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Lietuvoje paminėta 
Sausio 13-oji 

Ketvirtadienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius, sausio 14 d. (Elta) — 
Sausio 13-ąją įvyko neeilinis 
iškilmingas Lietuvos Respubli
kos Seimo posėdis, skirtas 
Laisvės gynėjų dienai paminėti. 
Jame dalyvavo žuvusiųjų už 
laisvę ir nepriklausomybę gi
minės, artimieji, diplomatinių 
misijų Lietuvoje atstovai, baž
nyčių hierarchai bei jų atstovai, 
buvę Aukščiausiosios Tarybos 
deputatai. 

Laikinai einantis prezidento 
pareigas Algirdas Brazauskas 
savo pranešime pažymėjo, jog 
būta ir ginkluoto pasiprie
šinimo, ir bežodės vidinės 
rezistencijos. ,,Laisvasis pa
saulis įvertino mūsų pasiau
kojimą ir didvyriškumą", pa
sakė jis, „bet tai nereiškia, 
kad galėsime tapti jo išlaikyti
niais. Savo problemas pirmiau
sia turime išspręsti patys". 
Baigdamas savo kalbą jis 
paragino visus suteltam darbui 
vardan paaukotų už laisvę gy
vybių ir mūsų ateities. 

Iškilmingo posėdžio metu gru
pei nepriklausomybės gynėjų, 
taip pat užsienio žurnalistams 
buvo įteikti valstybiniai ap
dovanojimai. 

Paveldėjom žemę ir garbę, 
ir kovą 

Pasibaigus iškilmingam Sei
mo posėdžiui, buvo pašventinta 
memorialinė kompozicija prie 
Seimo rūmų. 

Plevėsavo juodais kaspinais 
perrištos Lietuvos valstybinės 
vėliavos, į garbės sargybą prie 
paminklo stojo kariai, tautiniais 
drabužiais pasipuošusios mer
gaitės atnešė Švč. Mergelės 
Marijos Dievo Motinos statulė
lę, tą tragišką ir didvyrišką 
sausio 13-osios naktį čia kartu 
su visais gynusios Lietuvą. 

Memorialinės kompozicijos 
autor ius archi tektas Algi
mantas Nasvytis pasakė: 
„Blokai su užrašais, kryžiai, šis 
autentiškas nepriklausomybės 
gynimo pėdsakas brangus ir 
šventas mums, nepriklauso
mybės gynėjams, išliks kaip 
ženklas tiems, kurie čia bus 
ateityje — stiprus, nepajudina
mas, rūstus". Buvo palinkėta, 
kad ir visi susirinkusieji visada 
būtų tokie tvirti, nepajudinami, 
kaip šį nepajudinama Lietuvos 
širdies gynimo siena. 

Vyskupas Juozas Tunaitis pa
šventino memorialinę kompozi
ciją. 

Po to prie Seimo rūmų 
esančioje Nepriklausomybės 
aikštėje įvyko mitingas. 
1990-1991 m. politinę situaciją 
susirinkusiems priminė buvęs 
Aukščiausiosios Tarybos pirmi
ninkas, Seimo narys, prof. Vy
tautas Landsbergis. Jis kalbėjo 
apie „pareigą, kurią mums pali
ko žmonės, už Lietuvos nepri
klausomybę atidavę savo 
gyvybę: tegul kraujo lašai, 
kuriuos sugėrė žemė, būna gyvi 
kiekvieno pareigūno, kiekvieno 
piliečio širdyje. Lietuva išliks 
laisva ir bus laiminga". 

Kalbėjo kun. Robertas Grigas, 
Seimo narys Kazimieras Uoka, 
Kovo 11-osios akto signataras 
Mečys Laurinkus, žuvusio lais
vės gynėjo Tito Masiulio suža
dėtinė Laima Kojelytė. Plo
jimais sutiktas Lietuvos amba
sadorius JAV Stasys Lozoraitis 
prisiminė, kaip jį ir kitus žmones 
sukrėtė Washingtoną pasiekusi 

žinia iš Vilniaus apie tragiškus 
1991 m. sausio įvykius Lietuvo
je. „Tebūnie ši aikštė", pasakė 
jis, „brolybės ir taikos simbolis". 

