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NATO karinės pajėgos 
pradėjo Jugoslavijos 

puolimą 
Briuselis, kovo 24-25 d. 

(Reuters-AP-BNS) — NATO 
generalinis sekretorius Javier 
Solana trečiadienį išleido pa
reiškimą, kuriuo patvirtino, 
kad NATO pradėjo oro antsk
rydžius prieš karinius taiki
nius Jugoslavijoje. 
Tai — pirmas puolimas prieš 

suverenią valstybę per 50 me
tų NATO istorijoje. Tai rodo, 
kad 19 narių sąjunga, esant 
reikalui, gali panaudoti jėgą, 
siekdama taikos susitarimo 
Jugoslavijoje. 

J. Solana sakė, kad tarptau
tinė bendruomenė išnaudojo 
visas galimybes, kad susitar
tų dėl Kosovo, tačiau tai neat
nešė sėkmės. „Atsakomybė 
už šiuos oro antskrydžius ati
tenka tik (Jugoslavijos) prezi
dentui (Slobodan) Miloševič, 
kuris atsisakė nutraukti 
smurtą Kosove ir sąžiningai 
derėtis", sakė jis. „NATO nes
kelbia karo Jugoslavijai. Mes 
nesipykstame su Jugoslavijos 
žmonėmis, kurie dėl jų vy
riausybės politikos pernelyg 
ilgai buvo izoliuoti nuo Euro
pos. Mūsų veiksmai yra nuk
reipti prieš represinę Jugosla
vijos vadovybės politiką", sa
ke NATO vadovas. 

Vašingtonas. ,,Tik mūsų 
tvirtumas gali užkirsti kelią 
didesnei katastrofai, kuri gali 
ištikti vėliau", prasidėjus Ser
bijos karinių taikinių puoli
mui, Baltuosiuose rūmuose 
pareiškė JAV prezidentas Bill 
Clinton. Iš Ovaliojo kabineto 
kreipdamasis į tautą, jis sakė, 
jog Jungtinės Valstijos ir jų 
NATO sąjungininkės ėmėsi 
karinių veiksmų „tik po dide
lių ir pakartotinių pastangų 
pasiekti taikų Kosovo krizės 
sprendimą". 

B. Clinton sakė, kad už oro 
antpuolius atsakingas Jugos
lavijos prezidentas Slobodan 
Miloševič, kuris pažeidė per
nai rudenį padarytus įsiparei
gojimus „sustabdyti brutalias 
represijas Kosove". „Tačiau jo 
pajėgos tik sustiprino puoli
mą, degino Kosovo albanų kai
mus ir žudė taikius gyvento
jus. Šiuo metu, kai aš kalbu, 
link Kosovo juda didesnės ser
bų pajėgos, ir daugiau žmonių 
bėga iš savo namų. Kosove 
krizė dabar pasiekė kulmina
ciją, ir jei mes nesiimsime 
veiksmų, padėtis dar labiau 
blogės". 

B. Clinton sakė, kad kari
niai veiksmai turi tris tikslus: 
pademonstruoti NATO opozi
cijos smurtui rimtumą ir para
mą taikai, neleisti S. Milo
ševič tęsti taikių gyven
tojų puolimo ir priversti jį už 
tai sumokėti, o jei reikia, pa
laužti Serbijos galią ateityje 
pradėti karą. 

Paryžius. NATO oro smū
giai Jugoslavijai „dar truks 
kelias dienas", ketvirtadienį 
pranešė NATO generalinis 
sekretorius Javier Solana. 

Pirmuosiuose bombardavi
muose dalyvavo maždaug po 
lygiai JAV ir Europos lėktuvų. 
„Manau, kad pirmosios dienos 
užduotis įvykdyta, bet mes tu
rime atlikti įvertinimą, kad 
pamatytume, ar reikia tęsti", 
sakė NATO vadovas. 

Pasak jo, šiuo metu NATO 
apsiribos pirmuoju, taktiniu 
etapu, kuriame atakuojami 
grynai kariniai taikiniai „be 
šalutinių nuostolių". Perei
nant prie antrojo etapo, pri

reiks NATO valstybių tarpu
savio konsultacijų. 

Paklaustas, kada visas puo
limas Jugoslavijoje bus baig
tas, J. Solana atsakė, jog „la
bai sunku pateikti tikslią 
trukmę. Tikiuosi, tai bus labai 
greitai. Kalbame apie dienas, 
ne apie mėnesius", sakė NA
TO vadovas. 

New Yorkas. Rusija ir Ki
nija per vėlai trečiadienį su
rengtą skubų JT Saugumo Ta
rybos (ST) posėdį griežtai kri
tikavo JAV ir jų sąjunginin
kes dėl NATO įvykdytų bom
bardavimų Jugoslavijoje. 

Rusijos ambasadorius JT 
Sergej Lavrov, kuris trečia
dienį prašė surengti šį posėdį, 
kaltino NATO pažeidus tarp
tautinę teisę ir pareikalavo 
nedelsiant nutraukti „neteisė
tus karinius veiksmus". Pasak 
jo, šie oro smūgiai verčia rim
tai suabejoti NATO teiginiu, 
kad ji nesiekia „pasaulio po
licininko" vaidmens. 

Kosovo krizei aštrėjant, ST 
liko nuošalėje, nes buvo para
lyžiuota nesutarimo tarp pen
kių nuolatinių jos narių, tu
rinčių „veto" teisę. ST neren
gė konsultacijų Kosovo klausi
mu, kol trečiadienį nepradėjo 
kristi bombos. 

Rusija ir Kinija griežtai 
priešinosi vienašaliams NATO 
veiksmams be išankstinio 15-
os ST valstybių pritarimo. Šią 
nuostatą atviroje trečiadienio 
diskusijoje parėmė Baltarusi
ja, Indija ir pati Jugoslavija. 

JAV teiginį, kad NATO turi 
teisę veikti pagal jau esamus 
ST nutarimus, parėmė Di
džioji Britanija, Prancūzija, 
Nyderlandai, Kanada, Slovė
nija, Albanija, Bosnija ir Vo
kietija, kuri pasisakė Europos 
Sąjungos (ES) vardu. 

Briuselis. Naktį į ketvirta
dienį surengti oro antskry
džiai prieš Jugoslaviją buvo 
sėkmingi, pranešė NATO. 

NATO vyriausiojo vado ge
nerolo Wesley Clark praneši
mu, numušti 3 Jugoslavijos 
naikintuvai ir bombarduota 
40 taikinių visoje valstybėje. 
Žymesnio Jugoslavijos prieš
lėktuvinės gynybos pasiprieši
nimo nebuvo. 

Vašingtonas. JAV gynybos 
sekretorius William Cohen 
ketvirtadienį pareiškė esąs 
„patenkintas" pirmąja Serbi
jos taikinių bombardavimo 
banga ir įspėjo, kad oro smū
giai intensyvės. 

Interviu ABC laidai „Good 
Morning America" W. Cohen 
sakė, kad bombardavimas tę
sis tol, kol Jugoslavijos prezi
dentas Slobodan Miloševič 
grįš prie derybų stalo. 

Maskva. (Interfax). NATO 
agresija Kosove yra „labai 
šiurkšti Amerikos diplomati
jos ir JAV prezidento Bill 
Clinton klaida, ji vis viena 
jiems bus įskaityta", pareiškė 
Rusijos prezidentas Boris Jel-
cin. 

Kremliuje ketvirtadienį pre
zidentas pabrėžė, kad, esant 
šiai situacijai, Rusija „turi ir 
kraštutinių priemonių, bet 
mes nusprendėme jų nepa
naudoti, būti aukščiau šito". 
Prezidentas išvardįjo priemo
nes, kurių ėmėsi Rusija, siek
dama taikiai išspręsti Kosovo 
problemą. Tarp jų Rusijos 
vadovas nurodė B. Primakov 
sugr įž imą iš kel ionės į JAV, 

Kiekvienam, besidominčiam Europos Sąjungos <ESi problemomis, nuo šiol bus atviras kovo 24 dieną Vilniuje 
įkurtas Europos Sąjungos Informacijos centras Tai — trečioji tokia įstaiga, finansuojama ES lėšomis, Vidurio ir 
Rytų Europoje. Informacijos centro atidaryme kalbėjęs Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus pavadino šią ins
tituciją dar viena ES „sala" bei pabrėžė, jog centras „puikiai parodo Lietuvos pažangą, rengiantis visavertei na
rystei ir atspindi bendrą mūsų rūpestį paspartinti Lietuvos integraciją į Europos Sąjungą". 

Nuotr . : Atidarymo metu (iš kairės) prezidentas Valdas Adamkus; pirmoji ir kol kas vienintelė centro darbuo
toja, kuriai talkins reklamos agentūra „Alora", ir Europos Komisijos delegacijos Lietuvoje vadovas, ambasado
rius Henrik Schmiegelovr. <Eitai 

Lietuvos kariuomenė nedidins 
karinės parengties 

Vilnius-Talinas, kovo 25 d. 
(BNS) — Estija dėl sudėtingos 
situacijos Jugoslavijoje atšau
kė savo karius ir karininkus iš 
atostogų bei komandiruočių. 
Lietuvoje to daryti nežadama. 

Estijos gynybos pajėgų Ge
neralinio štabo atstovė spau
dai Diana Kukk ketvirtadienį 
sake, kad tuo norima visiškai 
sukomplektuoti karinių pajė
gų vadovybę bei patikrinti pa
siruošimą operatyviniams ir 
koviniams veiksmams. 

Lietuvos Gynybos štabo 
viršininkas pulkininkas Anta-

mas ir paprastas atšaukimas, 
be kovinės parengties skelbi
mo, pvz., mokymams ir pan. 

Lietuvos kariuomenės pa
reigūnai nemano, Vid reikia 
skelbti paprastą karių atšau

kimą, nes karas vyksta toli 
nuo Lietuvos ir tiesioginės įta
kos Lietuvai neturi. 

Tam, kad Lietuvos kariuo
menėje būtų paskelbta kovinė 
parengtis, turi būti priimtas 
politinis vyriausiojo karinių 
pajėgų vado, Lietuvos prezi
dento, sprendimas, sakė A. 
Jurgaitis. 

Išsiskyrė valdančiosios koalicijos 
bendrų nuomonės 

Vilnius, kovo 25 d. (BNS) — 
Trečiadienio vakarą posėdžia
vusi Krikščionių demokratų 
partijos (KDP) valdyba nusp
rendė rekomenduoti savo frak
cijai Seime paremti prezidento 

nas Jurgaitis sakė, kad Lietu- Valdo Adamkaus siūlomų įs-
vos karinė vadovybė nieko pa
našaus daryti nežada, nes Ju
goslavijos regionas yra per toli 
nuo Lietuvos. Pasak A. Jur
gaičio, skubus karių bei kari
ninkų atšaukimas iš atostogų 
ir komandiruočių yra viena 
kovinės parengties priemonių. 
Tačiau, pagal įstatymus, gali-

tatymo pataisų pagrindinę 
nuostatą, kad Privatizavimo 
fondo lėšų sąmata būtų tvir
tinama Seime. 

Prezidentas siūlo keisti Val
stybės ir savivaldybių turto 
privatizavimo įstatymo straip
snį, numatantį, kad fondo lė
šas skirsto vyriausybė. V. 

Rinkėjų pasyvumas — savotiška 
Litika poli 

Vilnius, kovo 25 d. (BNS) — 
Vyriausybė supeikė siūlymus 
panaikinti 40 proc. rinkėjų ak
tyvumo ribą per pakartotinius 
rinkimus, perspėjusi, kad Sei
me galėtų atsidurti „nusikals-

Rusijos atstovų skambučius ir 
pareiškimus, Rusijos karinio 
atstovo Šiaurės Atlanto są
jungoje atšaukimą, ryšių su 
sąjunga nutraukimą, kreipi
mąsi į JT Saugumo Tarybą, 
siūlant apsvarstyti Kosovo 
klausimą. 

B. Jelcin pažymėjo, kad JT 
generalinis sekretorius Kofi 
Annan „labai nepatenkintas 
NATO požiūriu į Kosovo prob
lemą, tačiau mano, kad nieko 
negali padaryti". 

Kalbėdamas apie savo po
kalbį su JAV prezidentu B. 
Clinton trečiadienį, B. Jelcin 
pranešė, kad šis 40 minučių 
pokalbis „buvo labai griež
tas". B. Jelcin sakė priminęs 
Amerikos prezidentui, „kiek 
drauge nuveikė, stiprinant 
saugumą, ir negalima leisti, 
kad visa tai nueitų niekais". 

Kalbėdamas apie morali
nius susidariusios padėties 
bruožus, B. Jelcin pareiškė: 
„Moraliniu požiūriu mes da
bar aukščiau Amerikos". 

tarnų grupuočių a;stovai, vei
kiantys atitinkamos rinkimų 
apygardos teritorijoje". 

Vyriausybės spaudos tarny
bos pranešime, kurame išdės
tyta vyriausybės kanclerio 
Kęstučio Čilinsko nuomonė, 
nepaaiškinta, kaip sietinas 
nusikaltėlių išrinkimas į Sei
mą ir rinkėjų aktyvumo ribos 
panaikinimas. 

Panaikinti 40 proc. ribą ra
gino Naujoji sąjunga, kai pra
ėjusį sekmadienį del nepakan
kamo rinkėjų aktyvumo eilinį 
kartą per pakartotinius rinki
mus trijose apygardose neiš
rinkti Seimo nariai. 

K. Čilinsko nuomone, rin
kėjų nėjimas prie balsadėžių 
— tai irgi balsavimas. „Tai 
parodymas, kad kandidatai 
neįtikino daugumos apygardos 
gyventojų, jog jiems svarbu 
turėti savo atstovą Seime. Jei 
šis pasyvus balsavimas pra
rastų savo reikšmę ir Seimo 
nariu taptų asmuo, už kurį 
aktyviai balsavo, kaip siūlo
ma, nors keli rinkėjai, tai 
reikštų, kad mūsų Seimas jau 
nebebūtų tautos atstovų ins
titucija", aiškina K Čilinskas. 

Nepavykę rinkimai praėjusį 
sekmadienį kamavo apie 
200.000 litų. 

Adamkus siūlo, kad vyriausy
bės pateiktai Privatizavimo 
fondo lėšų paskirstymo sąma
tai pritartų Seimas atskiru įs
tatymu. 

Pasak KDP valdybos pirmi
ninko Kazimiero Kuzminsko 
pasirašyto pareiškimo, krikš
čionys demokratai įsitikinę, 
kad ..racionalesniam visų val
stybės lėšų panaudojimo už
tikrinimui reikalinga, kad Sei
mas tvirtintų visų valstybės 
lėšų paskirstymą ir vykdytų 
jų panaudojimo kontrolę'". 

Po konservatorių valdybos 
posėdžio frakcijos Seime se
niūno pavaduotojas Alfonsas 
Bartkus pranešė, jog konser
vatoriai nepritaria prezidento 
siūlomam įstatymo pakeiti
mui. Pasak jo. konservatoriai 
ateityje galėtų svarstyti klau
simą „iš esmės", pakeičiant 
biudžeto sandaros įstatymą ir 
įtraukiant Privatizavimo fon
dą į patį biudžetą. 

Susitikime Seimo nariai at
kreipė V. Adamkaus dėmesį į 
tai. kad šio pusmečio fondo lė
šų paskirstymas jau patvirtin
tas Biudžeto įstatyme, todėl 
pataisos turėtų įsigalioti nuo 
liepos. 

Tai jau ne pirmasis atvejis 
po koalicijos sutarties atnauji
nimo sausį, kai krikščionys 
demokratai pareiškia kitokį 
nei konservatoriai požiūrį. 

Trečiadienio vakarą KDP 
valdyba pareiškė nekelsianti 
savo kandidato į laisvą aplin
kos ministro vietą, kuri yra 
konservatorių „įtakos sferoje". 

