Albina Znotas, A. Žu
kas, J. J. Žukas, Allan ir Regina Žvinakis. 

$6.00 J. ir E. Vaičys. 
$5.00 Kazimiera C. A. Gudukas,Charles Janulis, Emi-

ly Jonės, Anna Klizas Wargo, Tadas Mickus, Antanas ir 
Emilija Paužuolis, Vytautas ir Teresita Petravičius. 

$3.00 Kristina Senulis. 
$2.00 L. Gail Becks. 
$1.00 Jonas Antanavičius, VVilliam A. Poplis. 
Nuoširdžiai dėkojame visiems centro rėmėjams, kurie 

savo auka prisidėjo prie centro gyvavimo ir išlaikymo. 
PLC Tarybos vardu, 

Romas Kronas 
Visos aukos yra nurašomos nuo federalinių mokesčių. 

DRAUGAS, 1999 m. kovo 19 d., penktadienis 

Ori ir elegantiška 94 metų amžiaus Alena Vileišyte Deveniene-Giedraitiene, dar vos prieš penketą mėnesių lan
kydamasi Čikagoje susitiko su skautininke Ritone Rudaitiene. Nuotr. T. Rudaičio 

DAR VIENAS SUDIEV 
Šių metų vasario 14 d. St. 

Petersburge, Floridoje, mirė 
žinoma visuomenininke ir vei
kėja a.a. Alena Vileišytė-Deve-
nienė-Grigaitienė. Palaidota 
vasario 16 d. Tautinėse kapi
nėse, Čikagoje, šalia savo vyro 
dr. Mykolo Devenio ir vaikai-
čio-jūrų skauto Juliaus Bobe
lio, kurį 1977 metais pasišau
kė Aukščiausias, sulaukusį 
vos 16 metų amžiaus. 

A.a. Alena Vileišytė-Deve-
nienė - Grigaitienė buvo Lie
tuvos Nepriklausomybės akto 
signataro Jono Vileišio duktė. 
Vasario 16-ąją — Lietuvos Ne
priklausomybės šventę visuo
met labai iškilmingai švęsda
vo, ruošdavo savo namuose 
priėmimus. 

Jos vyras, Amerikos pilietis 
dr. Mykolas Devenis, buvo ru
sų ištremtas į Sibirą, o jai su 
trimis mažamečiais vaikais — 
Algirdu, Kęstučiu ir Dalia, pa
vyko pasitraukti į Vakarus, 

AA. VYTAUTAS 
SEMAŠKA 

Po sunkios ligos, 1999 m. 
vasario 12 dieną, savo namuo
se, Sebring, Floridoje, mirė 
taurus ir veiklus lietuvis Vy
tautas Semaška. 

Jis gimė Kaune, 1925 metų 
gruodžio 6 d. 1952 metais (per 
Vokietiją ir Angliją) atvyko 
Kanadon. 1964 metais su šei
ma persikėlė į JAV, Floridon, 
kur buvo aktyvus lietuviškoje 
veikloje (ALTe, Lietuvos Atgi
mimo sąjūdyje, Pavergtųjų 
Tautų komitete). Dalyvavo 
lietuviškoje spaudoje. Buvo 
„Laisvos Lietuvos" redakcinės 
kolegijos nariu. Plačiai ir drą
siai kėlė Lietuvos bylą ameri
kiečių spaudoje. Panaudojo 
savo veikloje ne tik žurnalisto, 
bet ir kalbėtojo talentą. 

Tuo metu, kai Vakarų val
stybės organizavo (per VLIKą) 
ryšius su Lietuvos pogrin
džiu, Vytautas, kaip savano
ris, Anglijoje buvo ruošiamas 
parašiutu nusileisti okupuo-
ton Lietuvon. Infiltravimo pro
jektą sustabdžius, jis liko Va
karuose. 1984 m. persikėlė į 
Sebring, Floridą. 

Velionis paliko dideliame 
nuliūdime žmoną Ritą, sūnų 
Raimundą ir kitus gimines bei 
draugus. 

Vytautas Chainauskas 

• Juo labiau senstu, tuo la
biau nepasitikiu gerai žinoma 
doktrina, kad su amžium atei
na išmintis. 

H. L. Mencken 

kur po daugelio pastangų, 
šeima vėl galiausiai susijungė 
Amerikoje. 