Žmonių eisena iš Nepriklau
somybės aikštės sustojo 
Gedimino aikštėje prie buvusių 
KGB rūmų. Šį pastatą čia kal
bėdamas Seimo narys Balys Ga
jauskas pavadino „mūsų nelai
mių, mūsų kančių štabu. Dau
gelio čia kankintų žmonių 
likimą vis dar gaubia paslaptis. 
Vieni kankintoja i t ik is i 
atleidimo, kiti — užantyje nešio
jasi akmenį. Reikia budriai sau
goti saugumo dokumentus — 
tragiškos ir didvyriškos mūsų 
istorijos liudininkus", pasakė 
Balys Gajauskas. Politinis 
kalinys, prel. Alfonsas Sva
rinskas kalbėjo apie tai, kad 
mes turime prisiminti visus 
kovotojus už Lietuvos laisvę nuo 
pat pirmųjų sovietinės okupa
cijos dienų, visus kentėjusius, 
žuvusius. 

Vilniaus arkikatedroje bazili
koje šv. Mišias aukojo arkivys
kupas metropolitas Audrys Bač-
kis. 

Žmonės, kuriuos ano žvarbaus 
sausio dienomis sujungė 
brolystė, užgimusi saugant par
lamentą, televizijos bokštą, 
radijo ir televizijos pastatą, 
vakare atėjo į Tėvynės laisvės 
aukų prisiminimo ir muzikos 
vakarą Vilniaus sporto 
rūmuose. 

Laisvės gynėjų diena K a u n e 

Šiai dienai skirti renginiai 
prasidėjo antkapinio paminklo 
už Lietuvos laisvę žuvusiam Ti
tui Masiuliui šventinimu Petra
šiūnų kapinėse. 

Vidurdienį daug žmonių 
susirinko Kryžių kalnelyje prie 
VI Forto. Jie prisiminė tragiš
ką 1991 m. sausio 13-osios 
naktį, Lietuvos žmonių susitel
kimą ir vienybę tomis siaubo 
dienomis. Žmonės klausinėjo 
vienas kito — kas atsitiko, kad 
anuomet nesuklupę prieš tan
kus, prieš iki dantų ginkluotus 
kareivius, šiandien mes taip su
sigūžėme, sudrebėjome materia
linių sunkumų prispausti. 

Šv. Antano bažnyčioje įvyko 
gedulingas koncertas, o Kari
ninkų ramovėje — iškilmingas 
minėjimas. 

Antrosios tragiškųjų sausio 
įvykių metinės paminėtos ir 
Kauno rajone. Tų rūsčių dienų 
įvykiai prisiminti prie Sitkūnų 
radijo stoties ir Juragių televizi
jos bokšto, iš kur į pasaulį skli
do žinios apie sausio agresiją. 
Mitingai ir koncertai vyko dau
gelyje rajono vietovių. 

Lietuvos vadovybė susit iko 
su žuvusiųjų art imaisiais 

Laikinai einantis prezidento 
pareigas Algirdas Brazauskas, 
laikinai einantis Seimo pir
mininko pareigas Česlovas Jur
šėnas ir ministras pirmininkas 
Bronislovas Lubys susitiko su 
sausio 13-ąją žuvusiųjų arti
maisiais ir giminėmis. Jie buvo 
pakviesti pasidalyti savo rūpes
čiais, mintimis, pakalbėti ko
kios pagalbos jiems reikia. 

Daugelis artimųjų apgailes
tavo, kad iki šiol nepastatytas 
paminklas Antakalnio kapinė
se. Nemaža karčių nuoskaudos 
žodžių buvo pasakyta savival
dybės pareigūnų adresu. Tačiau 

JAV naktį puolė Iraką 
Tai buvo perspėjimas Hussein'ui 

Prez. George Bush, Baltųjų rūmų Ovalinėje raštinėje spaudos konferencijai aiškina apie karinius 
ėjimus Irake. Prie jo matyti Centrinės Žvalgybo? Agentūros direktorius Robert Gatės ir na
cionalinio saugumo patarėjas Brent Scowcroft. Toliau į dešinę sotvėjo (nuotraukoje nematomi) 
Baltųjų rūmų štabo vedėjas James Baker III ir viceprezidentas Dan Quayle. 

Ar talonų spausdinimas 
buvo Lietuvos naudai? 

Sausio 13 d. JAV Lietuvių 
Bendruomenės Visuomeninių 
reikalų įstaiga Arlington, Va., 
išleido aplinkraštį, kuriame iš
dėsto savo poziciją dėl Lietuvos 
laikinų pinigų — talonų nuver
tinimo. 