* Krikščioniu demokratu 
partijos (KDP) atsisakymą 
siūlyti KDP kandidatą į aplin
kos ministro postą Centro są
jungos (CS) pirmininkas Ro
mualdas Ozolas vertina kaip 
„diplomatinį partijos žingsnį, 
paliekant šį portfelį kor. crva-
toriams. kurio valdančioji par
tija ir pageidavo". Pasak R. 
Ozolo, kartu tai yra ir žin-

„Prezidentūrėlės" trukdo 
valstybės ir vyriausybės darbui 

Vilnius, kovo 25 d. <BNS; 
— Premjeras Gediminas Vag
norius primena, kad galutinis 
sprendimas dėi ministrų kabi
neto darbo nutraukimo pri
klauso nuo Seimo, o ne nuo 
prezidento. 

Spaudos konferencijoje ket
virtadienį ministras pirminin
kas teigė, kad jam „labai leng
va dirbti", nes „neturi jokio 
nusistatymo būti įsikibus į kė-
dę". 

G. Vagnorius teigė, kad su 
prezidentu nekalbėjo ir „nie
kada neketina kalbėti" apie 
reikalavimą atšaukti vyriau
sybės nuostatą dėl Konkuren
cijos tarybos statuso pakeiti
mo. 

Seimui patvirtinus prezi
dento pasiūlytas pataisas, jog 
Konkurencijos tarybą skiria 
prezidentas premjero teikimu, 
vyriausybė pareiškė, kad ne
tenka dalies atsakomybės už 
vartotojų ir gamintojų teisių 
gynimą ir kad būtina pataisyti 
vyriausybės programą. 

„Turiu pakankamai darbo, 
pakankamai rūpesčių ir nega
liu visą laiką skirti kokių nors 

ambicijų ar pareiškimų aiški
nimui", sakė premjeras. 

Jis tvirtino tikįs, kad pa
vyks susitarti su prezidentu, 
kad Konkurencijos taryba, 
nors ir neformaliai, toliau vyk
dytų vyriausybines funkcijas, 
nes kitu atveju tektų steigti 
kitą tarybą. 

Pasak premjero, jo santykiai 
su prezidentu buvo labai kon
struktyvūs ir dalykiški. Jis 
išreiškė viltį, kad jie tokie ir 
išliko, tačiau pažymėjo, jog 
kartais jam susidaro įspūdis, 
kad prie prezidentūros yra 
„mažų prezidentūrėlių". „Tai 
kelia rūpestį. Geriau būtų, 
kad bendradarbiavimas vyktų 
visais lygiais, ne tik preziden
to, bet ir patarėjų, ministe
rijų", sakė premjeras ir para
gino visas valdžios institucijas 
dirbti išvien. 

„Mes siekiame konstrukty
vaus bendradarbiavimo, ir 
mažiausiai šiuo metu Lietuvai 
reikia nestabilumo. Pakanka
mai sunku yra ir taip, todėl 
nereikėtų ieškoti papildomų 
problemų, ypač ten, kur jų nė
ra", kalbėjo G. Vagnorius. 

Prezidento ir premjero konflikte 
reikia taikdario 

Vilnius, kovo 25 d. (BNS) — 
Užsienio reikalų ministras Al
girdas Saudargas pasisiūlė 
tarpininkauti, sutaikant pre
zidentą ir ministrą pirminin
ką vardan pastovumo Lietu
voje ir paaštrėjus tarptautinei 
padėčiai. 

„Norėčiau asmeniškai 
kreiptis į prezidentą ir prem
jerą, kad dabar, kai tarptau
tinė padėtis yra paaštrėjusi, 
jie padarytų viską, ką asme
niškai gali, kad susitartų bei 
išlaikytų stabilią valdžią Lie
tuvoje", pareiškė A. Saudar
gas. 

Ministras pasinaudojo pro
ga padaryti žodinį pareiškimą 
ziniasklaidai, ketvirtadienį 
susinnku=^3'. į URM stebėti 
iškilmingos Lietuvos diploma
tų priesaikos. 

A. Saudargas nuogąstauja, 
kad aukščiausių valdžios pa
reigūnų nesutarimai gali būti 
pavojingi Lietuvai, kai pasau
lyje kilo didele įtampa po 
NATO oro smūgių Jugoslavi
jai. 

A Saudargas, vadovaujan
tis valdančiosios koalicijom 
bendradarbei Krikščionių de
mokratų partijai, pasisiūlė 

gsnelis, reiškiantis KDP trau
kimąsi iš valdančiosios koali
cijos. Jo teigimu, CS nuostata 
po politinio sprendimo dėl mi
nistro Algio Čapliko atšauki
mo iš vyriausybės nesikeičia ir 
nesikeis — Centro sąjungos 
atstovų darbas ministrų kabi
nete yra neįmanomas. Eita> 

* Premjeras Gediminas 
Vagnorius mano , kad sun
kiausias krizių laikas jau pra
ėjo, ir dabar vienas svarbiau
sių vyriausybės rūpesčių — 
panaikinti krizių pasekmes. 
Nepaisant to, kad dėl Rusijos 
krizės Lietuvos prekybos 
apimtys sumažėjo daugiau nei 
3 kartus, o pramonės lygis be
veik nepakito, G. Vagnorius 
mano, kad Lietuva atlaikė 
spaudimą ir išvengė finansi
nių sukrėtimų. Pasak jo. vasa
rį Lietuvos eksportas į Rusiją 
padidėjo 13.1 proc., o bendra
sis eksportas — 6.8 proc. Be
darbių skaičius sumažėjo 
6,000. 'BNS. 

tarpininkauti, sutaikant pre
zidentą ir premjerą, kurie, jo 
vertinimu, „turi gerą valią su
sitarti". 

Prezidentas Valdas Adam
kus ir ministras pirmininkas 
Gediminas Vagnorius viešai 
nėra susikirtę, bet abiejų ats
tovai pastaruoju metu vėl ėmė 
skelbti kaitinimus vieni ki
tiems dėl trukdymų ar nesu
gebėjimo dirbti. 

Prezidentas 
nekomentuoja 

santykių su premjeru 
Vilnius, kovo 25 d. (Elta) 

— Prezidentas Valdas Adam
kus bent jau kol kas atsisako 
komentuoti savo dabartinius 
santykius su vyriausybe ir jos 
vadovu Gediminu Vagnoriu
mi. 

. .Jokių komentarų", ketvir
tadienį žurnalistams sakė pre
zidentas. Ta patį tvirtino ir jo 
atstove spaudai Violeta Gai
žauskaitė. 

Žadama, kad prezidentas į 
pastarosiomis dienomis skel
biamus vyriausybės pareiški
mus atsakys ne komentarais, 
o konkrečiais darbais — pasi
rašydamas kai kuriuos įsta
tymus ar pateikdamas Seimui 
ju projektus, taip pat išspręs-
damas klausimą dėl kandi
datūrų į kai kuriuos šiuo metu 
neužimtus postus. 

Spaudoje skelbiama, kad 
prezidento Valdo Adamkaus ir 
premjero Gedimino Vagno
riaus santykiai vel gerokai pa
šlijo po to, kai vyriausybė pa
reiškė, jog priėmus prezidento 
siūlytas Konkurencijos įstaty
mo pataisas.ši neatsako už di
delę dalį savo pareigų. 

Prezidentūroje toks pareiš
kimas įvertintas kaip galimas 
premjero noras pasitraukti iš 
vyriausybės vadovo pareigų. 
Todėl, kaip rašoma. V. Adam
kus norėtų sužinoti premjero 
nuostatą šiuo klausimu. 

KALENDORIUS 
Kovo 26 d.: Feliksas, Kasijonas. 

Tekle. Vygandas, Gėla. Liudgaras 
Kovo 27 d. Nikodemas, Ruper-

tas. Lidija. Vinotas. Rūta 
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Redaktorė Irena Regienė 

JAUNUČIŲ KREPŠINIO ŽAIDYNĖS 
ARTĖJA 

Iš Clevelando pranešama, 
kad š.m. gegužės 1 ir 2 d. 
Clevelande vyksiančių 1999 
m. š . Amerikos lietuvių jau
nučių krepšinio žaidynių pra
dinę registraciją atliko 57 ko
mandos iš 10 sporto klubų. 
Laukiama daugiau 500 jaunų
jų krepšininkų ir daugiau 
šimtinės vadovų. Varžybos 
vyks berniukams ir mergai
tėms 5-se klasėse, nuo 7 iki 16 
m. amžiaus. Tai būtų rekor
dinės dalyviais jaunučių krep
šinio žaidynės. Dauguma žai
dimų vyks ryt iniame Cleve
lando priemiestyje Mentor, 
Ohio, 4-se mokyklose. Taipogi 
bus žaidžiama Boromeo Col-
lege Wickliffe, Salvation Army 
Clevelande ir Dievo Motinos 

lietuvių parapijoje, Clevelan
de, kur vyks ir sportininkų su
sipažinimo vakaronė. 

G a l u t i n ė k o m a n d ų r eg i s 
t rac i ja būtinai privalo būti 
atlikta iki š.m. b a l a n d ž i o 1 
d. imt ina i , šiuo adresu: 

Vidas T a t a r ū n a s , 8697 
H a r v e s t Home Dr., M e n t o r , 
OH 44060-1967. Tel. 440-209-
0440; Faksas: 216-481-6064; 
E-mail: 
vidas_tatarunas@keybank.com 

Papildomas ryšys: Algirdas 
Bielskus, tel. 216-486-0889 (7 
skambėjimai). 

Iki šiol galutinės registraci
jos dar neatlikę, prašomi pas
kubėti! 

Rengėja i — LSK „Žaibas" 

DRAUGAS 

„Marčiulioniukas" Aleksandras Survutas, nors ir temperatūros turėdamas, 
prieš žymiai vyresnius James Jordan krepšininkus. 

BAIGTOS SALĖS FUTBOLO 
PIRMENYBĖS 

ŠACHMATŲ PIRMENYBĖS 
CLEVELANDE 

1999 m. Š. Amerikos lietu
vių individualinės šachmatų 
pirmenybės š.m. kovo 6 d. vy
ko Dievo Motinos lietuvių pa
rapijoje, Cleveland, Ohio. Var
žybas vykdė Clevelando LSK 
"^Žaibo" šachmatų sekcija, va
dovaujama Vytauto Nasvyčio, 
kuris kartu yra ir ŠALFAS-
gos šachmatų komiteto vado
vas. Turnyrą globojo Dievo 
Motinos parapija, kun. Gedi
minas Kijauskas, SJ, klebo
nas. 

Pirmenybėse dalyvavo 6 žai
dėjai: trys atstovavę Čikagos 
„Krantui" ir trys Clevelando 
„Žaibui". Buvo laukta žaidėjų 
iŠ New Yorko ir Baltimorės, 
tačiau jie nepasirodė. Pažymė
tina, kad visi 3 Čikagos 
„Kranto" žaidėjai yra gerokai 
jaunesni negu 30 metų, jų 
tarpe ir viena mergina — Sigi
ta Lukauskaitė. 

Esant nedideliam dalyvių 
skaičiui, buvo nutar ta žaisti 
kiekvienas su kiekvienu po 
dvi 30 min. „Sudden death" 
partijas, vietoj numatytos 5-
kių ratų šveicarų sistemos. 

Turnyro laimėtoju tapo Kęs
tutis Salavėjus („Krantas"), 
surinkęs 9 taškus iš 10 galimų 
(pralaimėta tik viena partija 
V. Nasvyčiuu. J a m teko Dr. 
Algirdo Nasvyčio atminimo 
pereinamoji taurė . įsteigta 
1982 metais. 1998 m. laimė
tojas buvo Antanas Vilutis iš 
Scherervilie. Ind. Tolimesnes 
sietas užėmė: Kęstutis Dva
reckas (^Žaibas") 7 taškai, Si
gita Lukauskaitė ..Krantas". 

5V2 t., Robertas Rajuncas 
(„Krantas") 4 t., Vytautas 
Nasvytis („Žaibas") 3 t. ir Val
das Ramūnas („Žaibas") 1V2 t. 

Turnyras praėjo labai malo
nia ir draugiška nuotaika. 
Žaidėjais iš visos širdies rūpi
nosi turnyro vadovas Vytau
tas Nasvytis. 2000-ųjų metų 
pirmenybes numatomos 2000 
m. kovo 20-21 d. New Yorke, 
kartu su stalo tenisu. 

a m b 

Praėjusį sekmadienį, kovo 
21 d., buvo užbaigtos „Metro
politan Soccer" lygos salės fut
bolo pirmenybės, prasidėjusios 
šių metų pradžioje. „Lituani-
cos" vyrai šiemet, po ilgesnės 
pertraukos, varžėsi aukštes
nėje grupėje su geriausiomis 
Čikagos ir apylinkių koman
domis. 

Užsimotas uždavinys — įsi
tvirtinti šioje prestižinių ko
mandų grupėje buvo su kaupu 
įvykdytas. Pirmenybės baigtos 
6-oje vietoje iš dešimties ko
mandų. I žemesniąją grupę 
iškrito dvi lentelės uodegėlėje 
likusio „Lions" ir „Panthers" 
komandos, o jų vietas užims 
tos divizijos pirmųjų vietų 
šeimininkai: „Wings" ir „Croa-
tia". 

Paskutiniame — 9-me rate 
(praėjusį sekmadienį) „Litua-
nica" kovojo prieš „Schvvaben" 

1999 M. SLIDINĖJIMO PIRMENYBES 
KANADOJE 

1999 m. Š. Amerikos lietu- metų pirmenybes. 
vių kalnų slidinėjimo pirme
nybės š. m. vasario 20 d., vyko 
Mount Sutton slidinėjimo ku
rorte, Kvebeko provincijoje, 
Kanadoje. Varžybas vykdė Ka
nados Sporto apygarda, vado
vaujant Rimui Kuliavui, o glo
bojo Montrealio lietuviai slidi-
nėtojai. Pirmenybės vyko 
Montrealio lietuvių slidinėtojų 
tradicinės iškylos apimtyje. 
Iškylos-stovyklos vadovai — 
Alenas ir Rasa Pavilaniai, Ry
tis ir Vilija Bulotai. 

Varžybų programoje buvo 
numatytos slalomo ir didžiojo 
slalomo rungtys, tačiau, dėl 
neaiškių priežasčių, kurorto 
savininkai neparuošė slalomo 
trąšos ir buvo įvykdyta tik 
didysis slalomas. Nepaisant 
šio nesusipratimo, varžybos 
praėjo gera nuotaika ir mon-
trealiečių pastangos buvo 
įvertintos. Montrealiečiai yra 
pasišovę globoti ir 2000-ųjų 

Pirmenybėse dalyvavo 20 
slidinėtojų — 15 vyrų/berniu
kų ir 5 moterys/mergaitės iš 
Montrealio, Toronto, Clevelan
do ir Detroito. Stovyklautojų 
buvo daugiau, tačiau ne visi 
ryžosi stoti į varžybas. Varžy
bos vyko įvairiose klasėse, pa
gal amžių. Buvo vykdomi 2 
nusileidimai, iš kurių tik ge
resnis buvo imamas nustatyti 
vietą kiekvienoje klasėje. Bu
vo išvesta ir vyrų bei moterų 
absoliutūs laimėtojai, nepai-
sant amžiaus ir klasės, kur 
vieta buvo nustatoma pagal 
abiejų nusileidimų laikų su
mą. 

Pateikiame varžybų laimė
tojus kiekvienoje klasėje. 
Montrealiečiams po pavardės 
pažymima (M), kitiems — klu
bo pavadinimas: 

Be rn iukų ik i 10 m.: Ri
čardas Gaputis (M) 32.98 sek. 

Be rn iukų 10-12 m.: Ginta-

ASK „Lituanica" keturu.'ik mečiai krepšininkai gaivinasi ninfrtyniu su .mrir,Aii]!ic,niukais' pertraukos metu 
Nuotr I n d r ė s T i jūnė l i enės 

futbolininkus. Neatvykus 
trims geresniems mūsų žai
dėjams, nelengva buvo kovoti 
prieš šį patyrusį vienetą, tad 
nenuostabu, kad pralaimėta 
6-3. Praktiškai šis susitikimas 
nedaug ką reiškė, nors jį lai
mėjus buvo galima atsistoti 
viena vieta aukščiau. Po lygio
mis — 1-1 baigto pirmojo kė
linio, antrame, be atsarginių 
žaidžiantieji „Lituanicos" vy
rai rungtynių pabaigoje buvo 
priversti pripažinti varžovams 
jų pranašumą. 