Gyvendama Vokietijoje, Ale
na Vileišytė-Deveniene-Gri-
gaitienė buvo VLIKo Tarybos 
pirmininkė, o vėliau, jau per
sikėlus į Ameriką, BALFo vi
cepirmininkė. Ypač daug rū
pinosi lietuvių pabėgėlių emi
gracijos j JAV reikalais. 

Devenių ūkis, su gražiu 
maudymosi tvenkiniu netoli 
VVaterbury, Connectituct, vi
suomet buvo labai mėgiama 
vietovė lietuviško jaunimo su
sibūrimams, skautų iškyloms 
ir stovyklavimui. Ten išaugo 

ir subrendo daug lietuviško 
jaunimo. 

Palydėti garbingo 94-rių me
tų amžiaus sulaukusią a.a. 
Aleną Vileišyte - Devenienę-
Grigaitięnę į amžino poilsio 
vietą susirinko didelis būrys 
artimųjų ir gerbėjų. Iš Lietu
vos ir įvairių Š. Amerikos vie
tovių atskubėjo jos mylimi 
vaikaičiai — Dalios ir dr. Ka
zio Bobelių sūnūs ir dukros 
— jūrų skautai Jonas ir Al
gis, jūrų skautės Rūta, Ale-
nutė ir Aldutė su savo vyrais. 

Ilsėkis Viešpaties ramybė
je, garbinga Lietuvos dukra. 
Gili užuojauta visiems liūdin
tiems artimiesiems. 

s. fil. Ritonė Rudait iene 

Mūsų mielam 

A.tA. 
JUOZUI PLIENUI 

po vargingos kelionės šioje žemėje užmerkus akis 
Amžinajam Poilsiui, giliame skausme likusius žmoną 
ADELĘ, dukrą LORETĄ GUZIEC, sūnų ANDRIŲ, 
uošvę JADVYGĄ ŠAKALIENE bei kitus gimines 
nuoširdžiai užjaučiame ir jungiamės j jų liūdesį. 

Buvę dainaviečiai Floridoje: 
Danguolė ir Petras Griganavičiai 

Vilius Juška 
Danguolė ir Pranas Kavaliauskai 

Elena ir Mečys Krasauskai 
Irena ir Eugenijus Svarinskai 

Irena ir Leonas Sodeikos 

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJAI AUKOJO 
(NUO 1998X1 IKI 1999.III.1) 

$300 - V. ir E. Valantinai 
$200 - A. Draugelis 
$100 - St. Kankus, J. Žebrauskienė 
$50 - V. Karaitienė, E. Kielienė, B. Morkūnienė, M. 

Ročkuvienė, L. M. Tornau, V. Uznys 
$25 - P. Pakalkienė, E. VVasilievvski 
$20 - D. Būtėnienė, St. Kavaliūnienė, B. Vengianskienė 
$17 - V. Čepaitienė, I. Gelažienė 
$15 - V. Berniec 
$14 - E. Blinstrubienė 
$12 - E. Jucienė 
$11 - A. Ješmantienė 
$10 - R. Karlove, A. Šemienė 
$9 - M. Kapačinskienė, V. Remienė 
$7 - V. Jankauskienė, S. Januškienė, J. Smilgienė 
$6 - A. Pocienė 
$5-1 - S. Bražionienė, E. Gaškienė, M. Katkienė, M. 

Noreikiene. A. Plienienė, M. Ruikienė, A. 
Totoraitienė. 

Mirusiu atminimui aukojo: 

A.a. Emilijos Gaškienės — S. ir A. Jelioniai — $30 
A-a. J anės Gliaudelienės — V. Prunskienė — $15 
A.a. Aldonos Jankauskaitės — ALVUDAS, E Barškėtie-
nė, dr. J. Jakševičienė, R. ir S. Jautokaitės, S. ir J. Užupiai, 
J. Valaitienė — $105 
A.a. Petro Rimkaus — G. Rimkienė. V. Jurcienė — $30 

Mieliesiems aukotojams nuoširdžiai dėkojame! 
Lietuvos Dukterų dr-jos 

centro valdyba 

ufftfSVR 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 

Mutual Federal Savings and Loan 
Association of Chicago 

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

Casimir G. Oksas, President 
Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 91 Merus. 