1992 gruodžio mėnesį Lietu
vos Bankas paleido į rinką 6 
bilijonus talonų. Toks masinis 
padauginimas pinigų prieš 
prezidentinius rinkimus atrodo 
kaip bandymas nuteikti kai ku
riuos balsuotojus dabartinės 
valdžios naudai. 

Bet dar svarbiau, teks masinis 
pinigų padaugėjimas iššaukė 
Lietuvos pinigų nuvertinimą. 
Šiuo metu už 1 -JAV dolerį 
galima pirkti 380 salonų, kas 
jau panašu į rublio ertę — 417 
rublių už 1 do\. T^^arpu Lat
vijos laikini pinigai išlaiko savo 
vertę. Už 1 JAV dolerį galima 
gauti t ik 180 Latvijos rublių. 
Estijos krona taip pat išlaiko 
savo vertę, surištą su Vokietijos 
marke. 

Tai reiškia, kad Lietuvos 
talonų vertei nukritus dar 10%, 

~~~ — — — Lietuvos pinigai bus taip pat be
kalbėta ne tik apie asmeninius verčiai, kaip ir Rusijos rublis, 
dalykus. Pasak Nijolės Šimu- J A V L B t a m e reiškinyje įžiūri 
lionienės, šiandien Lietuvoje 
trūksta vienybės, susitelkimo, 
padėjusio laimėti 1991-ųjų sau
sį. 

Susitikimo dalyviai — labiau
siai nukentėję ir netekę savo 
artimųjų žmonės — kalbėjo apie 
didesnį atlaidumą vienas kitam, 
rimtį ir darbą vardan Lietuvos 
gerovės, nuoširdžiai padėkojo, 
jog buvo prisiminti ir išklausyti. 

Lietuvos ministras pirminin
kas Bronislovas Lubys pakvie
tė žuvusiųjų artimuosius į 
Vyriausybės rūmus sausio 19 d. 
aptarti konkrečių rūpimų klau
simų. 

V. Landsbergis apie 
sausio 13-ąją 

„Supratimas ir susipratimas 
apgynė Lietuvą kaip stipriausi 
ginklai", prisimindamas 1991 
metų sausio tragiškąsias dienas 
Lietuvos aide rašo buvęs 
Aukščiausiosios Tarybos pirm. 
Seimo narys Vytautas Lands
bergis. „Ne veltui juos norėta 
iškreipti, sulankstyti, vadinant 
nesupratimu ar nesusipratimu. 
Čia pat,Vilniuje, radosi dėstan
čių, dar prieš sausio tryliktąją 
ir tuoj po jos, kad laikas nusi
leisti, 'atsisakyti maksimalių 
reikalavimų', lyg Lietuva būtų 
kokių negirdėtų dalykų reika
lautoja. Išbandymų būsenos 
kartojasi . Grįžta aiškumo 
bangos, kas yra kas", pažymi V. 
Landsbergis. Ir ko besulauk
tume, šauksmas neklupti, nesu-
menkėti, nesuniekšėti tegul 
išlieka mūsų pagrindinė dvasi
nės rezistencijos nuostata. 

(R.G.) 

naujosios vyriausybės pirmą 
žingsnį, norint gražinti Lietuvą 
į „rublio zoną", būtent, į Ne
priklausomų Valstybių Sand
raugą — buvusių Sovietų Są
jungos respublikų junginį. 

JAV LB supratimu, jau mato
mas ir jų argumento tolimesnis 
rutulojimasis. Jei talonas nepa
jėgia išlaikyti vertes, skirtingos 
nuo Rusijos rublio, kodėl nesi-
jungti į „rublio zoną"? Jei Lie
tuva atsižadėtų savų pinigų ir 
vėl pradėtų naudoti Rusijos 

Kodėl krinta talono 
kursas? 

Lietuvos Bankas išplatino 
atsakymą į Seimo opozicinio 
bloko Tėvynės Santaros narių 
paklausimą. Jame talono nuver
tėjimo priežastis siejama ne su poli
tinėmis permairmrūs Lietuvoje, 
o su „G. Vagnor.aus vykdytos 
pražūtingos inf.acines politikos 
padariniais". *ie paklausi
mai yra mėginimai nukreipti 
visuomenės dėmesį kita, neteis
inga linkme, rašoma sausio 9 d. 
Kauno dienoje 

rublius, jai nebereiktų už alyvą 
bei k i tas žaliavas mokėti 
pasaulinių kainų. 