Per 9 rungtynes „Lituanica" 
surinko 11 taškų, su įvarčių 
santykiu — 31-34. Pirmoje 
vietoje pirmenybes baigė 
„Pegasus" su — 23 , o antroje 
— „Maroons" su — 21 tašku. 
Likusios komandos išsirikiavo 
taip: 3. „Kickers"-.— 19. 4. „U. 
Serbs" — 18, 5. „Schwaben" — 
15. 6. „Lituanica - Liths" — 
11. 7. „Eagles" — 9. 8. „Green-
White" — 7. 9. „Panthers" — 
7. 10. „Lions" — 0 taškų. Išli
kimą „major" lygoje „Green-
White" užsitikrino tik pasku
tinėse rungtįynėse įveikus 
„Panthers" futbolininkus 7-3. 
Tokiu būdu jie susilygino taš
kais su „Panthers" ir, turėda
mi geresnį įvarčių santykį, 
užsitikrino „saugią" — aštun
tąją vietą. Pažymėtina, kad 
ukrainiečių „Lions" neįstengė 
laimėti nė vieno taško, o jų 
įvarčių santykis — „rekordi-

E.Š. 

ras Gaputis (M) 30.11 sek. 
B e r n i u k ų 13-16 m.: Vincas 

Bulota (M) 31.29 sek. 
Vyrų 17-34 m.: Simonas 

Namikas (Toronto „Vvtis") 
21.05 sek. 

Vyrų 35-49 m.: kun. Aloy
zas Volskis (Detroito „Kovas") 
21.28 sek. 

Vyrų 50 m. i r vyresnių : 
Alenas Pavilanis (M) 23.55 
sek. 

Merga ič ių 10-12 m.: Sofija 
Bulotaitė (M) 33.08 sek. 

M o t e r ų 17-34 m.: Daina 
Kalendraitė (Toronto „Vytis") 
25.66 sek. 

M o t e r ų 35 m. i r vyresn ių : 
Vilija Bulotienė (M) 28.64 sek. 

Absoliutūs laimėtojai (3 vie
tos): 

Vyrai : 
1) Simonas Namikas (T. 

„Vytis") 21.25 + 21.05 = 42.30. 
sek.; 

2) kun. Aloyzas Volskis (D. 
„Kovas") 21.28 + 23.11 = 44.29 
sek.; 

3) Viktoras Šimkus (T. „Vy
tis") 23.24 + 22.96 = 46.20 sek. 

Moterys : 
1) Daina Kalendraitė (T. 

„Vytis") 27.72 + 25.66 = 53.38 
sek.; 

2) Vilija Bulotienė (M) 30.34 
+ 28.70 = 58.98 sek.; 

3) Rasa Pavilanienė (M) 
32.82 • 28.70 =1:01.52 min. 

amb . 

narsiai kovojo už savo komandą 
Nuotr. Indrės T i j ū n ė l i e n ė s 

„ŽALGIRIS" 
ŽENGIA Į FINALINĮ 

KVARTETĄ 
Vyrų krepšinio Eurolygos 

ketvirtfinalio pirmose rung
tynėse Kaune, š.m. kovo 23 d., 
Kauno „Žalgirio" krepšininkai 
nugalėjo Stambulo „Efes Pil-
sen" (Turkija) komandą 69:68 
(39:35) ir žengė pirmą žingsnį 
į finalinį kvartetą. 

„Žalgiriui" pavyko išplėšti 
pergalę paskutinėse rungty
nių sekundėse. Likus žaisti 19 
sek. Tyus Edney pataikė vieną 
baudą iš dviejų, o atsakomoje 
atakoje turko Ufuk Sarica 
metimas buvo netikslus, ir 
žalgiriečiams pavyko sugriebti 
kamuolį. 

Atsakomosios rungtynės 
vyks kovo 25 d. Stambule. Jei 
prireiktų trečių varžybų, jos 
bus žaidžiamos balandžio 1 d. 
Kaune. 

Antradienio rungtynėse re
zultatyviausiai žaidė šie 
žalgiriečiai: Saulius Štomber
gas ir Tomas Masiulis, pelnę 
po 13 taškų, Dainius Adomai
tis — 11, Anthony Bowie — 
10, Tyus Edney — 9. 

Pirmajame kėlinyje „Žalgi
ris" buvo įgijęs net 9 taškų 
persvarą (36:27), laimėjo kėli
nį 39:35, bet po pertraukos at
siliko 39:44. Likus žaisti 4 
min., kauniečiai vėl buvo atsi
likę 61:65, bet rungtynių pa
baigoje juos lydėjo sėkmė. 

(Elta) 

JAV OLIMPINE 
KREPŠINIO RINKTINĘ 

TRENIRUOS RUDY 
TOMJANOVICH 

JAV vyrų krepšinio rink
tinės treneriu 1999 metų 
Amerikos zonos olimpiniam 
atrankos turnyrui ir 2000 me
tų Sidnėjaus olimpinėms žai
dynėms ketvirtadienį paskir
tas NBA klubo „Houston Roc-
kets" treneris Rudy Tomjano-
vich. 

Pemai R. Tomjanovich vado
vavo JAV rinktinei pasaulio 
čempionate Graikijoje, kur 
amerikiečių komanda, sudary
ta iš studentų ir Europoje 
žaidžiančių krepšininkų, užė
mė trečiąją vietą, laimėjusi 7 
rungtynes iš 9. 

Šių metų svarbiausia užduo
tis JAV rinktinei — sėkmingai 
pasirodyti atrankos turnyre 
liepos 14-25 dienomis Puerto 
Rike, kur dėl dviejų kelialapių 
į Sidnėjų kovos 10 rinktinių. 

„Manome, jog mes žengėme 
svarų žingsnį, garantuojantį, 
kad dalyvausime 2000 metų 
olimpiadoje", — sakė JAV 
krepšinio federacijos vykdo
masis direktorius Walter 
Brown. 

Per savo trenerio karjerą 
NBA R. Tomjanovich laimėjo 
327, o pralaimėjo 202 rung
tynes. 1994 ir 1995 metais jo 
vadovaujama „Rockets" ko
manda laimėjo čempionų žie-
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EUGENE C. DECKER, DOS. P.C. 
4647 W. 103 SL, Oak. Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northwestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kabėti angliškai) 
Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ava., Hictory Hite. IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

D A I N I U S Z U B R U S 
ŽAIS K A N A D O J E 

„Philadelphia Flyers" klubo 
vadovybė trečiadienį, kovo 10 
d., dešiniojo kraš to puolėją lie
tuvį Dainių Zubrų išmainė į 
patyrusį „Montreal Cana-
diens" žaidėją Mark Recchi. 

„Canadiens" klubas iš 
„Flyers" ta ip pat gavo teisę 
pasirinkti žaidėją 1999 arba 
2000 metų naujokų biržos an
trajame ra te bei įsigyti ledo ri
tulininką, kurį 1999 metų 
naujokų biržos septintajame 
rate pasir inks „San Jose 
Sharks", arba kurį 2000 metų 
biržos Šeštajame ra te pasi
rinks „New York Islanders" 
ekipa. Pasir inkimus iš 
„Sharks" ir „Islanders" Phila-
delphijos klubas buvo gavęs 
per anks tesn ius mainus. 

Šiame sezone 20-metis D. 
Zubrus sužaidė 63 rungtynes, 
per kur ias įmušė tik 3 įvar
čius ir atliko 5 rezultatyvius 
perdavimus. Per pirmuosius 
du NHL sezonus j is pelnė 16 
įvarčių ir atliko 38 rezultaty
vius perdavimus. (Elta) 

„ L I T U A N I C O S " 
F U T B O L O KLUBO 

N A R I U S U S I R I N K I M A S 

Pasibaigus salės futbolo pir
menybėms ir tur int laisvo lai
ko, sekmadienį, kovo 28 d., 
šaukiamas „Lituanicos" futbo
lo klubo nar ių ir rėmėjų susi
rinkimas. J i s vyks 1 vai. p.p. 
Pasaulio lietuvių centro Le-
monte posėdžių kambaryje. 

Kviečiami visi šio klubo na
riai bei rėmėjai, o taip pat ir 
norintieji įsijungti į šio klubo 
eiles. Ypač laukiami naujieji 
ateiviai, galintieji prisidėti 
prie šio vienintelio Šiaurės 
Amerikoje lietuvių futbolo 
klubo veiklos. 

„Lituanicos" klubo iždinin
kas teigia, kad šiame susirin
kime visi galės susimokėti na
rio mokestį , bus proga ir auką 
įteikti. Negalintieji dalyvauti 
susir inkime, prašomi mokestį 
atsiųsti paš tu , rašant: Leonas 

dus, o š iemet Houstono ko
manda laimėjo 5 iš 7 žaistų 
rungtynių. 

(Elta) 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR L PETREIKJS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd, Hjckory Hte, IL 
1 mylia į vakarus nuo Mariem Ave. 

Tel. (708) 5984055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&NAS, M.D., S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6 

Chicago. IL 60638 
Tai. 773-229-9965 

Valandos pagal ausitartma. 

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S. 

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

630-988-0964 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kalba lietuviškai 

ARAS ŽUOBA. M.D. 
INDRĖ RUDAmS, O.D. 

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

NapervSIe. IL 60563 
Tel. (630) 527-0090 
3825 Highiand Ave.. 
Tower 1, Suite 3 C 

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

Jura i t i s , 15242 Narcissus Ct., 
Orland Park, IL 60462. 

GREITAI PRASIDĖS 
P IRMENYBĖS LAUKE 

Po neilgos pertraukos, „Li
tuanicos" vyrai pradės pirme
nybių žaidimus lauko aikštė
se. Pirmasis ra tas bus žai
džiamas balandžio 18 dieną. 
Mūsiškiai jame susitiks su 
„Wings" futbolininkais. Šios ir 
kitos trys pirmosios rungtynės 
— sekmadieniais vyks namuo
se — aikštėje prie Pasaulio 
lietuvių centro Lemonte. 

Lauko futbolo pirmenybėse 
„Lituanica" rungtyniaus že
mesnėje — Pirmoje divizijoje. 
Nežinia, kada mūsiškiai su
gebės grįžti į „major" diviziją 
lauko futbole. Atrodo, kad vėl 
reikėtų dairytis pagalbos Lie
tuvoje, nes lauko futbole rei
kia žymiai daugiau pajėgių 
žaidėjų, negu rungtyniaujant 
salėje. . 

E.Š. 

• Būti žmogumi turėtų būti 
privilegija, o ne pasitenkini
mas. 

Anonimas 

mailto:vidas_tatarunas@keybank.com


ŠIAURĖS ATLANTO 
SĄJUNGA IR LIETUVA 

KAZYS BARONAS 
Mūsų korespondentas Europoje 

Įjungus Čekiją, Vengriją ir 
Lenkiją į ŠAS (NATO) eiles, 
Vokietijos žiniasklaida džiau
gėsi, kad jos šiaurinė kaimynė 
— Lenkija beveik po dviejų 
šimtų metų rado pastovų, tik
rą, taikingą ir ramų gyve
nimą. Mat, praeityje ją dalijo
si Prūsija, Austro-Vengrijos 
bei Rusijos imperijos, galuti
nai palaidodamos nepriklau
somybę 1795 m. Nepadėjo 
1831 ir 1863 m. sukilimai vėl 
atsikelti naujam gyvenimui. 
Tik Pirmas pasaulinis karas 
atnešė trumpą laisvę, kuri vėl 
buvo užgniaužta 1939 m. Len
kijos dalybomis tarp Stalino ir 
Hitlerio. Ji buvo vėl atstatyta 
1945 m., bet jau Sov. Sąjungos 
satelito vaidmenyje. Tad po 
dviejų šimtų metų „vežimo 
rateliuose" Varšuva galutinai 
po savo kojomis pajuto stiprų 
pagrindą. 

Briuselio vyriausioje ŠAS 
(NATO) būstinėje, apskrito 
stalo posėdžių kėdes teks pa
didinti, nes atvyks daugiau 
karininkų bei patarėjų. Man
ding, Briuselis skundžiasi, 
kad daugumas Rytų Europos 
karininkų silpnai kalba ang
liškai ar bendrai jos nemoka. 
Tuo sudaroma daug sunkumų 
JAV, Anglijos ar net Vokieti
jos karininkams. 

Spaudos nuomone, trijų 
valstybių įjungimas į ŠAS yra 
politinis veiksnys. Tai įrody
mas, kad užtvara, skyrusi Ry
tų ir Vakarų Europą yra pa
šalinta (kaip su Baltijos vals
tybėm? — K.B.). Tačiau į nau
jų narių karinę jėgą žiūrima 
labai skeptiškai: pasenę sovie
tiniai T-62 ir T-T2 tankai, 
panaši padėtis karinėje aviaci
joje,-kadangi neturima atsar
ginių dalių. 

Tiesa, naujos narės nuo pri
ėmimo dienos gali džiaugtis 
dideliu laimėjimu: sutarties 
penktas paragrafas sako, kad 
užpuolus % ną ŠAS-gos vals
tybę, visos likusios turi ateiti 
jai į pagalbą. Kita medalio pu
sė: naujos narės įsipareigoja 
sumoderninti savo karines pa
jėgas, bet didelę išlaidų dalį iš 
savo biudžeto padengs ŠAS. 
Tam tikslui, dešimties metų 
laikotarpyje numatoma pas
kirti du milijardus dol. Vo
kiečiai, susirūpinę savos ga
mybos puikiais „Leopard" tan
kais (jie pasiųsti į Kosovo 
kraštą — K.B.). Įvykus karui 
su Rusija, reikėtų Lenkijoje 
tankus papildyti benzinu 
(„Leopard" tankas 100 km rei
kalauja 215 ltr. benzino ir jo 
greitis 70 km į vai. — K.B.), 
tad visas benzino bakas bei 
vamzdžiai turi būti pritaikyti 
prie vakariečių sistemos. Be 
to, reikia atnaujinti visą ryšio 

— komunikacijos tinklą, jį su
moderninti, apsaugojant nuo 
Rusijos špionažo. Vokiečiai 
turi tikrus duomenis (Vokieti
jos žvalgybos centras randasi 
netoli Miuncheno, Pullach vie
tovėje — K. B.), kad Maskvos 
šnipai dar ir šiandieną stipriai 
veikia buv. Varšuvos sutarties 
valstybėse. Jie stengiasi už
megzti tamprius ryšius su 
aukšto laipsnio karininkais, 
ypač išlavintais Sov. Sąjungos 
karinėse akademijose. Tad 
Lenkija numato' į pensiją at
leisti 400 karininkų. Tačiau 
standriai tokiems šnipams už
daryti duris Briuselis nepa
jėgs. 

Miuncheniškis dienraštis 
JSueddeutsche Zeitung" at
spausdino gan platų pasikal
bėjimą su buv. Vokietijos 
krašto apsaugos min. V. Rue-
he. Laikraščio bendradarbis 
užklausė: „durys į ŠAS yra at
viros ir kitoms valstybėms, 
tačiau laiptai yra labai statūs. 
Tai nauja kalbos taisyklė 
būsimiems aspirantams. Ar 
mes dar matysime sekančią 
Rytų Europos valstybių plė
totę?" Atsakymas: „taip, mes 
dar matysime. Tas daroma la
bai protingai, imant tam lai
ką. Jeigu be jokios trinties — 
pasipriešinimo buvo priiimti 
trys kandidatai (Rusija dar ir 
dabar nesutinka — K.B.), tuo 
geriau bus būsimiems kandi
datams. Tai yra tik tolimesnės 
plėtotės pradžia". 

Išvada labai aiški: „volens 
nolens" Rusija turės susitaiky
ti su Lietuvos įjungimu į ŠAS-
gą. Tačiau kelias yra labai ir 
labai ilgas. Bet jis pasiekia
mas, ŠAS nenori mesti mili
jardinių sumų Lietuvos ar 
Slovėnijos ginkluotei (tos vals
tybės linksniuojamos kaip pir
mos kandidatės — K.B.), 
naujų karinių kadrų paruo
šimui. Įjungimas naujų narių 
bus atliekamas pakopom. 