DRAUGAS, 1999 m. kovo 19 d., penktadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE. 

Marąuette Parko Lietu
vių namų savininkų orga
nizacijos narių susirinkimas 
šaukiamas kovo 19 d., penkta
dienį, 6:30 vai. vak., parapįjos 
salėje, 6820 S. Washtenaw 
Ave. Susirinkime dalyvaus 
abu kandidatai, daugiausia 
balsų gavę pirminiuose rin
kimuose į apylinkės atstovo 
(alderman) vietą. Taip pat da
lyvaus ir policijos atstovas. 

Vysk. Rimantas Norvilą. 

Šiandien, kovo 19 d., Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijoje 
prasidėjo Gavėnios susikaupi
mo pamaldos, kurioms vado
vauja ir pamokslus sako vysk. 
Rimantas Norvilą. Vakare Mi
šios 5 vai. Susikaupimas tesis 
šeštadienį, kovo 20 d., 9 vai. 
ryte ir 5 vai. p.p., ir sekmadie
nį, kovo 21 d., 10:30 vai. r. 
Kas tik galite, pasinaudokite 
šiomis rekolekcijomis. 

Kovo 21 d. Jaunimo cent
ro M. K. Čiurlionio galerijo
je, 5620 So. Claremont Ave., 
Chicago, IL 60636, vyks Lietu
vos Karo Aviacijos 80-ies me
tų jubiliejaus minėjimas ir 
lakūno ANBO lėktuvų kons
truktoriaus, inžinieriaus, bri
gados generolo, Lietuvos kari
nių oro pajėgų vado (1934-
1940 m.) Antano Gustaičio gy
venimo ir jo darbų parodos 
atidarymas. 

Amerikos Lietuvių gydy
tojų valdybos ruošiamas su
sitikimas su Washington, DC, 
Centrinės bibliotekos darbuo
toja Dale Lukiene vyks šį 
vakarą, kovo 19 d., 6:30 vai., 
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo 

Jūrų saulių kuopos 
„Klaipėda" visuotinis-meti
nis narių susirinkimas šau
kiamas kovo 21 d., sekmadie
nį, 12 vai., Šv. Antano parapi
jos salėje. Visų kuopos narių 
dalyvavimas būtinas. 

ALIAS Čikagos skyriaus 
valdyba kviečia visuomenę 
kovo 19 d., 7:30 vai. vak., at
vykti į Balzeko Lietuvių kul
tūros muziejuje rengiamą su
sitikimą su Vilniaus Gedimi
no Technikos un-to rekto
rium, prof. habi dr. Ed
mundu Kazimieru Zavads-
ku. Jis papasakos apie techni
kos specialistų ruošimą Lie
tuvoje, palygindamas su jų, 
ruošimu Vakarų aukštojo, 
mokslo sistemoje. Meninę pro-' 
gramą atliks kanklininkė Dai
va Kimtytė. 

KONCERTAS 
Muzika gali iššaukti įvairius 

jausmus, pakelti nuotaiką ir 
nuraminti. Religinė muzika 
taip pat turi daug savybių. Ji 
gali pažadinti gilias mintis ir. 
suteikti progą apmąstymui. J i 
gali privesti prie didesnio su
sikaupimo. Religinė muzika 
mus iškilmingai įveda į bažny
tines šventes ir padeda įspū
dingiau tas šventes švęsti. 

Todėl labai tinka Didžiąją 
Savaitę pradėti religinės mu
zikos koncertu. Švč. M. Mari
jos Gimimo parapijos choras 
labai intensyviai ruošiasi Ver
bų sekmadienio koncertui, ku
ris jau tapo gražia šios parapi
jos tradicija, sukurta buvusio 
klebono kun. Jono Kuzinsko 
pastangomis. Jis, įtaisęs nau
jus vargonus parapijoje, pas
katino chorą suruošti religinį 
koncertą. 

Koncerto metu girdėsime ne 
tik parapijos chorą, bet taip 
pat solistus Margaritą ir Vac
lovą Momkus bei Julių Sav-
rimą. Linda Veleckytė pritars 
smuiku. Vargonais akompa
nuos muz. Ričardas Šokas. 
Koncerto dirigentas bus muz. 
Antanas Linas, ilgametis pa
rapijos choro vadovas. 