Rusijos valdžia daugeliu pro
gų yra sakiusi, kad subsidijuo
jamos (žemesnės) kainos galio
ja tik respublikoms, naudo
jančioms Rusijos rub l ius . 
Lietuvos Banko vedėjas Baldišis 
viešai teisino naujų talonų 
spausdinimą, sakydamas, kad 

sutampa su Tarptautinio Va
liutos Fondo nurodymais Lietu
vai. TVF pareigūnai Washing-
ton, DC, sausio 8 d. atsisakė pat
virtinti tokią rekomendaciją 
padarę. Visuomenei t enka 
spręsti, ar toks masiškas talonų 
spausdinimas ir to veiksmo 
pasekmės yra Lietuvos nepri
klausomybei naudingos, rašo 
JAV Lietuvių Bendruomenė sa
vo aplinkraštyje. 

Aiškindama? 
kredito emi? 
remiasi liepos " 
šiosios Tarybo* 
kredito emisijo.-

-Jtują talonų 
;.4» bankas 

i. Aukščiau-
tarimu „Dėl 
pasirengimo 

Vyriausybės 
nutar imai 

nevykdomi 
Ministras pirmininkas Bro

nislovas Lubys nepatenkintas, 
kad pusė vyriausybės nutarimų 
nevykdomi, rašoma sausio 8 
Lietuvos ryto laidoje. 

Sausio 6 d. įvykusiame vy
riausybės posėdyje premjeras B. 
Lubys padarė išvadą, kad at
skirais atvejais net iki pusės 
vyriausybės priimtų nutarimų 
ar potvarkių lieka neįgyven
dinti. Vadinasi, jie nepakan
kamai apgalvotai parengti arba 
gyvenime praktiškai nepritai
komi, o, galimas dalykas, ir ap
skritai nereikalingi. Dėl to 
ministrams, žinybų vadovams, 
vyriausybės aparato darbuoto
jams premjeras patarė rimtai 
pamąstyti ir pasidaryti rei
kiamas išvadas. 

Ministro pirmininko nuomo
ne, vyriausybė, ministerijos ir 
respublikinės žinybos nepakan
kamai panaudoja Lietuvos 
mokslo įstaigų potencialą. Jeigu 
šios valdžios įstaigos sumažintų 
darbuotojų, o jų vietoje eksper
tais pasikviestų mokslininkus, 
daug ką būtų galima padaryti 
geriau. 

įvesti savus p:r.;gus", kuriuo 
Lietuvos Banką- *uvo įpareigo
tas padaryti 12 bilijonų rublių 
emisiją. Infliac. os kitos prie
žastys — ekonomiškai nepatei
sinama įmonių; .vatizacija, ka
tastrofiškas f- 'ybos mažė
jimas, kuro r energetikos 
kainų šuolis ir i ar kitos. 

— Buvęs Rytų Vokietijos 
vadas Erich Honecker, laiko
mas kalėjime, ruošiantis jo teis
mui už įsakymą šaudyti į bėg
lius į vakarus, dėl jo mirtinos 
vėžio ligos buvo paleistas ir 
jo teismas atšauktas. Jis tie
siai išskrido į Čilę pas žmoną. 

Washington, DC, sausio 13 
d. — JAV, Prancūzijos ir Bri
tanijos karo lėktuvai bombar
davo raketų bazes pietiniame 
Irake trečiadienio naktį — dvejus 
metus po to, kai sąjungininkai 
garsinosi lemiamai nugalėję 
Irako prez. Saddam Hussein 
Persų įlankos kare, ir savaitę 
prieš prezidento George Bush 
pasitraukimą iš prezidentystes. 

Trisdešimt minučių trukęs 
puolimas buvo ribotos apimties 
ir trukmės ir jo tikslas buvo ne 
duoti mirtiną smūgį Hussein'ui, 
bet aiškiai jam pasakyti, kad 
sąjungininkai pasiryžę atsispir
ti jo iššūkiams. Apie 80 bombo
nešių ir 30 juos paremiančiųjų 
dalyvavo puolime. Nebuvo puo
lami jokie ekonominiai taiki
niai, kaip jėgainės ar sandėliai. 
Taip pat nebuvo puolami aero
uostai ar pagrindiniai miestai, 
kaip buvo Persų įlankos kare. 
Visi puolimų objektai buvo 
skridimams uždraustoje zonoje, 
žemiau 32-osios paralelės. 