Bulvarinis „Bild" dienraštis 
pirmame psl. yra įvedęs trum
pą skyrelį, atžymėdamas tą 
dieną, praėjusių svarbių pa
saulinių įvykių pranešimus. 
Kovo mėn. 11 d. dienraštis 
pasirinko Lietuvą. Laikraštis 
rašė: „prieš devynerius metus 
Lietuva paskelbė nepriklau
somybę. Su M. Gorbačiovo 
atėjimu, daugtautybinėje (101 
tautybės) Sov. Sąjungoje pasi
girdo autonomijos reikalavi
mai. Baltijos kraštuose „pe-
restroika" — persitvarkymas 
baltiečių nepatenkino. 1990 
m. Lietuvai paskelbus nepri
klausomybę, nepaisant grasi
nimų, Sov. Sąjunga turėjo pri
pažinti įvykusį faktą". 

Vokietijos knygynų lentynos 
lūžta nuo puikių karinės lite-

Kovo 2-5 d- Vašingtone viešėjo vysk. Rimantas Norvilą iš Kauno arkivyskupijos. Kovo 2 d. aukotos Mišios 
Vašingtono lietuvių visuomenės nariams Marijos Nekalto Prasidėjimo bazilikos Šiluvos, koplyčioje. Kovo 3 d. 
įvyko susitikimas su svečiu Mykolo ir Audronės Paksčių namuose. Iš kairės sėdi: Daiva Barzdukaitė, Milda 
Čižiūniene, prel. Jurgis Šarauskas, Arvydas Barzdukas; II eil. Kęstutis Cižiūnas, vysk. R. Norvilą, Audronė 
Pakštienė, Mykolas Pakštys, kun. Sigitas Žilys. Nuotr. Donato Skučo ' 

KBEK KAINUOJA VALDŽIA? 
Kiek kainuoja valdžia, „Res

publikoje" skaičiuoja akademi
kas, habil. dr. Ksaveras Pur-
vinskas. Jis rašo, kad valsty
bės valdymo institucijose dir
ba per 70,000 įvairaus rango 
ir specialybių žmonių. Vien 
darbo užmokesčiui valdymo 
institucijose dirbantiems žmo
nėms kasmet išleidžiama apie 
900 mln. litų, tai yra apie 7,5 
proc. visų Lietuvoje darbo už
mokesčiui išleidžiamų pinigų. 
Be to, valstybės funkcijų įgy
vendinimo kontrolei valdžia 
išleidžia dar apie 400 mln. 
litų. 

Valstybinė verslininkų kon-

ratūros leidinių, aprašant pės
tininkų, karo aviacijos, Ra
miajame ir Atlanto vandenyno 
laivyno bei kitų karinių ginklų 
veiksmus Antrajame pasauli
niame kare. Šešetą leidinių 
guli mano kuklioje namų bib
liotekoje. Keista, kad pav. 
Prancūzijos puolimą „Ziel Pa
ris — Tikslas Paryžius" arba 
„Rommel" leidinių autorius 
yra ne vokietis, bet lenkiška 
pavarde Janusz Piekalkie-
wicz. Vėl, kitų leidinių „Die 
Luftwaffe" ar „Die Wehr-
macht" autorius yra anglas 
John Pimlott. Leidiniai pasi
rodė Londone 1997 m. ir tais 
pačiais metais vokiški verti
mai, 1998 m. antroji laida. 
„Die Wehrmacht" laidoje 169 
psl. minimas Vilnius (Wilna), 
nes ryšium su liepos mėn. 3 d. 
užimtu Minsku, trečiame Gu
dijos fronte, raudonarmiečiai 
pradėjo puolimą Lietuvos sos
tinės ir Rygos linkme. Minima 
ir Lietuva, žygiuojant raudo
narmiečiams į Vakarus. Leidi
niai atspausdinti ant kreidinio 
popieriaus, puikios Vokietijos 
kariuomenės korespondentų 
nuotraukos. Anglas gerokai 
pataikauja Sov. Sąjungai bei 
jos kariams. Eidamas 49 m. 
anglas žuvo automobilio nelai
mėje. 

federacija suskaičiavo, kad 
įgaliojimus tikrinti įmones ir 
bausti jų vadovus turi 60 kon
trolės institucijų, o Lietuvos 
pramonininkų konfederacijos 
specialistai nustatė, kad įmo
nes kontroliuojančių institu
cijų yra net 65. 

K Purvinskas daro išvadą, 
kad mūsų valdžios išlaikymas 
labai brangus. Mokesčių našta 
siekia net 60,5 proc. Nepri
klausomų ekspertų skaičiavi
mai rodo, kad smulkiojo ir vi
dutiniojo verslo įmonės nuo 
kiekvieno uždirbto lito įvairių 
mokesčių pavidalu atiduoda 
biudžetams — valdžiai per 80 
centų. Visai valstybės valdžiai 
išlaikyti reikia apie 1,3 mln. 
dirbančių žmonių triūso, arba 
83,1 proc. turinčių darbą. 

Tik 264,700 menkiausiai 
mokamą darbą turinčių mo
kesčių mokėtojų dirba sau ir 
savo šeimoms išlaikyti. Be ki
ta ko, K. Purvinskas mano, 
kad neracionaliai naudojamos 
ir valstybės biudžeto išlaidų 
lėšos, skirtos Seimui išlaikyti. 
Jam išlaikyti šiemet skirta 
48,9 mln. litų, kai vyriausybei 

išlaikyti, su ministrų darbo 
užmokesčiu, šiais metais skir
ta tik 18,4 milijono litų. Tuo 
tarpu žinome, — rašo akade
mikas, — kad vyriausybės 
vykdomos valstybės funkcijos 
yra nepalyginamai sudėtin
gesnės ir jų yra kur kas dau
giau nei Seimo vykdomų funk
cijų. Straipsnio autorius pa
stebi, kad Seimo darbų nau
dingumo koeficientas yra že
mas — per visus nepriklauso
mybės metus jų pačių priimti 
įstatymai buvo keičiami net 
13,000 kartų. Akademikas 
mano, kad sumažinus Seimo 
narių skaičių perpus, jis taptų 
judriu, kvalifikuotų įstatymų 
kūrėju ir pareikalautų mažes
nio finansavimo. 

Rita Jakutytė 

* Lietuvos vyriausybė 
pranešė, kad leidimus verstis 
prekyba turintys prekeiviai-
didmenininkai, tik parduoda
mi prekes perpardavimui išra
šytų pirkimo-pardavimo doku
mentą, kuris bus laikomas 
prekių kilmės dokumentu pa
tentininkams, kurių prekybos 
apyvarta neviršija 100,000 li
tų per metus. (BNS) 

Danute Bindokienė 

Tai kas pagaliau yra 
žmogžudystė? 

Seattle, WA, vykusiame Vasario 16-sios minėjime tautinių šokių mokyto
jos džiaugiasi šventės programoje gražiai pasirodžiusiais savo mokiniais. 
Iš k.: Neris Palunienė, Zita Petkienė. Violeta Kuprėnaitė-Jessen ir Jūra tė 
Mažeikaitė-Harrison. 

Dievo įsakymas, žinomas 
žmonijai jau tūkstančius me
tų, yra trumpas ir aiškus: 
„Nežudyk!" Vis tik žmonija 
nuolat atranda pasiteisinimų, 
kad to įsakymo nesupranta, 
kad galbūt ne visuomet, ati
mant žmogui gyvybę, jau yra 
žmogžudystė. 

Tad gal dėl to amžių slink
tyje , visose tautose, bendruo
menių sluoksniuose ir net tei
singumo institucijose žmogžu
dystei sugalvota vis naujų, vis 
„nekaltesnių" vardų, kartais 
žmogžudžius pavadinant net 
gelbėtojais, geradariais: jeigu 
tas nužudytasis yra priešas; 
jeigu jis ligonis; jeigu tai negi
męs kūdikis; jeigu nužudytojo 
organai reikalingi kitam, kad 
sugrąžintų sveikatą; jeigu tai 
tik kalinys koncentracijos sto
vykloje ar kalėjimo rūsyje ir 
jau tiek nužmogintas, kad 
nebelaikomas žmogumi, kodėl 
nedaryti su juo įvairių ekspe
rimentų, kurie ilgainiui padės 
išgelbėti kitų gyvybę? O jei
gu... 

Tokių ir milijardus kitokių 
pasiteisinimų bei pateisina
mųjų aplinkybių, kuomet žmo
gaus nužudymas nelaikytinas 
žmogžudyste, yra ne tik mūsų 
laikais, bet buvo visais am
žiais, galbūt nuo pat žmonijos 
pradžios, kai vienas Adomo ir 
Ievos sūnus — Kainas — už
mušė savo brolį Abelį. 

Šiuo metu didžioji kontro
versija žmogaus nužudymo 
tema yra dvilypė: abortai ir 
medicinos teikiama pagalba 
sunkiai sergantį kuo greičiau 
ir paprasčiau išsiųsti iš šio pa
saulio. Dievo įsakymas „Ne
žudyk!" (arba net valstybės 
taikomi įstatymai) šiuo atveju 
lengvai „apeinamas", nevadi
nant veiksmų tikraisiais var
dais. Negimusį kūdikį pavadi
nant „vaisiumi" ar kuriuo 
kitu nužmoginimo vardu, jo 
užmušimas ir pašalinimas iš 
motinos įsčių apramina ir 
moters-motinos, ir medicinos 
personalo, tą veiksmą atlie
kančio sąžinę. 

Sunkiai ar nepagydomai 
sergančio ligonio pagreitinta 
mirtis vadinama tiesiog hu
manitariniu vardu: jo išvada
vimu iš kančių. Antra vertus, 
ligonis šiuo atveju pats pra
šosi mirties, pats nusižudo, tik 
gydytojas tą veiksmą „pa
lengvina". 

Nors pastaruoju metu kai 
kurių Amerikos valstijų (pvz. 
Oregon) gyventojai balsavimu 
patvirtino pacientų savižudy
bės — su gydytojo pagalba — 
legalumą, vis tik tokia pa
slauga daugelį nupurto pasi
baisėjimo šiurpu. Bet ir prieš 

šiuos balsavimus bent vienas 
gydytojas Amerikoje viešai 
praktikavo „savižudybių me
diciną", į mirties glėbį pasiun
tęs daugiau kaip 130 ligunių. 
Jis ne kartą už tuos veiksmui 
buvo patrauktas į teismą, nu
baustas piniginėmis bausmė
mis, sėdėjo kalėjime, bet nuo 
tos „praktikos" nebuvo atgra
sintas. 

Dr. Jack Kevorkian jau vi
siems žinomas „Mirties dakta
ro" vardu, ir, atrodo, jis tuo 
didžiuojasi, tvirtindamas, kad 
iš tikrųjų atlieka labai huma
nišką darbą — žmonės patys 
trokšta mirties, nori, kad jų 
skausmai pasibaigtų, o jis tik 
išpildo tuos norus. Be to, pa
cientai, dr. Kevorkian prie
žiūroje, patys sau nutraukia 
gyvybę, vadinasi, jie nusižudo. 
todėl gydytojas neturėtų būti 
kaltinamas žmogžudyste. 

Toks išsisukinėjimas ilgą 
laiką buvo labai veiksmingas 
ir padėjo išvengti didesnių le
galių bausmių maždaug jau 
nuo 1990 m., kai Kevorkian 
išėjo į pensiją ir pakeitė medi
cinos praktiką — iš gydytojo į 
žmogžudį. Tačiau, kaip sako
ma, pasisekimas gimdo neat
sargumą ir per didelį savimi 
pasitikėjimą. Kevorkian nus
prendė žengti dar tvirtesnį 
žingsnį „Mirties daktaro" kar
jeros keliu —jis pats nužudė 
ligonį, ir dar visos Amerikos 
akivaizdoje, savo veiksmą ir to 
žmogaus mirtį transliuojant 
populiarioje televizijos ,.60 
Minutes" programoje. 

Šiuo metu dr. Kevorkian 
Michigan valstijoje teisiamas 
už žmogžudystę. Jis atsisakė 
advokatų pagalbos — pats 
pasiruošęs gintis teisme ir 
įrodyti, kad vis tik tai nebuvu
si žmogžudystė! 

Žmogaus nužudymas — jau 
beveik kasdienybė. Tai ma
tome ir pavienių nusikaltimų. 
ir didžiųjų, apimančių ištisas 
žmonių bendruomenes (kaip 
Kosovo provincijoje, kaip Pie
tų Afrikoje ir daug kitur), 
mastu. Neišvengiama žmog
žudysčių net „šventojoje Lie
tuvoje", kas ypač sukrečia 
mūsų tautiečius. Tačiau, bent 
pavieniai žmogžudžiai, sten
giasi kiek galima paslėpti 
savo baisius darbus, tikrai 
nesireklamuoja populiariose 
televizijos programose, neįra
šo savo piktadarysčių į video 
juostas. 

Kevorkian pasirodė šiuo at
veju „drąsesnis", tad dabar 
verta su ypatingu dėmesiu 
stebėti jo bylos eigą ir rimtai 
pagalvoti apie pasekmes, jeigu 
ir šį kartą „Mirties daktaras" 
išsisuks nuo didesnės baus
mės arba bus išteisintas. 

„GRANDINĖLĖS" 
REIKŠMĖ IŠEIVIJOS 
LIETUVIŲ KULTŪROS 

GYVENIMUI 

Nr.8 
UGI JA TAUTKUVIENĖ 

Tęsinys 
Naujasis darbo sezonas, kaip įprasta, prasideda nuo 

kvietimų... Rugpjūčio pabaigoje tiek „Drauge", tiek 
„Dirvoje" yra apie tai skelbimų. Seniesiems šokėjams 
jau primenama, kad pirmasis ateinančio sezono kon
certas vyks Cleveland WHK auditorijoje, Euclid Ave. 
spalio 13 d. Pirmoji repeticija — rugsėjo 4 d. Koks va
dovo pasitikėjimas savo grupe, jei per tokį trumpą 
laiką galima pasirengti koncertuoti! Tuo pačiu negali 
nesižavėti entuziazmu ir atsakomybe, su kuria ateina 
šokėjai į „Grandinėle". Ir ateina ne šiaip sau laiką pra
leisti, o tam, kad išeitų į sceną ir galėtų atstovauti ne 
tik savajai šokių grupei, bet ir bendruomenei ir Lietu
vai... Tai jau senokai tapo grupės credo, tradicija, sie
kiu. 

Naujo sezono pirmuosiuose pranešimuose supažin
dinama, kad „Grandinėlė" pradės rengti ir naują pro
gramą. Turėtų tai būti jau trečioji teminė šokių kon
certo, jei norite spektaklio, programa. Taip pat prista

toma naujiena,kad spalio 13 d. koncerte pirmą kartą 
Clevelando ir apylinkių lietuviai bei jų svečiai „yra 
kviečiami orkestro palydoje stebėti šokių programą, 
kurios pasisekimu džiaugėsi Chicago, Detroit, Hamil-
ton, Dayton, Rochester, Pittsburg lietuviai. Kviečiami 
žiūrovai dalyvauti su šeimomis, nes ir pati programa 
ir laikas labai tinkamas še;mos popiečio programai" 
(„Draugas", 1968.08.31). 

Liudas Sagys po truputį pritraukia naujų mokytojų 
išaugusiai „Grandinėlei". Jau kuris laikas talkina tau
tinių ir klasikinių šokių (vadinamo baleto) šokėja Livi
ja Kasperavičiūtė, Peace Corps narė, G. Neimanas — 
ilgametis „Grandinėlės" šokėjas, solistas, Jonas Paže-
mis, buvęs Kauno muzikinio teatro orkestro muzikan
tas (fagotas), A. Balionas — ilgametis grupės akompa-
niatorius, orkestro akordeonistas. Žinoma ir L. Sagys, 
dirbantis su visomis šokėjų grupėmis. Visi jie dirba il
gas valandas su jaunimu, be jokio atlyginimo. Netgi 
simbolinio. Visi susiklausydami siekia bendro rezulta
to tiek meniniame, tiek techniniame šokių atlikime, 
meninėje programoje. Tik visiškas susiklausymas tarp 
vadovų ir šokėjų yra tvarka, drausmė. Vyresnieji 
moksleiviai ir studentai sudaro „Grandinėlės" pa
grindą. Jiems nėra taip paprasta pastoviai lankyti re
peticijas, dalyvauti dažnuose koncertuose, kai mokosi 
aukštesniosiose mokyklose ar universitetuose. Tačiau 
viską nugali meilė šokiui. Dažnai atstovaudama lietu
viams įvairiomis progomis amerikiečių publikai, 

„Grandinėlė" tampa tarsi lietuviškuoju ambasadoriu
mi. Tokias pareigas toli gražu ne kiekvienam lietuviš
kam meniniam vienetui galima būtų ir patikėti. Lietu
vių visuomenė gali ir turi didžiuotis, turinti tokią pui
kią, beveik profesionalų lygį pasiekusią, šokių grupę, 
taip pat turėtų būti dėkinga už taip gražiai garsinamą 
lietuvių vardą. Todėl reikia palaikyti, o kaip kitaip, jei 
neatsilankant į koncertus. Laikraščiai, ne tik lietu
viški, bet ir amerikietiški skelbia apie spalio 13 d. ren
giamą koncertą, negailėdami išankstinių pagyrų. 