Koncertas įvyks Verbų sek
madienį, kovo 28 d., 3 vai. 
p.p., Švč. M. Marijos Gimimo 
bažnyčioje. Visi kviečiami pa
sinaudoti šia proga tinkamai 
pradėti Didžiąją Savaitę. 

MPV centre, Čikagoje. 
„LITUANICA" PRALAIMĖJO 

Kovo 14 d. „Metropolitan In-
door Soccer" pirmenybių aš
tuntame rate „Lituanicos" fut
bolininkai savo sąskaiton įsi
rašė dar vieną nulį. Jie turėjo 
nusileisti „Maroons" žaidė
jams 0-2. Nepaisant pralai
mėjimo, mūsiškiai žaidė žy
miai geriau negu prieš pega
sus" komandą. 

Kaip jau įprasta, abu įvar
čiai į „Lituanicos" vartus krito 
pirmame kėlinyje. Po to mū
siškiai atsigavo ir po pertrau
kos ne kartą grasino prieši
ninkų vartininkui. Tačiau ir 

gražiausias progas neįstengė 
išnaudoti. „Neįmušus įvarčių, 
negali laimėti rungtynių", 
trumpai pralaimėjimo priežas
tį apibūdino mūsiškių treneris 
Gediminas Bielskus. 

Šį sekmadienį, kovo 21 d., 6 
vai. vak. „Lituanica" žais pas
kutines salės futbolo pirmeny
bių rungtynes. Varžovas — 
buvusi stipri vokiečių „Schwa-
ben" komanda, kuriai šiemet 
kažkodėl nesiseka. Tai turint 
mintyje, reikėtų laukti mūsiš
kių pergalės. 

E.Š. 

priklausomybės Sąjūdis, grą
žino tautai suverenių galių 
raišką per esamas, nors ir sve
timųjų primestas, institucijas! 
Išrinktieji atstovai buvo šio 
proceso dalis, laisvuose rin
kimuose gavę tautos atstovų 
mandatą — reikšti jos aukš
čiausią suvereninę galią — at
kurti nepriklausomybę. „Buvo 
6 vai. vakaro 1990 m. kovo 11 
d., kai parlamentas tuo pačiu 
aktu pasivadino Lietuvos 
Aukščiausiąja taryba taigi — 
TSR, Tarybų sovietinės respu
blikos nebėra! Dar po kelių ar 
keliolikos minučių nauju įsta
tymu „Dėl valstybės pavadini
mo ir herbo" tapome Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiąja ta
ryba (taip rašė V. Landsbergis 
savo prisiminimuose „Lūžis 
prie Baltijos"). Ši taryba jau 
galėjo spręsti apie Nepriklau
somybę ir jos aktą žymėti, 
tvirtinti Vyčio herbu. Atme
tėme tarybinę Konstituciją ir 
paskelbėme 1938 m. Lietuvos 
Konstitucijos atstatymą, tuoj 
pat ją vėl užsaldėme ir pri
ėmėm laikinąjį Pagrindinį 
įstatymą, kaip laikiną Kons
tituciją. To nepadarė nei lat
viai, nei estai ir vėliau kanki
nosi patekę į dviprasminę tei
sinę padėtį, nes pas juos ir to
liau iš dalies galiojo SSRS 
Konstitucija. 

Toliau savo atsiminimuose 
V. Landsbergis rašė kaip 
Aukšč. tarybos salėje kabantį 
didžiulį sovietinį herbą (su 
plaktuku ir pjautuvu, penkia
kampe žvaigžde ir visa kita 
„butaforija" uždengė „techni
niu sprendimu": nuo apačios į Į 
viršų prieš sovietinę emblemą 
pakilo didžiulė uždanga — 
geltona, žalia, raudona — Lie
tuvos valstybinė vėliava, ku
rios pakėlimas buvo sutiktas 
spontanišku plojimu. Tuo me
tu Kremliuje Gorbačiovas 
griežė dantimis, nes porą die
nų pavėlavo įvesti SSRS prezi
dento valdymą, jo įstatymus. 
Tai toks formalus 1990 m. 
Kovo 11-tos gimimas. O nefor
malus buvo kitoks. 