Atsižvelgiant į tai, kad Hus-
sein'as pralaimėjo Persų įlan
kos karą 1991 metais, neatrodė, 
kad šis puolimas turėtų paveikti 
jo dabartinį nusistatymą prieš 
sąjungininkų reikalavimus, juo 
labiau, kad puolimai vyko 
mažai apgyventose vietose, toli 
nuo daugumos Irako gyventojų 
akių. Bet net ir vykstant 
puolimams, S. Hussein skatino 
savo aviacijos ,.sakalus" kovoti 
su sąjungininkais, „kaip ir 
anksčiau kovojote su Dievo prie
šais". 

I r akas da ro nuolaidų 

Tačiau Jungtinėse Tautose 
Irako ambasadorius Nizar Ham-
doon pranešė, kad Bagdadas 
nebesiuntinės daugiau gink
luotų misijų į Kuwaitą (prieš 
karą buvusią Irako teritoriją 
kuri dabar yra JT priežiūroje ir 
kuri sausio 15 d. oficialiai tam
pa Kuwaito teritorija) ardyti 
buvusių Irako įrengimų. Ir jis 
nieko neminėjo apie grąžinimą 
„Šilkverpių" raketų, kurias Ira
kas neteisėtai išsivežė ir kurias 
Jungtinių Tautų Saugumo Ta
ryba įsakė grąžinti. 

I rakas priešinasi sąjungi
ninkams dėl nubrėžtų paralelių, 
draudžiančių Irakui ten skristi 
savoje teritorijoje ir tą skundą 
siunčia į Jungtines Tautas. Pa
raleles nubrėžė JAV ir Britanija, 
norėdamos apsaugoti Irako teri
torijoje gyvenančius kurdus ir 
šiitus musulmonus. Tie tikslai 
nefigūruoja Jungtinių Tautų 
pastatytose karo užbaigimo 
sąlygose. Jose tik nurodoma, 
kad visoms grupėms Irake turi 
būti lygiai užtikrinamas šalpos 
skirstymas. 

I r akas skundžiasi 
suverenumo pažeidimu 

Irakas paralelių brėžimą ir 
reikalavimą jų laikytis laiko 
savo suverenumo pažeidimu ir 
dėl to nori tartis su Jungtinėmis 
Tautomis. Pagrindinė prie
žastis, pateisinusi Persų įlankos 
karą tarptautinėje plotmėje 
buvo Irako brovimasis į Ku-
waitą. Irakas tebetvirtina, kad 
šiaurinė Kuwaito zona pri
klauso I raku i , nežiūrint 
Jungtinių Tautų nurodymų, ir 
tuo principu vedė savo ekspe
dicijas į JT demilitarizuotas 
zonas, neprašęs leidimo. Tuo 
principu I r akas įsiveržė į 

Kuwaito teritoriją prieš Persų 
įlankos karą, ir šis veiksmas 
buvo to karo priežastis. Tad 
Irakas ir dėl to nori vėl pradėti 
derybas. Bet visi šie Irako 
reikalavimai priešinasi sąjun
gininkų ir Jungtinių Tautų po 
karo nustatytoms išvadoms ir 
dėl to tuo tarpu nei JT, nei da
bartinių karinių veiksmų sąjun
gininkai nežada jokių derybų 
pradėti, o reikalauja Irako 
laikytis tarptautinių nuostatų. 

Tuo tarpu Bagdadas padarė 
dar ir kitą nuolaidą: dabar vėl 
leis Jungtinių Tautų ginklų pri
žiūrėtojams į Iraką skristi sa
vais lėktuvais, ką neseniai buvo 
uždraudę, reikalaudami, kad jie 
skraidytų Irako lėktuvais. 

Tuo tarpu užtikrinti, kad 
Irakas laikysis savo pažado 
į Kuwaitą nebelįsti, JAV pasa
kė pasiųsianti į š iaur inį 
Kuwaitą 1,250 karių dalinį. 
Spaudos konferencijoje praneš
damas apie šį sprendimą, prez. 
George Bush atmetė klausimą, 
ar jam tai dera daryti, tik 
savaitei likus jo prezidentystei. 
„Aš manyčiau, kad Saddam 
Hussein netrukus supras, kad 
mes tikrai norime pasakyti tai, 
ką sakome, ir kad savo žodžius 
paremiame veiksmais". Prezi
dentas leido suprasti, o valdžios 
pareigūnai Paryžiuje ir Londo