Koncerto programoje yra išspausdinta iš įvairių laik
raščių bei žurnalų atsiliepimai. Štai keletas jų: Hamil
tonas — „'Grandinėlė' yra išradinga, turinti savąjį 
ryškų foną, spalvingumą ir sceninę kultūrą" („Tė
viškės žiburiai"); Pittsburgas — „In my estimation 
they are nearest thing among American Lithuanians 
to compare to a folk Ensemble of first class" („Viltis"); 
Detroitas — „Maloni staigmena buvo ir orkestras. Tik
rai, kad mums įprasta vieno akordeono palyda prieš 
šitą dyvą visiškai nublanko" („Naujienos"); Chicago — 
„'Grandinėlė' stebino publiką, darėsi įspūdis, kad čia 
nebe tik tautinių šokių grupė, o lietuviškas baletas" 
(„Draugas"); Rochesteris — „'Grandinėlei' vertėjo kita
taučiams nereikia. Jos programą kiekvienas supranta, 
jaučia, išgyvena" („Draugas"). 

„Grandinėlės" palaikymui K. S. Karpius rašė 
(„Draugas", 1968.10.09): „Šiuomi noriu paremti tai, ką 
kvietimai sako — kad 'Grandinėlės' rengiamas šokių 

ir muzikos koncertas yra pirmą kartą Clevelande to
kios apimties sceninių šokių spektaklis, įvvkstąs 
WHK auditorijoje (...). 

Pirmas ne tik lietuvių, bet ir visų kitų tautybių 
tarpe: tą drąsiai liudiju išgyvenęs Clevelande per dau
giau kaip 50 metų ir matęs daugelio tautybių vieno
kius ar kitokius šokių vaidinimus. 0 kitos tautybės 
turi Clevelande gyventojų net dešimteriopai daugiau 
negu esama lietuvių. 

Išskyrus ankstyvesniais laikais atvykusią ukrainie
čių profesionalų grupę iš Europos, nieko didingo ir arti 
profesionalų šokėjų išsilavinimo ir programos įvairu
mo jokia kita tauta neparodė (...). 

Clevelande ir kitur kitataučiai matydami Gran
dinėlės' vaidinimus kartojo tą patį — nieko panašaus 
visoje Ohio valstijoje nėra matę nei šiais laikais, nei 
anksčiau". 

Vos spėjo amerikietiški laikraščiai pranešti apie 
„Grandinėlės" koncertą, bilietai kaip mat pradėjo tirp
ti. Jau spalio 11d. buvo žinoma, kad išparduota 1.000 
bilietų, tad pasipylė raginimai — nevėluoti' 

Į koncertą susirinko 1,400 žiūrovų. Salė perpildyta. 
Programoje buvo 11 šokių su J. Pažemio orkestro paly
da. Orkestrą sudarė: keturi akordeonistai, smuikas. 
fleita, trys klarnetai, trambonas, fagotas, baritonas. 
būgnai. Jau kitą dieną po koncerto didieji Clevelando 
amerikietiški laikraščiai spausdino puikius straips
nius. (Bus daugiau 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
DAYTONA B E A C H , F L 

FLORIDOS „SAULUTĖ" 
ŠVIEČIA LIETUVAI 

B. Kožicienės pastangomis 
1995 m. birželio 10 d. buvo 
sušauktas „Saulutės" steigia
masis susirinkimas. B. Koži-
cienė pristatė valdybą: B. Ko-
žicienė — pirmininkė, A. Dau
tartienė — vicepirmininkė, R. 
Snarskienė — iždininkė, D. 
Kurauskienė — sekretorė. Su
sirinkimas valdybą pasveikino 
ir palinkėjo sėkmės. 

Pirmininkė paaiškino apie 
saulutės" šalpos darbus. Su
sirinkimas nubalsavo už 5 dol. 
metinį nario mokestį. Prašė 
peržiūrėti rūbų spintas, knygų 
lentynas ir nenešiojamus rū
bus ir perskaitytas knygas 
paaukoti „Saulutei". Iš centro 
valdybos gavome sąrašus mo
kyklų, senelių namų ir pavie
nių šeimų, prašančių pagal
bos. Valdybos didžiausias rū 

sesutėms namuose. Kybartų 
specialioji internatinė mokyk
la mums dėkoja už mokslo 
priemones. 

Nors mūsų negausus telki
nys, bet bendromis jėgomis 
džiaugiamės, galėdamos padė
ti Lietuvos kaimo vaikams. 

D.K. 

GRAND RAPIDS, MI 

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
PAMINĖJIMAS 

Grand Rapids, Lietuvių 
Bendruomenės valdyba šiemet 
surengė Lietuvos nepriklauso
mybės 81-os sukakties mi
nėjimą sekmadienį, vasario 
21-mą dieną. Dabartiniai val
dybos nariai yra: Petras Treš
ka, pirmininkas; Vytautas Jo
naitis, vicepirmininkas; Juo
zas Lukas, iždininkas; Jonas 
Treška, Jr., sekretorius; Gra
žina ir Vytautas Kamantai — 
nariai. Minėjimas prasidėjo 
šv. Mišių auka Lietuvos labui 

S K E L B I M A I 

Floridos Daytona Beach „Saulutės" valdyba. Iš kairės: iždininkė R. Snarskienė, pirmininkė B. Koziciene, sekre
torė D. Kurauskienė ir vicepirmininkė A. Dautartienė. Nuotr. D. Stukas 

peštis — iš kur gauti lėšų per- Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje, 
siųsti siuntiniams. I prašymą Programa vyko parapijos mo-
atsiliepė telkinio choras „Sie
tynas", Klubo valdyba ir pa
vieniai asmenys. Telkinio na
riui iškeliavus amžinybėn, šei
ma gautomis aukomis pasida
lina su „Saulute". 

1997 m. suruošėme Aud
ronės Gaižiūnienės, Nerijos 
Nekrošiūtės ir Laimos Lap-
kauskaitės koncertus. 

1998 m. padedant Centro 
valdybai, galėjome suruošti V. 
Noreikos, A. Gaižiūnienės ir 
pianisto Povilo Jaramino kon
certą. Telkinio nariai mielai 

kyklos salėje. 
Minėjimą pradėjo pirminin

kas Petras Treška. Po JAV ir 
Lietuvos himnų, pirmininkas 
perskaitė Michigan guberna
toriaus sveikinimus lietuvių 
bendruomenei ir pristatė me
ninės dalies vykdytojus, či-
kagiečius — solistę dr. Viliją 
Kerelytę ir muziką Algimantą 
Barniškį. Šie labai talentingi 
menininkai gražiai palinksmi
no susirinkusius bendruome
nės narius ir jų svečius lie
tuviškomis dainomis ir muzi-

lanko koncertus ir mes džiau- ka. Pertraukos metu dalyviai 
giamės papildžiusios iždą. 

Per tą keletą metų pasiun
tėme 149 dėžes su rūbais, 
maistu, vaistais, mokslo prie
monėmis, 10 dėžių su knygo
mis. Finansiškai keletą kartų 
sušelpėme Kauno studentų 
valgyklą. 

Darbas darosi nesunkus, kai 
gauname gražius padėkos 
laiškus, kai matome, jog siun
tiniai pasiekia pagalbos reika
lingus žmones. 

Kančėnų mokykla Dauguose 
iš mūsų nusiųsto spalvoto po
pieriaus darė žaisliukus. Mo
kykla dalyvavo Žemdirbių 
šventėje, į kurią atsilankė pre
zidentas. Jis sustojo prie mo
kyklos stalo ir grožėjosi vaikų 
darbais. Vaikai padovanojo 
jam keletą žaisliukų ir prašė 
juos parnešti Almai Adamkie
nei. Kančėnų kaimo biblioteka 
labai dėkoja už gautas knygas 
ir „Alytaus Naujienų" laik
raštis išspausdino didelę pa-
dėką mums. Didelė padėka 
gauta iš Dusetų (Zarasų rajo
nas), kur mokytojos dėkoja už 
mokslo priemones, o maisto 
gerybes padalino visiems vai
kams ir dar užteko parnešti 

buvo pavaišinti skaniais už
kandžiais, o valdybos nariai 
priėmė geradarių aukas remti 
Lietuvių Bendruomenės kul
tūrinei ir patriotinei veiklai. 

Pobūvio garbės viešnios bu
vo Helen Salan, direktorė 
„Healing The Children" — 
Michigan ir Ohio, bei Kris 
Bruinsma — „globėja Mama" 
keturiolikos metų kauniečio 
berniuko Jono Rukšėno, dabar 
gydomo Grand Rapids ligo
ninėje. „Healing The Chil
dren" — „Gydymas vaikų" yra 
JAV labdaros organizacija, ne
mokamai teikianti medicinos 
pagalbą užsienio vaikams, ku
riems gydymas jų valstybėse 
dabar nėra įmanomas. Po per
traukos, Gražina Kamantienė 
pakvietė Helen Salan supa
žindinti dalyvius su „HTC" 
veikla. Pagal jos apžvalgą ir 
pateiktas brošiūras, „HTC" 
buvo įsteigta Kris Embleton 
1979 metais, Kalifornijoje. 

„HTC" centras yra Spokane, 
WA, ir turi keturiolika skyrių 
daugelyje JAV valstijų. Vieti
nis skyrius, vadovaujamas H. 
Salan iš Grand Rapids, yra 
vienas veikliausių ir yra pri

gavo mažiems broliukams ir sidėjęs gydymui vaikų iš maž

daug 30-ties kraštų. Ypatingai 
artimą ryšį Helen Salan ir vie
tinių savanorių grupė palaiko 
su Lietuva. Jau 18 berniukų ir 
mergaičių, nuo 1992 metų 
buvo atvežti į Grand Rapids, 
Kalamazoo, Detroit, Toledo ir 
kitų miestų ligonines keb
lioms operacijoms, kurios pa
gerino jų gyvenimą, o kartais 
net išgelbėjo gyvybę. 

Grand Rapids Lietuvių Ben
druomenės valdyba ir kiti sa
vanoriai aktyviai remia „HTC" 
veikią. Vytautas ir Gražina 
Kamantai, Vytautas ir Ro-
maine Jonaičiai, Juozas ir 
Barbara Lukai ir dar kelios 
vietinės šeimos visokeriopai 
rūpinasi sergančių vaikų 
gerbūviu — būna su jais ligo
ninėje per operaciją, vežioja 
juos pas daktarus, būna jų 
vertėjais ir palaiko ryšį su jų 
tėveliais Lietuvoje, kurie ne
kantriai laukia bet kokių 
žinių apie jų mylimus vaikus. 
Lietuviai ir amerikiečiai „glo
bėjai tėvai" vaikus priglaudžia 
savo šeimose. Vaikučius reikia 
atgabenti iš Lietuvos ir paskui 
grąžinti atgal, jiems pagijus. 
Vytautas ir Gražina Kaman
tai, dar keliolika lietuvių šei
mų iš kitų apygardos miestų 
vra buvę jų palydovais. 

Kai vaikai negali atvažiuoti 
gydymui į JAV, Amerikos gy
dytojai ir medicinos seserys 
vyksta į jų kraštus. Direktorė 
Salan 1997-tais metais suor
ganizavo grupę medikų iš 
Grand Rapids Butterworth 
ligoninės kelionei į Vilniaus 
universiteto ligoninę, ten mo
kyti jaunus daktarus rekon
strukcinės chirurgijos ir atlik
ti parodomąsias operacijas. 
Helen Salan suorganizavo fi
nansavimą dešimties asmenų 
ir instrumentų kelionės į Lie
tuvą. Lietuvos ir Amerikos 
krepšinio žvaigždė Šarūnas 
Marčiulionis sutiko padengti 
ju kelionės išlaidas ir patal
pinti visus „Šarūno" vieš

butyje, Vilniuje. 
„Healing The Children" yra 

pelno nesiekianti labdaros or
ganizacija, finansuojanti jų 
plačią veiklą geradarių auko
mis. Aukos yra nurašomos 
nuo federalinių pajamų mo
kesčio. 

Helen Salan sakė, kad ji 
neseniai tyrė savo geneologiją 
ir buvo nustebinta, kad jos 
prosenelis buvo lietuvis. Jam 
atvykus į Ameriką, imigraci
jos pareigūnai nežinojo kaip 
rašyti ar ištarti jo pavardę, 
pavadino jį „Schmitt". Ji 
mano, kad dėl jos lietuvių 
kilmės, ji ypač mėgsta gydyti 
ir globoti lietuviukus. 

Grand Rapids Lietuvių Ben
druomenės vardu, Gražina 
Kamantienė įteikė Helen Sa
lan, K. Bruinsma ir jaunam 
Jonui Rukšėnui gėlių puokš
tes. 

Antroje meninės dalies pu
sėje dr. V. Kerelytė ir A Bar-
niškis pakvietė*, dalyvius su 
jais kartu dainuoti ir salėje 
skambėjo populiarios Lietu
voje dainos. 

BAŽNYČIOS SUKAKTIS 

Vasario 24 d. Šv. Petro ir 
Povilo parapija paminėjo jų 
bažnyčios 75-ąsias metines. 
Bažnyčia, papuošta Lietuvos 
trispalvės kaspinais, buvo pri
pildyta parapijos mokinių, 
parapijiečių ir svečių. Daly
viams buvo išdalinta gražiai 
paruošta programa su gies
mėmis ir aprašymu švč. M. 
Marijos pasirodymo Šiluvoje, 
1608-tais metais. 

Šv. Mišias aukojo Grand 
Rapids vysk. Robert Rose, kar
tu su dešimtimi kitų, daugiau
siai lietuvių kilmės, kunigų. 
Pamokslą pasakė klebonas 
Dennis Morrow. Jis nušvietė 
ankstyvųjų lietuvių imigrantų 
darbą ir pasiaukojimą savo ti
kybai ir tautai. Maldos peti
ciją pravedė vyskupas, o pa
skui sekė maldos šešiomis kal
bomis — anglų, lietuvių, is
panų, lenkų, vietnamiečių ir 
lotynų — atstovų parapijiečių, 
priklausančių dabartinei Šv. 
Petro ir Povilo parapijai. 

Komunijos apmąstymui, mo
kiniai nuo pirmo iki ketvirto 
skyriaus sugiedojo giesmę, 

įvairus Nekilnojamo turto 
ELEKTROS 

ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
AuTOMOMJO. NAMŲ, SVEIKATOS. 

IR GYVYBES DRAUDIMAS. 
Agentas Frar* Zapots ir Off. Mgr Auksė 

S. Kana kalba lietuviškai. 
FRANK ZAPOUS 

3208 1/2 W«at95th Street 
Tai. (706) 424-8654 

(773)561-8654 

| +29c per/min 
l į LIETUVĄ 

GLOBAIi KEY 

GREIT PARDUODA 

S S ^ RE/MAX 
" R E A L T O R S 

(773)590-0205 
(708)425-7160 

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

IS 

kuri, turbūt, buvo pažįstama 
visiems parapijiečiams 1924-
tais metais, „Jėzau, pas mane 
ateiki". Parapijos choras, tarp 
kitų giesmių, pagiedojo „O, 
Kristau, pasaulio valdove" ir 
giesmę į Šiluvos Mariją — 
tenuženk nuo akmens, o Ma
rija". 