Prasidėjo jis 1941 m. birželio 
23 d. sukilimu prieš sovietus, 
paskui pasipriešinimu vokie
čių okupacijai, nevykdant mo
bilizacinių įsakymų stoti į 
Vehrmachtą ir į SS dalinius. 
Lietuvą 1944 m. užėmus so
vietams, buvo pasipriešinimas 
okupacinei valdžiai, ignoruo
jant 1909-1926 m. gimusių vy
rų mobilizaciją į Raudonąją 

armiją ir Lietuvos partizanų 
kovos, trukusios per ištisą de
šimtmetį. Partizanai 1949 m. 
vasario 16 d. deklaracijoje, be 
jokio kompromiso paskelbė, 
kad lietuvių tauta gyva, kad 
teisėti Lietuvos šeimininkai 
yra ne okupaciniai kolaboran
tai, ne Sniečkus, Paleckis, 
Gedvilas, bet lietuvių tautos ir 
visuomenės atstovai: partiza-

Seimo pripažintu specialiu 
valstybiniu dokumentu. 

Kelias į Kovo 11-ąją vingia
vo ir Sibire — politinių kali
nių sukilimuose: 1953 m. No-
rilske (ten dalyvavo ir P. Vai
čekauskas), kur čekistai šaudė 
ir į Norilsko Vyčius, Vorkutoje 
— Karagandoje, kur susįjun-
gę trys politinių kalinių lage
riai (2 vyrų ir 1 moterų) kovo
jo, kad nusimestų sovietų ver
gijos pančius. Šioje kovoje ak
tyviai dalyvavo ir net vadova
vo lietuviai: buvę Lietuvos ka
riuomenės karininkai, šauliai, 
partizanai ar šiaip eiliniai 
žmonės. Būtina paminėti jų 
vardus. Norilsko Vyčiai: Vy
tautas Laugalys, Jonas Čepo
nis, Vytautas Balsys, Česlovas 
Kavaliauskas, Irena Martin-
kutė-Smetonienė, Joana Mu-
reikienė, Veronika Misiūnaitė. 
Vorkutos sukilimuose: Lietu
vos kariuomenės kapitonas A. 
Kazanas, Feliksas Juodeika, 
Edvardas Radavičius, Felik
sas Kirvelaitis. Kengiro sukili
mo vadovybėje lietuvis Kuop-
kus (net aprašytas Solženyci-
no knygoje „Archipelagas — 
Gulagas") ir daugybe kitų, ku
rių neįmanoma išvardinti, nes 
tai daugybė lietuvių politinių 
kalinių ir tremtinių, žuvusių 

ir gyvų Lietuvoj ir Sibire — 
daugiau nei 300,000. Su Kovo 
11-tąja turėjo ryšį 1956 m. 
lapkričio 2 d. Vėlinių minėji
mai Rasų kapinėse Vilniuje ir 
Kaune. 1972 m. įvykiai Kaune 
ir demonstracijos, R. Kalantos 
susideginimas sodelyje prie-

j šais Muzikinį teatrą Kaune, 
demonstracija Vilniuje prie A. 
Mickevičiaus paminklo, Lietu
vos Sąjūdžio mitingas, 30,000 
mitingas Vilniuje, Vingio par
ke 1988.VIII.28 ir bado strei
kas prie Vilniaus arkikatedros 
(1998.DL20 milicija ir kariuo
menė užpuolė ir mušė badau
jančius ir demonstruojančius), 
1989.11.15 d. Sąjūdžio mitin
gas ir sesija, 11.16 Laisvės sta
tulos atšventinimas Kaune, 
Karo muziejaus sodelyje. Pa
galiau 1989 m. rugpjūčio 23 
dienos Baltijos kelias, kai 2 
milijonai žmonių prie Baltijos 
sustojo gyva grandine, atsi
gręžė veidais į Vakarus ir nu
suko nugaras Maskvai, ypač 
sukrėtęs vergijos statinį, nes 
prasidėjo „Dainuojanti revo
liucija". Iš tų visų įvykių ko
vose už laisvę labiausiai iš
skirtinas Lietuvos partizani
nis pasipriešinimas — 26,556 
partizanų ir jų rėmėjų kruvi
na auka. 