ne dar aiškiau pasakė, kad jei 
Irako vadas nepakeis savo poli
tikos, jis gali tikėtis daugiau 
puolimų. 

Arabai apgailestauja 
puolimus 

Arabų kraštai, nors pripa
žindami, kad Husseino ėjimai 
tikrai provokuojantys ir netei
sėti, kaltina tarptautinę bend
ruomenę laikymusi dvigubų 
standartą. Sirijos užsienio 
ministras Farouk Sharaa pasa
kė: „Kodėl Izraelis nėra bau
džiamas (už tarptautinių nuo
statų pažeidimą), o kitos tautos 
yra priverstos laikytis (JT) Sau
gumo Tarybos rezoliucijų?" 
Sharaa Damaske reikalavo, kad 
Izraelis pasitrauktų iš okupuotų 
žemių Vakariniame krante ir 
Gazoje. 

Arabų Lygos gen. sekretorius 
išreiškė „didelį liūdesį" dėl 
„agresijos" prieš arabų kraštą. 
Jordanas pareiškė, kad nesuta
rimas turi būti sprendžiamas 
diskusijomis, ne jėga. Egiptas 
vyliasi, kad ginkluoti puolimai 
prieš Iraką pasibaigs. Kylant 
įtampai, arabų šalių vadai 
turėjo įvairius pasitarimus, o 
Egipto prez. Hosni Mubarak 
nuskrido į Damską tartis su 
Sirijos prezidentu Hafez 
al-Assad. 

KALENDORIUS 

Sausio 15 d.: Klaipėdos 
krašto atvadavimas 1923 m., 
Paulius Tyruolis. Ida. Dailius, 
Skirgaila. 

Sausio 16 d.: Marcelis. Ho-
noratas. Gedanė. Jovaras, Nor-
gailė. 

ORAS CHICAGOJE 

Penktadienį saule tekėjo 7:19, 
leisis 4;32. Temperatūra dieną 
29 F (- 1 C), dalinai debesuota, 
naktį 15 F (- 9 C). 

Šeštadienį saulė tekės 7.18, 
dalinai saulėta, šilčiau. 
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ŠALFAS SĄJUNGA PRANEŠA 
KEGLIAVIMO 
PIRMENYBĖS 

1993 m. Š. A. lietuvių kėglia-
vimo (Bowling) pirmenybės 
vyks vasario 6 d., šeštadienį, 
Seaway Lanes, 30300 Euclid 
Ave., Wickliffe, Ohio (rytiniame 
Clevelando priemiestyje). 

ŠALFASS -gos kėgliavimo 
komiteto pavedimu, varžybas 
vykdo Clevelando LSK „Žaibo" 
kėgliavimo sekcija, vado
vaujama Algio Nagevčiaus. 

Dalyvių registracija nuo 1:30 
vai. p.p. Varžybų pradžių 2:30 
vai. 

Pirmenybės bus komandinės 
ir individualinės. Komandą 
sudaro 4 mišrios lyties žaidėjai,-
jos. Dalyvių skaičius ir amžius 
neapribotas. Dalyvavimas atvi
ras visiems lietuvių kilmės 
kėgliuotojams. 

Smulkias informacijas teikia 
varžybų vadovas Algis Nagevi
čius, 7702 VVest Pleasant Valley 
Rd., Parma, OH 44130, USA. 
Telef. (216) 845-4954. 

Taipogi informuoja ir 
ŠALFASS kėgliavimo komiteto 
vadovė Audra Danaitytė (416) 
626-8994. 

Smulkios informacijos pra
nešamos visiems ŠALFASS klu
bams. 

Dalyvių registraciją atlikti iš 
anksto nereikia. 

JAUNUČIŲ KREPŠINIO 
PIRMENYBĖS 

1993 m. ŠALFASS-gos jau
nučių krepšinio pirmenybės 
vyks balandžio 24-25 d. Detroi
te, Mich. Vykdo Detroito LSK 
„Kovas". 

Varžybos yra planuojamos 
šiose klasėse: C (1978 m. gimi
mo ir jaunesnių, D (1980 m. 
gim. ir jaun.) ir E (1982 m. gim. 
ir jaun.). 

Dalyvavimas atviras visiems 
lietuvių sporto klubams bei ki
tokiems sporto vienetams, 
atlikusiems metinę 1993 m. 
ŠALFASS-gos narių registra
ciją. 

Preliminarinė dalyvių 
registracija privalo būti atlikta 
iki 1993 m. vasario 20 d., pas 
varžybų rengėjus, šiuo adresu: 

Algis Rugienius. 3620 Burn-