Vyskupas Robert Rose pa
sveikino susirinkusius, o po 
Mišių visi parapijiečiai ir 
svečiai buvo pavaišinti parapi
jos salėje. 

Pranas Lekutis 

ATHOL, MA 

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
81-OSIOS SUKAKTIES 

MINĖJIMAS 

Vietinė Lietuvos Vyčių 10-
oji kuopa vasario 28 d. Šv. 
Pranciškaus parapijos salėje 
surengė Lietuvos Nepriklauso
mybės atkūrimo 81-osios su
kakties minėjimą. Esant labai 
nepalankiam orui, tesusirinko 
75 asmenys, visi antros ir tre
čios kartos Amerikos lietuviai. 

Invokaciją lietuviškai su
kalbėjo kun. Jonas Petraus
kas, MIC, iš Worcester, MA, 
Šv. Kazimiero parapijos. Buvo 
sugiedoti JAV ir Lietuvos him
nai. Programą pravedė ir 
šventės mintimis kalbėjo Vili
mas Višniauskas. Meninę pro
gramą pasigėrėtinai atliko 
Bostono Vyrų kvartetas, vado
vaujamas Daivos Navickienės. 

Gardnerio miesto meras 
Charles Manca perskaitė 
šventės proga pasirašytą pro
klamaciją ir gražiai kalbėjo 
apie šeimos meilę ir tautinių 
tradicijų tęsimo svarbą. Vi
siems labai patiko Vyrų kvar
teto pravestas visų dalyvių 
bendras dainavimas. 

Lietuvos Vytės visus daly
vius pavaišino kava ir pyra
gais. Vėliau visi vyčiai, choris
tai ir kviesti svečiai buvo vai
šinami karštais pietumis. 

Abu miesto laikraščiai garsi
no šį renginį ir po minėjimo 
gražiai jį aprašo ir išspaus
dino nuotraukas. 

ŠV. KAZIMIERO 
MINĖJIMAS 

Lietuvos Vyčiai savo patrono 
šv. Kazimiero šventę šventė 
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Ozr^jr/, KMIECIK REALTORS 
> j | 7922 S.Pulaski Rd. 

4365 S.Archer Avo. 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

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

Puikus kambarys, sveikas maistas, 
mielaširdinga priežiūra. Visa tai 
rasite Apolonijos namuose, kuriuo
se jausitės tarsi savo šeimoje. Kaina 
daue žemesnė, nei globos namuose. 
Skambinkite tel. 708-387-2067 
Apolonijai. 

ALANTA FINANCIAL CORP. 
3240N.PULASKIRD. 

CHICAGO, IL 
Ieškote automobilio? 

• padėsime pigiai nusipirkti iš 
varžytinių; 

• maži mėnesiniai mokesčiai, 
norint pirkt išsimokėjimui; 

• nėra kredito istorijos? Ne pro
blema! 

• automobilių draudimas geriau
siomis sąlygomis. 

Kreipus: 
Arūnas, tel. 773-205-7702. 

Jūs sulaukėte garbingo am
žiaus. Gyvenimas iškėlė naujų 
problemų, kurias išspręsti vienas 
esate nepajėgus. Nenusiminkite. 
pagalbą rasite paskambinę tel. 

708-387-2067 Apolonijai. 

Namų valymui reikalingos 
moterys, turinčios savo 
transporto priemones. 
Tel. 815-464-7146 
arba 815-464-0261 

Atliekame visus dažymo 
darbus. 

Tel. (773) 890-4965 

š.m. kovo 14 d. dalyvavimu šv. 
Mišiose ir bendrais pietumis 
restorane. 

MŪSŲ MIRUSIEJI 

Athol, MA, mirė 89 metų 
amžiaus sulaukusi An.na Pa
liulis ir 69-erių metų Diana 
Gražis. Teilsisi ramybėje. 

Gardneryje mirė 92 m. am
žiaus Agnės Aukštikalnis w 
tiek pat metų sulaukusi Anna 
Lukoševičiutė-Kraskauskienė. 
Spalio mėn. stambūs mv.sų 
miesto verslininkai Kraus-
kauskai šventė šauniai savo 
vedybinio gyvenimo 65 metų 
sukaktį, o dabar Anna jau ilsi
si amžinybėje. 

VELYKOMS ARTĖJANT 

Bronė Višniauskienė Gard
nerio miesto „Art Society" bu
vo pakviesta pravesti mar
gučių marginimo pamoką. Po 
pamokos ir paskaitos apie lie
tuviškus Velykų papročius, 
Brom..- pravedė margučių ri
tinėjimą. Visi dalyviai buvo la
bai patenkinti. Įvykis buvo 
aprašytas vietiniame laikraš
tyje. 

Koresp. 

• Kalba ne tik skiria žmogų 
nuo gyvulio; ji ir parodo, kas 
per gyvulys yra žmogus. 

Šveicarų išmintis 

K.inč«'nvi 
B«-;.f h . > 

pradine 
mliites" s 

mokyklos mokytojai su prezidentu V 
kvnus 

Adamkumi Šią mokykla globoja Floridos Daytona 
Jonuką* (1 m 10 mėn.), Onutė (6 mėn.) ir Jurgutis (3 m.) pasipuote rū
beliais, kuriuos jiems nusiuntė Floridos Daytona Beach „Saulutės* sky- Malonus susitikimas Floridojiv vyskupas I'i 

kė Birutė PreikMienė 
uilius Baltakis ir visuomenin-
Muotr Olgo* Kreivėnienei! 



LAIŠKAI IR NUOMONĖS 
KAIP LAIMĖTI VARŽYBAS 

Spaudoj beveik nepastebėta 
prasprūdo žinia, kad, tuoj po 
nepriklausomybės atgavimo, 
Lietuva ir Estija nutarė varžy
tis kasmetinėse tarptautinėse 
irklavimo lenktynėse. Abiejų 
valstybių irklavimo komandos 
tuoj pradėjo stipriai ir ilgai 
treniruotis, kad tinkamai var
žyboms pasiruoštų. 

Varžybų dieną abi šalys bu
vo pasirengusios, tačiau estai 
varžybas laimėjo, lietuvius pa
likę per visą kilometrą. Lietu
vos komanda labai nusiminė 
ir jos moralė smarkiai krito. 
Vyriausybė nutapė, jog būtinai 
reikia sužinoti, kodėl buvo 
taip baisiai pralaimėta. Tuoj 
sudarė „nacionalinę" komisiją 
reikalui ištirti ir nustatyti, ką 
daryti, kad kitose lenktynėse 
būtų geriau pasirodyta. 

Komisija rado, jog Estijos 
komandoje aštuoni žmonės 
irklavo ir vienas vairavo, o 
Lietuvos valtyje irklavo vienas 
ir aštuoni vairavo. 

Po šešių mėnesių svarsty
mų, apklausinėjimų ir dažnų 
posėdžių „nacionalinė" komisi
ja priėjo išvados, kad Lietuvos 
komandoje buvo per daug vai
ruojančių ir per mažai irkluo
jančių. Todėl, artėjant kitoms 
varžyboms, komisija pasiūlė 
pertvarkyti irklavimo koman
dos sudėtį: paskirti vieną vy
riausią vairuotoją, tris vairuo
tojo padėjėjus, du vairavimo 
specialistus ir du, užsieninės 
patirties turinčius, vairavimo 
patarėjus. Taip pat komisija 
pasiūlė peržiūrėti geresnių 
paskatų irkuotojui paskyrimo 
galimybes, įskaitant ir naujo 
medalio nukalima. 

Kitų metų lenktynes Zarasų 
ežeruose, nors ir saviems žiū
rovams stebint ir skatinant, 
lietuviai vėl pralaimėjo, atsili
kę per du kilometrus. Taip su
gėdinta, Lietuva irkluotoją dėl 
to kad prastai irklavo, atleido 
iš darbo, o vairuotojams už 
tai, kad galop išryškino, kodėl 
taip prastai buvo irkluota, pa
kėlė atlyginimus ir išsiuntė 
pasitobulinti į užsienį. 

Vardai ir pavadinimai pa
keisti, idant kaltieji būtų ap
saugoti. Iš „Internet'e" surink
tos informacijos laisvai nura
šė 

Arvydas Barzdukas 
Falls Church, VA 

DAR APIE SALANTUS 

Atvertusi „Draugo", 1999 m. 
vasario 2 d.. Nr. 22, ketvirtą 
puslapį, tuoj atpažinau Žemai
tijoje lankytą vietovę, kuri pa
liko manyje gausą neišdylan
čių prisiminimų. Tai tiesiog 
sunkiai nusakoma vietovė, ir 
neturėtų ji sunykti, nes kitos 
tokios vietelės turbūt visam 

pasaulyje nėra. 
Jūratė Pauliukonytė-Gent-

lesk rašo „... pašalyje apleistas 
tankas rūdyja". Mums buvo 
aiškinama, kad tai anų siau
bingų dienų prie televizijos 
bokšjto žudynėse naudotas 
tankas prieš beginklę žmonių 
minią, kuri su giesme ir daina 
bei begaliniu ryžtu gynė Lie
tuvos laisvę! Vienam tanko 
šone raudona žvaigždė, o kita
me įrašas. Mano turimoj nuo
traukoj matyti: „Viešpatie, 
apsa...", tai tikriausiai „apsau
gok". 

Vai, kad atsirastų mūsų jau
nimo tarpe ryžtuolių, kurie 
galėtų bent apsaugoti Orvydų 
palikimą nuo visiško sunyki
mo! Reikėtų tam tikslui daug 
dėmesio ir sunkaus darbo, 
pomėgio ir išmanymo visa tai 
įvykdyti. 

Onė Adomaitienė 
Sunny Hills, FL 

GERIAU VĖLIAU NEGU 
NIEKADA 

Bent keletą kartų šiame 
laiškų skyriuje esu skatinęs 
leidėjus pakelti „Draugo" 
prenumeratą. Pagaliau, kovo 
17 d. laidoje, su apgailestavi
mu pranešta, kad prenume
ratos kaina pakeliama pen
kiais doleriais. Puiku! Reikė
jo tai padaryti anksčiau ir be 
jokio apgailestavimo. Lietu
vių Katalikų spaudos draugi
jos direktorių taryba turėtų 
padaryti ilgalaikį nutarimą, 
kad prenumeratos kaina bū
tų peržiūrima ir pakeliama 
bent tiek, kiek pakyla metinė 
infliacija. Pats pakėlimas ga
lėtų būti kas porą metų. 

Taip pat reikia džiaugtis 
„pavargusio" adreso lipinuko 
panaikinimu ir brūkšnelinio 
kodo naudojimu. Dabar-adre
sas yra įskaitomas ir žmo
gaus akiai ir kompiuteriui. 

Atitinkamai pagerėjo ir pris
tatymas. Pvz., kovo 17 dienos 
numerį paštininkas pristatė 
kovo 19 dieno ryte. Tai tie
siog stebuklinga ir net pri
lygsta pirmosios klasės pašto 
patarnavimo greičiui. Ačiū! 

Romualdas Kr iaučiūnas 
Lansing, MI 

TURĖJAU LAIMĖS JĮ 
PAŽINTI 

1999 m. vasario 6 d. (Nr. 26) 
Literatūriniame priede rašėte 
apie Jo Ekscelenciją arkivys
kupą Mečislovą Reinį: „Nu
kankintieji kovoja drauge su 
mumis". Norėčiau ir aš kai ką 
prie to pridėti. 

Šią kilnią asmenybe turėjau 
laimės asmeniškai pažinti Vil
niuje. Lenkijos nacionalistui, 
Vilniaus arkivyskupui Jalbžy-
kovskiui 1940 m. išvykus į 
Lenkiją, jo vietoje buvo pa
skirtas arkivyskupas Mečis
lovas Reinys Vilniaus vysku
pijos administratoriumi. Arki-
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A.tA. 
ANTANAS ZHIURINSKAS 

Gyveno Čikagoje. Mirė 1999 m. kovo 22 d., sulaukęs 
28 metų. Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 6 metus. 

Velionis pašarvotas penktadienį, kovo 26 d. nuo 7 v.v. 
iki 9 v.v. Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4330 S. Cali-
fornia Ave. Sv. Mišios už a.a. Antaną bus aukojamos šeš
tadienį, kovo 27 d. II vai. ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje 
prie Jaunimo centro. Po Mišių laidotuvės privačios. 

Nuoširdžiai kviečiame draugus dalyvauti šiose šv. 
Mišiose ir pasimelsti už a.a. Antaną. 

Nuliūdę giminės ir draugai . 
Laidotuvių direkt. Gerald F. Daimid Tel. 773-523-0440 

Paskutinis žiemos subaltavimas t. marijonų vienuolyno Čikagoje sodelyje. Nuotr. kun. Viktoro Rimšelio, MIC 

vyskupas Mečislovas Reinys 
savo didele politine patirtimi 
ir nuoširdžia tolerancija visų 
tautybių žmonėms tapo visų 
mylimas ir didžiai gerbiamas. 
Jis sugebėjo su visais sugy
venti, net būti respektuoja
mas šovinistiniai nusiteiku
sios lenkiškos visuomenės. 
Jam taip pat priklauso didelis 
nuopelnas už lietuvybės įgy
vendinimą Vilniaus krašte. 
Komplikuotos jo pareigos rei
kalavo didelio sumanumo ir 
pasišventinimo. 

Vokiečių Lietuvos' okupaci
jos laiku man teko dirbti Pra
monės statybos treste, o vė
liau — bendrovėje „Statyba" 
vyr. inžinieriaus pareigose, 
vadovaujant statybų paran-
goms. Vilniaus „Gebietskomi-
saro" potvarkiu, buvo griežtai 
uždrausta statybines medžia
gas panaudoti privačių porei
kių statyboms. Tuo pavojingu 
karo laikotarpiu, savo asmeni
ne rizika, pastatėm 3-jų aukš
tų Raudono Kryžiaus ligoninę 
Vilniuje, taip pat vykdėme 
Lentvario bažnyčios vidaus 
dekorą sgrafito technika, taip 
pat rėmt-m reikalingomis me
džiagomis Karaimų bažnyčios 
remontą Trakuose. Mano as
meniniu potvarkiu, Šv. Jono 
bažnyčioje, Vilniuje, buvo 
įr*engti chorui ir žmonėms rei
kalingi suolai. (Tuo laiku cho
rui vadovavo muz. Bronius 
Budrumas). 

Lentvario bažnyčios vidaus 
dekoras 1943 m. buvo baigtas. 
Į bažnyčios neoficialų pa
šventinimą, į Lentvarį turėjau 
laimę vežti arkivyskupą Me
čislovą Reinį. Važiuodami dis
kutavome tuometinę Lietuvos, 
o ypač jaunimo, padėtį. Aš tuo 
metu buvau vienas kęstutėnų 
sąjūdžio pogrindžio veikėjų, 
bet tą padėtį turėjau laikyti 
paslaptyje. Arkivyskupą supa
žindinau su mūsų firmos „B-
vė Statyba" paslaugomis, fik
tyviai įdarbinant Vilniaus 

VieAėdami Čikagoje ..martiulionnikai" rungtyniavo, apžiurėjo miestą, žaidė „La.«*:r Tag" ir keglinvo Kėglia 
vimo taAkus skaiėiuoja dr Donatas Siliūnas ir dr Donatas Tijūnėlis Nuotr Indrės Tįjūnėlienės 

sporto komandą „Šarūnas". 
Nemažai jaunimo naudojosi 
mūsų firmos įdarbinimo fikty
viais pažymėjimais. Vilniuje 
„Kailis" įmonėje dirbantiems 
žydams iš vokiečių vyriausy
bės išrūpinom maisto davi
nius. Tie mano pasakojimai 
apie esamą padėtį Vilniuje la
bai domino arkivyskupą. 

Mano su Ale (Nakaite) jung
tuvių apeigoms Šv. Jono baž
nyčioje 1943 m. lapkričio 20 
d., buvau užprašęs mano gero 
draugo dėdę kun. Žemaitį. 
Mūsų dideliam nustebimui, 
jungtuvių apeigose dalyvavo 
ir mus palaimino arkivysku
pas Mečislovas Reinys, ir taip 
pat dalyvavo mūsų vestuvi
niame pokylyje. 