„Labai galimas dalykas, kad 
nesipriešinimas pavergėjui 
mūsų tautai būtų mažiau 
nuostolingas, negu priešini
masis. Bet ar tauta galėjo ne
sipriešinti ir kodėl ji priešino
si? Greičiausiai todėl, kad jai 
pasirodė per daug žema ir ne-

nai — Lietuvos Laisvės kovų garbinga nusilenkti paniekai, 
sąjūdis su jo tarybos prezidiu- barbarybei, tapti bjauriausių 
mo pirmininku generolu Jonu dvasios išsigimėlių verge. Tuo 
Žemaičiu „Vytautu" priekyje, ji pasirodė kaip kilnus ir ver
ši deklaracija tapo šiais me- tingas žmonijos bei rautų ben-
tais Vasario 16 d. Lietuvos druomenės narys. Tuo ji įnešė 

Svečiai ii arčiau ir toli, aplankę „Draugo" redakciją kovo 17 d. Iš kairės: Tadas Bukaveckas, Vilniaus Gedimino 
Technikos un-to (VGTU) rektorius prof. habU. dr. Edmundas K. Zavadskas, Danute Bindokienė, VGTU direkto
rius prof. habil. dr. Jonas Stankūnas ir Vytautas Peseckaa. Nuotr. Jono Kuprio 

JAUNUOSIUS VILNIAUS 
KREPŠININKUS IŠLYDĖJUS 

Jau daugiau negu trys sa
vaitės „Draugo" puslapiuose 
buvo rašoma apie Šarūno 
Marčiulionio krepšinio mokyk
los pirmuosius krepšininkus, 
jų lankymąsi Čikagoje, o vė
liau — pateikta žinių ir apie 
jų rungtynes Čikagoje bei apy
linkėse. 

Nuo kovo 6 d. „marčiulio-
niukų" buvo visur pilna. Jie 
rungtyniavo Lemonte, Čikago
je, Lisle, Naperville ir Dow-
ners Grove, sužaisdami šešias 
oficialias rungtynes, kurių 4 
laimėjo. Turėjo ir vieną treni
ruotės pobūdžio susitikimą 
prieš gerokai vyresnius am
žiumi žaidėjus. 

Pagrindinės jų viešnagės 
rungtynės buvo Illinois valsti
jos aštuntokų turnyre, vadina
mame „Madness V" North 

savo indėlį į bendrąją žmoni
jos kovą dėl laisvės ir žmogiš
kumo idėjų. Todėl supranta
ma, kodėl jau šiuo metu, kol 
laisvės priešams dar nėra pa
skelbta galutinė kova, pasau
lis su pagarba ir palankumu 
sužiuro į mūsų mažąją šalį". 
Tai žodžiai partizano „Karin-
gio", Broniaus Krivicko (K. 
Bradūno bičiulio ir amžinin
ko), parašyti LLK Sąjūdžio 
vyr. vadovybes organo „Prie 
rymančio Rūpintojėlio" pusla
piuose — 1952X, Nr. 5 (21). 

„Ir dabar, žvelgiant į Lietu
vos gyvenimą 1990 m. kovo 
11-osios akimis, mes matome 
atgimusią Lietuvą lyg pomiš
kį, kur okupantas iškirto 
ąžuolus, beržus, uosius ir kle
vus, kur paliko daug žilvičių, 
karklų ir kitų vijoklių, bet 
taip pat matome, kad Lietuva 
ir vėl sodina ąžuoliukus, auga 
nauja karta, „Vaikų viltis" ne 
tik Lietuvoj, bet ir čia — 
išeivijoj. 1990 m. kovo 11-toji 
tikrai yra Dievo dovana Lietu
vai". 

Po įspūdingos paskaitos bu
vo daug įvairių klausimų. Mu
zikinę programos dalį atliko 
B. Rasimas, paskambindamas 
keletą savo kūrinių. Popietę 
baigėm, sugiedodami „Lietuva 
brangi". 

I rena Labu t i enė 

KOVO 11-OSIOS MINĖJIMAS 
„SEKLYČIOJE* 

E. Sirutienė „Seklyčios" tre
čiadienių parengimų vadovė, 
apsidžiaugė, kad, nepaisant 
šalto žiemužės oro ir gausybes 
?niego, nemažas būrys vyr. 
lietuvių susirinko paminėti 
Lietuvos Nepriklausomybes 
atstatymo dieną — Kovo 11-
ąją. Linkėjo, kad ši šventė 
džiugintų kiekvieno lietuvio 
širdį ir apie ją pakalbėti pak
vietė Povilą Vaičekauską, bu
vusį miško brolį — partizaną, 
kalinį ir verguos kelius perė
jusį tremtinį, kuris dabar, gy
vendamas išeivyoj, daug dar
bo ir laiko skiria Partizanų 
fondo reikalams. 