ing Tree Dr., Bloomfield Hills, 
MI 48302-1511. Tel. (313) 
642-7049. (Ankstyvesnėje in
formacijoje buvo klaida miesto 
pavadinime). 

Pasibaigus preliminarinei re
gistracijai, bus nusta tytas 
varžybų formatas, paskelbtas 
galutinis dalyvių registracijos 
terminas ir kita informacija. 

Išsamesnes informacijas 
gauna visi ŠALFASS-gos klu
bai. ŠALFASS-gai nepriklausą 
vienetai dėl informacijų pra
šomi kreiptis j A. Rugienių. 

RAKETBOLO TURNYRAS 

1993 m. Š. A. lietuvių raket-
bolo (Racąuetball) pirmenybės 
vyks kovo 27 d., Gene Weiss 
Racąuettime, 25080 Lakeland 
Blvd., Euclid. Ohio. Tel. 
216-731-0404. Euclid yra šiau
rės-rytų Clevelando priemiestis. 

Pirmenybes vykdo Clevelando 
LSK „Žaibas". Varžybų vadovai 
— Algis Nagevičius ir Algis 
Širvaitis. 

Varžybų pradžia 9:30 vai. 
ryto. Dalyvių registracija nuo 
8:30 vai. 

Programoje — vienetų varžy
bos šiose klasėse: vyrų (neriboto 
amžiaus), moterų neriboto am
žiaus), vyrų senjorų (45 m. ir 
vyresnių) ir „Novice" (pra
dedančių — neriboto amžiaus). 
Susidarius didesniam skaičiui 
dalyvių, programos klasifikacija 
gali būt i praplėsta, atsi
žvelgiant į žaidėju patyrimo 
laipsnį. 

Dalyvavimas atviras visiems 
lietuvių kilmės žaidėjams. 

Dalyvių registracija — iki 
1993 m. kovo 20 d. imtinai, šiuo 
adresu: Algis Nagevičius, 7702 
VVest Pleasant Valley Rd., Par
ma, OH 44130. Tel. 
216-845-4954. 

Papi ldomai informacijas 
teikia Algis Širvaitis, tel. 
216-291-3915 namu: 216-692-
1222 darbo. 

Smulkesnes informacijas 
gauna visi ŠALFASS-gos klu
bai. Suinteresuoti pavieniai ne
priklausomi žaidėjai informaci
joms kreiptis į A. Nagevičių ar 
A. Širvaitį. 

ŠALFASS-gos centro 
valdyba 

A.A. EDVARDAS 
KRIAUČIŪNAS 

Sulaukęs 79 metų, gruodžio 
11 d. South Bend mieste, In
dianoje, mirė Edvardas 
Kriaučiūnas. Lietuviams jis 
buvo žinomas geriausiai kaip 
brolis Felikso Kriaučiūno. 
Lietuvos vyrų ir moterų 
krepšinio rinktinių trenerio ir 
kapitono komandos, kuri 1939 
m. laimėjo Europos meisterio 
titulą (mirė Chicagoje 62 m. 
amžiaus). 

Tačiau Amerikoje Edvardas 
Kriaučiūnas, vadinamas Ed-
ward „Moose" Krause, buvo 
sporto legenda. Jaunystėje 
iškilus ir vispusiškas spor
tininkas futbole (amerikie-
tiškame), beisbole, krepšinyje ir 
lengvojoje atletikoje. Jo dėka De 
La Salle mokykla Chicagoje du 
kar tus laimėjo Amerikos 
katalikiškų mokyklų čempiono Star" rinktinę, o vėliau jo pa-
titulą. Notre Dame universitete, varde buvo įamžinta krepšinio 
kaip krepšininkas, jis buvo iš- „Hal of Fame". Futbole buvo iš
rinktas į visos Amerikos „Ali rinktas j vakarine Amerikos 

E d w a r d a s 
č i ū n a s 

..Moose' Krause-Kriau 

Š a r ū n a s Marčiulionis su Detroi to sporto klubo „ K o v a s " vadovais . Iš k. — N a r i m a n t a s Udrys, 
Algis Rugienius — klubo p i r m i n i n k a s , Šarūnas Marč iu l ion i s , Ipol i tas J a n u š i s , Vy ta s Rugienius 
ir Viktoras Memenąs. 

Nuo t r . J . U r b o n o 

ŠARŪNAS 
MARČIUOLIONIS, 

DETROITE 
Detroito NBA — krepšinio 

komanda „Pistons" sausio 9 d. 
rungėsi su Portland — „Golden 
State Vvarriors" komanda, 