Vilniečiai 1944 m. vasario 5 
d. suruošė iškilmingą, su tur
tinga meniška programa, Jo 
Ekscelencijos pagerbimą 60 
m. jubiliejaus proga. Tarp 
daugelio įvairių organizacijų 
dovanų, pagarbą ir meilę Ar
kivyskupui išreiškiant, buvo 
įteikta Edmundo ir Alės Ar-
bačiauskų dovana. J. Daugė
los simboliška medžio skulp
tūrėlė. Toji dovanėlė karo 
metu nedingo, išliko Vilniaus 
vienuolyne. Apie tai mums 
pasakojo ir parūpino nuotrau
kėlę Sibiro kalėjimų kankinys 
kun. Kastytis Matulionis. Vil
niaus visuomenė, o ypač stu
dentija, jautė didelę meilę ir 
pagarbą arkivyskupui Mečis
lovui Reiniui už jo aukštą iš
silavinimą, pastoracinę ir jo 
tautinę veiklą, jo kuklų cha
rakterį, labdarą vargšams ir 
dėl daugelio kitų jo charakte
rio bruožų. Arkivyskupas gy
veno labai kukliai, bet niekad 
nesigailėjo pinigų knygoms, 
kultūrai, o ypač labdarai. 

Edmundas Arbas 
Santa Monica, CA 

LIETUVIŠKOS 
SPAUDOS MĖNUO 

1999 m. kovo 10 d. „Drauge" 
straipsnyje „Rodos, nereikėtų 
nei priminti" buvo rašoma: 
„Kaip būtų puiku, jeigu JAV 
LB Krašto valdyba vėl su
sigrąžintų tradiciją skelbti lie
tuviškos spaudos mėnesį, ku
rio metu visuomenę aktyviai 
skatintų prenumeruoti, skai
tyti, remti spaudą lietuvių 
kalba". 

Iš tiesų JAV LB Kultūros ta
ryba kasmet tokį spaudos 
naujų prenumeratorių vajų 
skelbia pradedant rugsėjo mė
nesiu su Lietuvių fondo para
ma. Šie laikraščiai ir žurnalai 
duoda papigintą metinę pre
numeratą naujiems skaityto
jams: „Draugas", „Dirva", 
„Darbininkas", „Eglutė", „Lie
tuvių balsas", .Pasaulio lietu
vis", „Bridges", „Lituanus", o 
Lietuvių fondas prideda skir
tumą. Toks vajus bus skelbia
mas ir šių metų rugsėjo mė
nesį. 

Marija Remienė 
JAV LB Kultūros tarybos 

pirmininkė 

VILNIAUS RADIJO MĮSLĖ 

Koks džiaugsmas — ne tik 
Vilniaus, bet ir „Radijo Vil
nius" vėl lietuvių rankose! 
Net sunku ir nemalonu prisi
minti tuos laikus, kai mūsų 
sostinė buvo klastingai pa
grobta ir Vilniaus radijas tar
navo Lietuvos niekintojams. 

Bet ir tokiais momentais at
sirasdavo, anot Vaižganto, 
„deimančiukų", kurie jau tapo 
mūsų istorijos dalelė. 

Užgrobę Vilnių, okupantai 
jautė neramią sąžinę, norėjo 
ką nors pasakyti lietuviams. 
Ir tam tikslui panaudojo radi
jo bangas. 

Per Vilniaus radiją prabilo 
(„tuteišų" tarme) „Ciotka Albi-
nowa", o jai atsiliepė Kauno 
radijas — Andrius Rando-
manskis. Prasidėjo politinė 
polemika, kuri galų gale įgavo 
lengvo sarkazmo formą. A. 
Randomanskis labai vykusiai 
pajuokavo iŠ Vilniaus radijo 
pertraukų signalo — gegužės 
kukavimo. A. Randomanskis 
„ciotkai" priminė, kad gegužė 
gražiai kukuoja, bet savo 
kiaušinius deda į svetimus 
lizdus... Taip esą ir su len
kiška gegute, kuri sukrovė 
savo kiaušinius į lietuvišką 
lizdą. 

A.tA. 
LIUDUI KRIAUČIŪNUI 

iškeliavus Amžinybėn, nuoširdžiai užjaučiame jo 
žmoną ALDONĄ, sūnų GINTAUTĄ su šeima ir 
k i tus ar t imuosius . 

Romas ir Nijolė Biliūnai 
Leonas Biliūnas 

Irena Mitkutė 
Vacys ir Cecilija Mitkai 

1 

Žinoma, tokia užuomina la
bai sujaudino gegužės lizdo 
globėjus. Gal jie, parinkdami 
gegutės kukavimą stoties sig
nalui, nesitikėjo pasišaipy
mo, bet „honoras" neleido pri
sipažinti, kad prašovė pro 
šalį. 

Labai keistas laiko sutapi
mas — netrukus po to lenkai 
įteikė Lietuvai ultimatumą su 
griežtu reikalavimu neati
dėliojant („na tychmiast") at
naujinti diplomatinius santy
kius. 

Ar tai iškukavo lenkiška ge
gutė lietuviškame lizde — pa
lieku kiekvienam spėlioti. Pa
sižvalgę po pasaulį, galime 
rasti neįtikimų dalykų. Ar 
daug kas galėjo tikėti, kad 
taip subyrės Rusijos komuna 
ar ta pati Lenkija su savo 
„mocarstvvo"? Ar nepanašiai 
atsitiko ir naciams? 

Dabartiniams Vilniaus radi
jo darbuotojams linkėtina, Ge
dimino sapno pavyzdžiu, gar
sinti Lietuvą — tiek tėvy

nainiams užsieny, tiek kitoms 
tautoms. 

Vytautas Valys 
Detroit, MI 

* Lietuva ir Didžioji Bri
tanija antradienį pasirašė su
sitarimą dėl šių metų karinių 
ryšių programos. Dokumentą 
pasirašė krašto apsaugos mi
nistras Česlovas Stankevičius 
ir Didžiosios Britanijos am
basadorius Lietuvoje Christo-
pher Robbins. Č. Stankevičius 
padėkojo už Didžiosios Brita
nijos pagalbą Lietuvai, jos gin
kluotosioms pajėgoms. Mi
nistras ypač džiaugėsi Ruklos 
mokomajam pulkui britų pa
ruoštais instruktoriais. Šių 
metų susitarime numatomas 
Jungtinės karalystės gynybos 
viršininko vizitas Lietuvoje 
liepą, D. Britanijos pagalba, 
rengiant karininkus, parama 
anglų kalbos mokymo cen
trams bei Lietuvos dalyvavi
mui daugiašaliuose projek
tuose, taip pat kariniai semi
narai ir konferencijos. 

Grupe lietuvių slidinetojų i.m. vasario mėn. išvykoje i Kitzbuehel kalnus Austrijoje Priekyje Tolandas Petrai
tis, Kaziukas Robelis ir Dalia Bobelienė. II eil.Jonas Bobelis, dr. Vytautas Urba. Aldona Urbienė, Rūta Bobelie-
nė, Aldona Petraitienė ir Lietuvos Seimo narys dr. Kazys Bobelis III eil. Gailė Ošlapienė, Darius Ošlapas, Regi
na Ošlapienė, Jūratė Stage. Cezaris Ugianskis, Riner ir kt.. Grupėje buvo daugiau negu 30 asmenų iš Lietuvos, 
Floridos, Kalifornijos, New Yorko, Čikagos ir Kanados. 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 

Mutual Federal Savings and Loan 
Assoclation of Chicago 

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

Casunir G. Okaas, President 
Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 91 Metus. 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Pre la tas dr. Juozas 
Prunsk i s , Draugo fondo 
aukščiausio laipsnio garbės 
narys , besidžiaugdamas sėk
mingu „Draugo" redagavimu, 
ypač jo vedamaisiais, pavasa
rio vajui atsiuntė 1,000 dole
rių prie ankstyvesnių 32,000 
dolerių įnašų. Iš jo duotos 
30.000 dolerių sumos Draugo 
fonde metinio investavimo už
darbio 3,000 dolerių yra pa
skirta šių jubiliejinių „Drau
go" metų bendradarbių pre
mijoms, kurias tvarko „Drau
go" vyr. redaktorė Danutė 
Bindokienė. Buvusiam „Drau
go" redaktoriui, didžiausiam 
Draugo fondo mecenatui prel. 
dr. Juozui Prunskiui už pa
ramą nuoširdžiai dėkojame ir 
linkime ilgiausių metų. 

„Žalia kortelė" atsiųsta 
Sabanauskai te i Vestinai 
(gal Sabanauskaitei?), gim. 
1996 m. Kreiptis tel. 773-523-
6493. 

Mažosios Lietuvos Lietu
v i ų draugijos narių susi
r inkimas ir pietūs sekma
dienį, balandžio 11 d., 12:30 
vai. p.p. vyks Balzeko Lietu
vių kultūros muziejaus patal
pose. Prieš pietus vyks trum
pa oficialioji dalis, pirmininko 
ir iždininko pranešimai. Po 
pietų Nora Aušrienė atliks 
Evos Labutytės grafikos paro
dos komiteto pranešimą; Vi
lius Trumpjonas kalbės apie 
„Karaliaučiaus krašto lietuvy
bei" fondo veiklą, o Valteris 
Bendikas aptars Alberto Juš
kos knygą „Mažosios Lietuvos 
bažnyčia XVI-XX amžiuje". 
Norintieji dalyvauti pietuose 
prašomi iš anksto pranešti 
Ramūnui Buntinui, tel. 630-
969-1316. Visi nariai ir susi
domėję svečiai maloniai kvie
čiami. 

Kun. Stasys Kazėnas, SJ, 
iš Biržų lankysis Amerikoje ir 
įvairiose lietuvių vietovėse 
praves rekolekcijas. T. jėzuitų 
koplyčioje prie Jaunimo centro 
rekolekcijos vyks kovo 25, 26 
ir 27 d., 7 vai. vak. Kovo 28 d. 
bus rekolekcijų baigiamosios 
Mišios, kurių metu gįedos Da
lios Gedvilienės vadovaujamas 
vaikų choras. Po Mišių JC ka
vinėje bus JC moterų klubo 
rengiami priešvelykiniai pus
ryčiai. 

JAV LB Švietimo tarybos 
pirmininkė primena, kad 
Švietimo tarybos paskelbti 
piešinių ir rašinių konkursai 
baigiasi kovo 31 d. Konkursų 
taisyklės buvo išsiųstos visų 
lituanistinių mokyklų vedė
jams. Pasakų tekstai ir kny
gelės kietais viršeliais (varto
jamos ketvirtajai piešinių kon
kurso grupei) gaunamos Švie
timo taryboje: 13648 Kickapoo 
Trail, Lockport, IL 60441. Tu
rint klausimų, prašom kreip
tis į Švietimo tarybos pirmi
ninkę Reginą Kučienę tel. 
708-301-6410. 

„Žvaigždžių kvartetas" — 
Ona Valiukevičiūtė, Janina 
Miščiukaitė, Valdemaras 
Frankonis ir Viktoras Mali
nauskas susilaukė išties dide
lio susidomėjimo Čikagos lie
tuvių tarpe, tad rengėjai kvie
čia į dar vieną susitikimą su 
atlikėjais, kurio metu skam
bės rami, tinkanti Gavėnios 
laikotarpiui, muzika, atlikėjai 
atsakys į Jums iškilusius 
klausimus, galėsite įsigyti 
kompaktinių diskų, audio ka
sečių ar vaizdajuosčių su 

Pasijusite nekaip, jeigu 
ateisite pasivaišinti ir šeimi
ninkės pasakys, kad nebėra 
vietos... Taip gali atsitikti, jei 
neužsisakysite vietos į „Vely
kų stalo" puotą, ruošiamą per 
Atvelykį PLC. Rezervacijas 
priima Aldona tel. 708-448-
7436. 

Kai \ Čikagą atskrenda 
Lietuvos prezidentas a r kitas 
aukštas svečias, minios susi
renka jį pasitikti oro uoste. 
Bet šį šeštadienį, kovo 27 d., 
6:30 vai. vak., Lietuvių dailės 
muziejuje turime progą pasi
tikti dar svarbesnį svečią — 
„Šventą Raštą". Ateikite pa
gerbti ir įsigyti šią svarbią vi
siems tikintiesiems ir lietuvių 
tautai knygą, pasiklausyti įdo
mios programos, kar tu pasi
džiaugti. Ruošia „Draugas". 

Beverly Shores Šv. Onos 
bažnyčioje šį sekmadienį, 
kovo 28 d., 2 vai. p.p., prel. dr. 
Ignas Urbonas aukos šv. Mi
šias. Bus klausoma išpažin
čių. Vargonais gros muzikas 
Vytautas Gutauskas. Prieš-
velykinio susikaupimo pamal
dos — visiems Šiaurės India
nos, Michigan ir Illinois vals
tijų lietuviams. 

Naujai išleistas Šventas i s 
Raštas - Senasis ir Naujasis 
Testamentas - jau laukia savo 
skaitytojų! Puikiai prel. prof. 
Antano Rubšio išverstas, kie
tais viršeliais įrištas, daugiau 
kaip 2,000 puslapių turintis 
Šv. Raštas kainuoja 20 dol. 
(jei skaitytojas knygos nusi
pirkti pats atvyksta į „Drau
go" knygynėlį). Visi ki t i pirkė-
kėjai moka 30 dol. (pridėjus 
persiuntimo ir kitus mokes
čius). 

Baltic Freedom Caucus 
vadovai sen. Diek Durbin 
(D-IL) ir sen. Slade Gorton 
(R-WA) ragina daugiau sena
torių įstoti į organizaciją, kuri 
rūpinasi Lietuvos, Latvijos, 
Estijos atsikūrimo reikalais. 
Durbin įsteigė Baltic Freedom 
Caucus, būdamas Atstovų 
rūmų narys. 

Didžiąją savaitę šeš i At
stovų rūmų nariai iš Illi
nois lankysis Lietuvoje. At
stovų rūmų pirm. Dennis 
Hastert vadovaujant, respub
likonai Tom Ewing, John 
Shimkus, Ray LaHood, ir de
mokratai Rush ir Lipinski, 
bus dalis delegacijos, kuri 
aplankys Vokietiją, Lietuvą, 
Didž. Britaniją, Airiją. Dele
gacija susitiks su naujuoju 
Vokietijos kancleriu, doku
mentuos demokratijos pro
gresą Lietuvoje, tarsis Šiaurės 
Airijos reikalais, rinks duome
nis apie naują Europos Eko
nominę sąjungą. 

Vaikai galės sukurti savo 
filmuką animacinių filmų 
festivalio metu. Balandžio 9 
- 25 d., Balzeko Lietuvių kul
tūros muziejuje, 6500 S. Pu-
laski Rd., vyks pirmas Lietu
vių animacinių filmų festiva
lis. Jį praves Lietuvos anima
cinių filmų dailininkė ir re
žisierė Jūratė Leikaitė. Bus 
rodomi animaciniai filmai, 
vyks pokalbiai apie lietuvišką 
animaciją, bus Lietuvos kino 
studijos dailininku animato-
rių paroda ir įdomybių suau
gusiems ir vaikams. Bal. 19 
d., šeštadienį, 3 vai. p.p., su-

Š. m. kovo 18 d., ketvirta
dienio „Daily Southtown" 
laidoje, yra aprašytas Le-
monto menininko R. Mo-
zoliausko naujausias pro
jektas. Tai Stickney Town-
ship užsakytas karo veteranų 
paminklas, kuris bus padary
tas iš rūdims atsparaus plieno 
- tos pačios rūšies, kaip Daley 
Plaza stovinčios Picasso 
skulptūros. Paminklas vaiz
duoja tamsų plieno žaibą, per
skeliantį tamsų plieno gaublį. 
Pamačiusi paminklo modelį, 
viena projekto komiteto narė 
susinervino ir pasiteiravo, ar 
nebūtų galima paminklo su
švelninti. Tačiau Mozoliaus-
kas nesutiko; paminklo pava
dinimas - „Karas yra praga
ras". 