Prieš prelegentui pradedant 
kalbėti, Onutė Lukienė ir 

Emilija Valantinienė buvo pa
prašytos padeklamuoti V. Ci-
nausko bei K. Bradūno patrio
tinių eilėraščių, kurie taip tiko 
Kovo 11-tos nuotaikoms. 

P. Vaičekausko kalbos tema 
buvo „Lietuvos nepriklauso
mybės keliai, kurie vedė į 
1990 m. kovo 11-ąją". Jo ma
nymu, čia svarbiausią vaid
menį suvaidino 1918 m. Vasa
rio 16-tos aktas, nes, atgavus 
nepriklausomybę, lietuvių 
tauta įkvėpė tiek daug laisvės 
oro per tuos 22 metus, kad jo 
užteko iki 1990 m. Kovo 11-
osios — per visus 50 nelaisvės 
metų. 

Dar prieš Nepriklausomybės 
atkūrimo aktą pasireiškęs Ne-

Central kolegijos sporto salėje, 
Naperville, IL. Jame vilniečiai 
iš 32 komandų, laimėję du su
sitikimus, pateko į baigminį 
aštuonetuką. Tačiau tolimes
nės kliūties jiems peržengti 
nepavyko, nes buvo priversti 
nusileisti šeimininkų — Na
perville miesto komandai. Ži
noma, prie pralaimėjimo pri
sidėjo ir teisėjų neobjektyvu
mas, bet tai, aišku, yra dažnas 
reiškinys sportiniuose susiti
kimuose. 

Vilniečiai aiškiai parodė ge
rą komandinį susižaidimą. Iš 
pavienių žaidėjų, turbūt, rei
kėtų išskirti: Gediminą Šumy-
lą, Vladimirą Severovą, Saulių 
Nakutį, Karolį Rinkevičių, 
Ąžuolą Naujiką, Igną Bakejų, 
pelniusius daugiausia taškų. 
Neblogai dirbo ir aukštaūgis 
(188 cm) Aleksandras Survu-
tas, iš kurio gal išaugs naujas 
Lietuvos rinktinės vidurio 
puolėjas. Tačiau ir kiti vilnie
čių žaidėjai nemažai stengėsi, 
atkakliai kovojo. Bet dažnai 
pastebimas nuovargis, pasi
keitusios gyvenimo sąlygos, 
persišaldymai irgi tarė svarų 
žodį. 

Jų treneris, buvęs Vilniaus 
„Statybos" komandos krepši
ninkas Gediminas Ulys, tikrai 
neeilinių sugebėjimų vyras. 
Jis įdėjo daug darbo bei pas
tangų, kad treniruojama ketu
riolikmečių komanda taptų 
Lietuvos čempione. 

Kai OHare oro uoste pa
klausėme apie išvyką ir atei
ties užsimojimus, treneris pa
sakė: 

„Išvyka esu patenkintas, nes 
ji vaikinams davė nemaža 
naudos. Įgijome daugiau paty
rimo, pamatėme, kaip žaidžia 
krepšinį amerikiečių jauni
mas. Tik būtų naudinga dau
giau rungtynių prieš krepši
ninkus, kurie veda greitesnį 
žaidimą. Grįžę į Vilnių ne
turėsime daug laiko ilsėtis, 
nes po keletos dienų pradėsi
me žaisti Lietuvos jaunimo 

pirmenybėse, O prieš tai, žino
ma, dar reikės ir pasitreniruo
ti". 

Reikia pažymėti, jog Illinois 
valstijos aštuntokų turnyro 
Naperville, IL, programiniame 
leidinyje komandos trenerio 
asistentu buvo įrašytas dr. 
Donatas Siliūnas. Šis krepši
nio entuziastas, ilgametis 
ASK „Lituanicos" vyrų krep
šinio komandos žaidėjas, da
bar yra aktyvus šio klubo 
vaikų ir jaunimo komandų 
treneris. Negana to, jis sudarė 
vilniečiams varžybinę progra
mą ir iš darbovietės pasiėmęs 
atostogas, dešimtį dienų jau
nuosius svečius iš Vilniaus au
tobusiuku vežiojo, nuoširdžiai 
jais rūpinosi. 