Š. m. kovo 11 d., kalbėda
mas JAV Kongrese, Michi
gan valstijos senatorius 
Spencer Abraham (R) pažy
mėjo Lietuvos Nepriklauso
mybės atkūrimo 9-tą jubiliejų. 
Libaniečių kilmės Sen. Abra
ham apibūdino lietuvių pergy
venimus sovietų okupacijos 
metu, kalbėjo apie Sąjūdžio 
išsivystymą, iškovotą laisvę, 
Lietuvos naujausius laimėji
mus tarptautinėje arenoje. Jis 
pasveikino lietuvius už jų 
narsumą, atkaklumą, ir paža
dėjo Baltijos kraštus toliau 
remti. Sen. Spencer Abraham 
remia rezoliuciją integruoti 
Baltijos kraštus į NATO ir yra 
Baltic Caucus organizacijos 
narys. Jis taip pat yra Imigra
cijos pakomitečio pirmininkas 
ir Biudžeto, Teisės, Pramo
nės, Mokslo ir susisiekimo, ir 
Verslo komitetų narys. 

Lietuvos rėmėjas, Michigan sena
torius Spencer Abraham. 

ŠALFAS SĄJUNGOS VYRŲ 
SENJORŲ KREPŠINIO 

PIRMENYBĖS 

Šiaurės Amerikos Lietuvių 
vyrų senjorų Krepšinio pirme
nybės Čikagos apylinkėse 
vyks š.m. kovo 27 ir 28 d. 

Pirmenybėse dalyvaus šios 
vyrų senjorų krepšinio koman
dos: Toronto ,Aušra", Detroi
to „Kovas", Toronto „Vytis". 
Clevelando „Žaibas", Čikagos 
„Lituanica" ir Hamiltono „Ko
vas". 

Šeštadienį, kovo 27 d. 
North Central College, Mer-
ner Fieldhouse, 450 So. Brai-
nard, Naperville, IL, varžysis 
šios komandos: 

9 v.r. Čikagos ,.Lituanica" 
— Clevelando „Žaibas". 

10:30 v.r. Hamiltono „Ko
vas" — Detroito „Kovas". 

12 v.p.p. Toronto Vyt is" — 
Čikagos „Lituanica' 

1:30 v.p.p. Toronto ,Aušra" 
— Hamiltono „Kovas". 

3 v.p.p. Clevelando „Žaibas" 
— Toronto „Vytis". 

4:30 v.p.p. Detroito „Kovas" 
— Toronto , Aušra". 

Sekmadienį , kovo 28 d. 
finalai vyks Lemont Park 
District Fieldhouse, 16028 127 
Street, Lemont IL. 

9:30 v.r. Rungtynes dėl 
penktos vietos. 

11 v.r Rungtynės dėl trečios 
vietos. 

12:30 v.p.p. Rungtynės dėl 
pirmos vietos. 

Žiūrovai kviečiami. 
Pirmenybes rengia ŠALFAS 

s-gos Čikagos akademinis 
sporto klubas „Lituanica". In
formacijas teikia Algis Tamo
šiūnas, tel. 630-435-0619. 

SESELIŲ 
PRANCIŠKIEČIŲ 

RĖMĖJŲ POKYLIS 

Kovo 21 d., sekmadienį, Či
kagos apskrities seselių pran-
ciškiečių rėmėjų valdyba su
rengė metinį pokylį Šaulių 
salėje ir susilaukė daug atsi
lankiusių svečių. 

Pokylį atidarė valdybos pir
mininkė Sabina Ručaitė Hen-
son, pasveikino pokylio daly
vius ir išreiškė padėką ki
tiems valdybos nariams, uoliai 
prisidėjusiems savo darbu, 
kad šis pokylis pasisektų. Pro
gramai vadovauti ji pakvietė 
Evelyn Oželis, kuri labai 
sklandžiai viskam vadovavo. 
J i sveikino seseles pranciš-
kietes ir kazimierietes, kurios 
gana gausiai atsilankė. Tada 
ji pristatė valdybos narius . Te
resė Vaitkus yra I vicepirmi
ninkė, Jean Pargauskas — II 
vicepirm., Elizabeth Zibas — 
iždininkė, Vicki Leone — sek
retorė. Valdyba turi tr is iždo 
globėjas: tai — Anna Paura-
zas, Barbara Strumskis ir Lil-
lian Kodis ir tvarkdarė („Ser-
geant of arms") — Anastazija 
Snarskis. Po to S. Ručaitė 
Henson pakvietė kun. Fab. Ki-
reilį sukalbėti invokaciją. Po 
invokacijos visa salė sugiedojo 
Amerikos ir Lietuvos himnus. 

Meninę dalį atlikti S. Ru
čaitė Henson pakvietė Nekal
tos Mergelės Marijos Prasidė
jimo parapijos chorą ir jo va
dovą Algimantą Barniškį. 
Choras padainavo JDievo do
vaną", „Ko nutilo dainos", 
„Tarp gėlių". Po to pats vado
vas padainavo solo: „Tai Lie
tuva" ir „Giminės". Meninę 
dalį užbaigė choras, į daina
vimą įtraukdamas visą salę, 
skambėjo dainos — „Gražiau
sios spalvos" ir „Žemė Lietu
vos". A. Barniškis sau ir cho
rui akompanavo vargonėliais. 

Visiems ypač patiko pasku
tinės dainos, aplodismentai il
gai nenutilo. Prieš pradedant 
puotauti, kun. F. Kireilis su
kalbėjo maldą. Tada visi stip-

Besirūpinant naujų vargonų įsigijimu Pal. Jurgio Matulaičio misijoje. I eil.: misijos choro vadovė Birutė Moc
kienė, kapelionas kun. Algirdas Paliokas, SJ, Irena Žukauskienė, Vanda Alekniene, Laura Ragaitė-Valavi&ene, 
Lietuvių teniso klubo valdybos narys Antanas Ragas; II eil.: Tomas Žukauskas, Linas Žukauskas, misijos choro 
pirm. Romanas Stropus, chormeisterė ir choro steigėja Rasa Poskočimienė. Nuotr. Vytauto Jasinevič iaus 

rinosi gausiais lietuviškais 
valgiais, kuriuos nešiojo jau
nos grakščios patarnautojos. 

Evelyn Oželis nuoširdžiai 
dėkojo visiems atėjusiems ir 
pakvietė Sabiną tarti žodį. S. 
Ručaitė Henson, kaip valdy
bos pirmininkė, dėkojo progra
mos atlikėjams, ypač dirigen
tui A. Barniškiui, seselėms ir 
visiems dalyviams. 

Po to seselių vardu kalbėjo 
seselė Marian Blodis, kuri sa
vo kalboje plačiau nušvietė 
seselių darbą ir seselėms išky
lančias problemas. Seselės M. 
Blodis kalba buvo labai nuo
širdi ir visiems padarė labai 
gerą įspūdį. 

Buvo renkamos aukos sese
lių darbams paremti. Visi 
skirstėsi apimti geros nuotai
kos, pamatę, kad dar yra 
žmonių, kurie gali pasišvęsti 
Dievo tarnybai ir artimo labui. 

Apol. P. Bagdonas 

PRIMINIMAS 
MARQUETTE PARKO 
LIETUVIŲ NAMŲ 

SAVININKAMS 

Marąuette Parko Lietuvių 
namų savininkų organizacija, 
įsteigta 1937 metais, tebevei
kia ir dabar. Steigiant šią or
ganizaciją tuo laiku turėtas 
kitas tikslas: suburti tautie
čius į vieną grupę, kad būtų 
galima iš valdžios gauti dides
nių pagerinimų. Tuo laiku bu
vo kitos gyvenimo sąlygos, nes 
šioje apylinkėje daugiausia gy
veno lietuviai. Dabartiniu me
tu yra viskas pasikeitę: gyven
tojai yra įvairių tautybių, su 
skirtingu išsilavinimu ir skir
tinga kultūra. Turint tą galvo
je, ši organizacija dar labiau 
reikalinga. Pagalvojus kartais 
atrodo, kad namų savininkai 
to lyg ir nesupranta. 

Dauguma mano, kad valdy
ba gali viską atlikti, bet taip 
neįmanoma. Reikia suprasti, 
kad valdyboje yra ne jaunuo
liai, bet brandaus amžiaus su
laukę asmenys, kurie, kaip ir 
dauguma mūsų norėtų sėdėti 
namuose, žiūrėti televiziją, 
skaityti knygą arba laikraštį 

ir gražiai leisti savo užsipel
nytą poilsį. Bet ne visi gali. 
Yra žmonių, kuriems rūpi jų 
gyvenimo aplinka, todėl jie 
mielai sutinka įeiti į valdybą 
ir dirbti dėl visų gerovės be jo
kio užmokesčio, dažnai gauna 
nepelnytų ir nenumatytų bar
nių bei kritikos, kodėl neatlik
tas tas ar kitas darbas ir t.t. 
Todėl valdyba visuomet prašo 
organizacijos narius padėti, 
nes, kur du stos, visados dau
giau padarys — taip sako lie
tuviška patarlė. 

Norėčiau visiems nariams 
priminti: prieš maždaug tris 
mėnesius narių susirinkime 
valdyba pasiūlė surengti va
karienę organizacijos 60 metų 
gyvavimo proga. Visi maloniai 
tą pasiūlymą priėmė ir sutiko 
visokeriopai remti. Tada val
dyba pradėjo ruoštis. Vaka
rienė įvyks balandžio 17 d., 
šeštadienį, žmonių patogu
mui, ypač senesnių, 4 vai. p. 
p., parapijos salėje, 6820 S. 
Washtenaw Ave. Vakarienėje 
dalyvaus parapijos kunigai 
bei kelios seselės ir valdžios 
pareigūnų, todėl gausiai daly
vaukime, kad matytų, jog yra 
nemaža grupė lietuvių. Stalus 
arba pavienius bilietus pra
šome užsakyti pas šiuos as
menis: Stasę Rudokienę (773 
47l'-2239), Juozą Bagdžių 
(773 434-3713) arba Antani
ną Repšienę (773 434-4645). 
Kviečiami ne tik nariai, bet ir 
svečiai. Jaunesnieji galės 
smagiai pasišokti. Dar kartą 
primenu, kad narių pareiga 
vakarienėje dalyvauti. Tikiuo
si, kad neapvilsite valdybos. 
Iš anksto dėkoju visiems, o 
ypač svečiams, kurie jau turi 
bilietus. 

Ant. Repš ienė 

„Žvaigždžių kvarteto" atlieka- ruošta vaikams speciali pro-
ma muzika, pasivaišinti lietu- gramą: liet. animacinių filmų 
viška vakariene. „Žvaigždžių vaikams peržiūra, paaiškini-
kvarteto" vakarone įvyks kovo 
28 d., 5 vai. p.p.. Jaunimo cen
tro kavinėje. Bilietai parduo
dami: .Seklyčioje" 2711 West 
71st Street, bei Jaunimo cent
re, 5600 South Claremont 
Ave. 

kuriami animaci-
ir pamoka, kurios 

mas, kaip 
niai filmai 
metu vaikai sukurs savo fil
muką. Norintys smulkesnes 
informacijos arba registruotis 
vaikų pamokai skambinkite 
tel.(773)582-6500 

NAUJŲ VARGONŲ 
PROJEKTAS 

Pal. Jurgio Matulaičio misi
ja vis dar auga maldininkų 
skaičiumi taip, kaip ir jos cho
ras. J a u praėjo 10 metų nuo 
oficialaus misijos įsteigimo. 
Mažas moterų chorelis, palydi
mas ir mokomas Rasos Pos-
kočimienės, išaugo į 42 asme
nų chorą, vedamą Birutės 
Mockienės. 

Per tą laiką nusidėvėjo net 
dveji, geradarių dovanoti, var
gonai ir atėjo laikas pasirū
pinti naujais. Tą reikalą pui
kiai numatė, neseniai miręs, 
nuoširdus Pai . J . Matulaičio 
misijos narys ir choristas Jo
nas Žukauskas . Matyt, kad 
apie tai buvo kalbėta Žukaus
kų namuose, n«s š.m. kovo 14 
d., sekmadienį, Jono našlė Ire
na Žukauskienė ir du sūnūs 
— Tomas ir Linas — įteikė 
choro iždininkei Vandai Alek
nienei tūkstant į dolerių, o Lie
tuvių teniso klubo nariai per 
Antaną Ragą atsiuntė dar 
penkis šimtus a.a. Jono Žu
kausko prisiminimui. Šie pini
gai sudaro pradžią naujų var
gonų pirkimo išlaidoms. 

Pal. J . Matulaičio misija nė
ra Pasaulio lietuvių centro 
padalinys, bet nuomoja baž
nyčią ir kitas patalpas pagal 
sutartį. Už tai bažnyčios iš
laikymas ir vargonai yra reli
ginės bendruomenės reikalas. 
Norintieji prisidėti prie naujų 
vargonų pirkimo, gali susi
siekti su Pal. J. Matulaičio 
misijos kapelionu arba choro 
valdybos nariais . Aukos nura
šomos nuo mokesčių, visos 
laukiamos ir mielai priima
mos. 

Birutė A. Vindašienė 

• Amerikos Lietuvių ra
dijas, vad. Anatolijus Siutas -
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. 
p e r WCEV 14.50 AM. Tel . 
773-847-4903, adresas: 4459 
S.Franc i sco , Chicago , IL 
60632. (sk.) 

• Lietuvos dukterys ruo
šiasi velykinių pyragų, tortų, 
margučių išpardavimui Did. 
Ketvirtadienį, balandžio 1 d. 
Dr-jos būstinė 2735 W. 71 St. 
(tel. 773-925-3211) bus atdara 
nuo 8 v. r. Pyragus ten galima 
atnešti ir trečiadienį, kovo 31 
d , nuo 10 v.r. iki 2 v.p.p Kvie
čiame apsirūpinti' (sk.) 

• Talman Del icatessen , 
2624 W 69 St, Chicago, IL 
Velykų s ta lui pr i ima užsa
kymus: ruliadas, šviežios deš
ros, žuvies patiekalai; napo-
leonai, tortai, sausainiai ir kiti 
skanumynai; 5 rūšių duonos. 
Tel. 773-434-9766. Iki malo
naus pasimatymo! (sk.) 

Kovo 16 d susirinko grupe Amoniu i Pasaulio lietuvių centro sodeli parinkti vietą ..Partizano Motina" pamink
lui 1.4 kaires Vytautą-- (Vper.as. prel Ignas I'rbonas. Agute TiSkuviene. Dalia Slemer.e, Brone Nainiene. Ramo
jus Mozoliauskas skulptorius-. I'I.C tarybos pirm Kimas (iriskelis Pal Jurgio matulaičio misijos kapelionas 
Algirdas P iliokas. S.J. -Juo? is Marenav !*>mont<> I.R apylinke* pirm. (•••dmiu is Kazėnas 

Nuotr Vytauto Jasinevičiaus 

Į n i -aki .iiist ym.i\ i l n-
p.-i TRANSPAK 

Tel 1 77i 8 * 8 1 0 5 0 

• V a r g s t a n č i u Lie tuvos 
v a i k ų gyvenimui pager in t i , 
aukoja: $50 - Aldona Druktei-
nienė, S. P a s a d e n a , FL, dr. 
Gediminas Balukas, Beverly 
Shores, IN; $20 - Gražina ir 
Gediminas Sakevičiai , Little 
Rock, AR; S ib i ro Tremt in ių 
grįžimo fondui aukoja $200 
Jonas ir Ona M o t i e j ū n a i , 
Prescott, AZ. Dėkojame auko
tojams! „Lietuvos Naš la ič ių 
g l o b o s " k o m i t e t a s , 2 7 1 1 
West 71st St . , C h i c a g o IL 
60629. (sk.) 

• Akcijų, b o n ų bei k i tų 
v e r t y b i ų p i r k i m e ir par
davime j ums nuoširdžiai pa
tarnaus , duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkulis , tel . 
312-879-7750 arba jo sūnus 
Andrius Kurkul i s , tel . 312-
879-7751, dirbą su First Al-
bany Corp. Čikagoje . Iš JAV 
ir Kanados skambinkite veltui: 
tel. 1-888-879-7730. (sk.) 

• D a y t o n a B e a c h , F L , 
„Saulutes" skyr ius dėkoja dr. 
Aldonai Rugiene i už $ 1 0 0 
auką paremti vargstančius 
Lietuvoje. Ačiū! (sk.) 

\ 