Kovo 16 d, vakare svečiai iš 
Vilniaus „British Aimays" 
bendrovės lėktuvu per Lon
doną išskrido į Vilnių. Šalia 
12 jaunųjų krepšininkų gru
pėje buvo mokyklos administ
ratorė Aldona Nausėdienė, 
treneris Gediminas Ulys, trys 
mecenatai — vilnietė Ana Si-
rienė ir du jauni kauniečiai 
Vytautas Būdvytis bei Aidas 
Kalinauskas (šiedu porai die
nų buvo nuvykę ir New Yorko 
apžiūrėti). Tik mokyklos di
rektorė Zita Marčiulionytė, 
išlydėjusi delegaciją, dar liko 
Čikagoje ir iš čia vyks poros 
savaičių atostogų į šiltąją Ka
liforniją. 

Vilniečiai daugiausia dėkojo 
Indrei ir Donatui Tijūnėliams, 
kurie juos Čikagon pakvietė ir 
parodė nemaža širdingumo jų 
viešnagės metu. Bėjau minėto 
dr. Donato Siliūno, nemaža 
nusipelnė ir asmenys vilnie
čius pas save priglaudę, jais 
rūpinęsi. 

Čia tenka padėkoti Šarūno 
Marčiulionio mokyklos delega
cijai, nes ji įnešė daug gyvumo 
į šiaip jau gerokai apsnūdusį 
Čikagos lietuvių sportinį gyve
nimą. Jaunieji vilniečiai, kaip 
tie stiprūs pavasariniai Čika
gos vėjai, dešimtį dienų siau
tėjo Čikagoje. Jie ilgai paliks 
čia prisiminimus. 

E. Šulaitis 

Šarūno Marčiulionio krepšinio mokyklos k*'tunolikmpfių komandos treneris Gediminas ITlys prieš leisdamas 
.iavo .luklftinius Į .iik.*t»U' Nuotr Ed. Šulaičlo 

• Akcijų, bonu bei kitu 
v e r t y b i ų pirkime ir par
davime jums nuoširdžiai pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albina* Kurkulis, teL 
312-879-7750 arba jo sūnus 
Andrius Kurkulis, tel. 312-
879-7751, dirbą su Pirą* Al-
bany Corp. Čikagoje. I i JAV 
ir Kanados skambinkite veltui: 
tel 1-888-879-7730. (ak.) 

• Amerikos Lietuviu ra
dijas, vad. Anatolijus Siutas -
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. 
per WCEV 14.50 AM. TeL 
773-847-4903, adresas: 4459 
S.Francisco, Chicago, IL 
60632. («k.) 

• Marauette Parke par
duodama* 2 butu grafus, 
mūrinis namas. Dideli 6 kam-
bariai kiekviename aukite: 
valgomasis, salonas, virtuve ir 
3 miegamieji; 2 auto. garažas. 
Skambinti Algiui Liepinai-
ciui, Alea Mockus R.E., teL 
708-447-3351. (ik.) 

• L i e tuvos Partizanu 
ia lpai aukojo: $400 Jūrų 
saulių kuopa - Klaipėda. (Anks
čiau - $1,600); $200 Giedrai
tytė Grožvyda (iš mažos pen
sijos anksčiau • $400); $100 
Leščinskai, Juozas, Angelė (per 
kelis įnašus - $350); $50 Ste-
paičiai, Laima, Algis; $40 
Razminienė Birutė (per kelis 
įnašus — $125); $30 Drun-
gienė Birutė; $26 Džiugai, 
Stasys ir Sofija; $20 • Kanas 
Julius (anksčiau • $100); $10 
Boreišis Marija; $5 Tonas 
George. Lietuvos Partizanų 
globos valdyba nuoširdžiausiai 
dėkoja visiems aukotojams, 
prisidėjusiems prie partizanų 
šalpos. Aukas siųsti: L.P.G. 
Fund, 2711 W. 71 8t, 
Chicago, IL 60829. («k.) 

• Pinigai, siuntiniai, persi
kraustymas į Lietuvą per 
TRANSPAK. TeL 1-773-838-
1050. Lemont, IL, sekmadie
niais, (sk.) 