kurioje žaidžia ir Lietuvos 
krepšinio žvaigždė — Šarūnas 
Marčiulionis. Rungtynes 
laimėjo — „Golden State 
VVarriors". 

Ta proga, sausio 8 d., penkta
dienį, LB apylinkės valdybos ir 
Detroito sporto klubo „Kovas" 
vadovybių iniciatyva buvo su
ruoštas Šarūnui Marčiulioniui 
susitikimas su detroitiečiais, jo 
pagerbimas bei supažindinimas 
su jo vadovaujamu pagalbos fon
du Lietuvos akliesiems, ypač 
jauniesiems našlaičiams. 
Publikai Šarūną pristatė Algis 
Rugienius, sporto klubo 
„Kovas" pirmininkas. Šarūnas 
trumpai papasakojo apie jo, kaip 
krepšinio žvaigždės, pastangas 
padėti Lietuvos akliesiems, pla
tinant specialius marškinėlius, 
su užrašu „Lietuva — bronzos 
medalio laimėtoja Barcelonoje 
(Olimpiadoje! 1992 metais". 
Tais marškinėliais labai domisi 
amerikiečiai — jų jau parduota 
už 50.000 dolerių. Pelnas per
duodamas aklųjų fondui. 

LB Detroito apylinkės valdy
bos pirmininkė Eleonora Gri
gaitienė ragino detroitiečius 
jungtis į Lietuvos akliesiems ir 
našlaičiams rėmėjų eiles. 

Šarūnu labai domėjosi mūsų 
jaunasis prieauglis, būsimieji 
sporto klubo „Kovas" krep
šininkai. Telieka sveikinti 
Šarūną ir pagirti, kad tapęs 
žvaigžde, milijonierium, nepa
miršta savo šaknų ir visur 
puikiai atstovauja lietuviams ir 
Lietuvai. 

J o n a s Urbonas 

rinktinę. Baigęs universitetą, 
kurį laiką buvo futbolo ir 
krepšinio treneriu Minesotoje, o 
po to, 6 metus Notre Dame 
universiteto krepšinio treneris. 
1949 m. jis tapo Notre Dame 
universi teto at le t ikos 
direktorius ir tose pareigose 
išbuvo iki 1980 metų, kol išėjo 
į pensiją. Ir pensijoje būdamas 
jis dar turėjo savo raštinę 
universitete, kaip patarėjas ir 
lėšų teikėjas. 

Kaip žmogus jis buvo labai 
gero ir švelnaus būdo, dosnus, 
lojalus ir religingas. 

Nenuostabu, kad jo laidotuvės 
buvo iškilmingos ir įspūdingos. 
Paskutinėn kelionėn jį išlydėti 
susirinko daug žymių, net 3-jų 
generacijų sportininkų ir trene
rių, 50 kunigų ir du vyskupai. 
Šv. Mišias aukojo jo sūnus Ed
vardas. Nuliūdę liko: sūnus 
Philip, duktė Mary ir 3 vaikai
čiai. Žmona, po sunkios ir ilgos 
ligos, mirė 1990 metais. 

V. G. 

Futbolas Chicagoje 

SALĖS PIRMENYBĖS JAU PRASIDĖJO 
Užbaigus Kalėdų švenčių 

pramogas ir pasisvečiavimus, 
bet dar nespėjus kaip reikiant 
atsipeikėti ir sugrįžti į nor
malias vėžes, štai, jau ir futbolo 
pirmenybės salėje, pradėtos 
praėjusį sekmadienį, sausio 10 
d. Villa Park, IL, Odeum Audi
torium. 

Nors „Lituanica-Liths" ko
manda jau keleri metai rungty
niauja Metropolitan lygos 
major divizijoje lauko pirmeny
bėse ir praėjusi sezoną pasi
puošė čempionų titulu, tačiau 
salės pirmenybėse rungtyniau
davo žemesnėje — pirmoje 
divizijoje. Praėjusį sezoną ir 
salės pirmenybėse laimėjus pir
mos divizijos meisterio vardą, 
„L i ths" , kaip t ik laiku 
paaukštinti— perkeliant į ma
jor divizią. Įsivaizduokite, 
kokia būta nesąmonė lauko 
pirmenybių čempionams rung
tyniauti žemesnėje klasėje ir 
dar gaut į... Nemažesnė 
nesąmonė įvyktų, jei t ik 
čempionai po vieno sezono 
varžybų salėje išlėktų iš major 
divizijos. Pasitvirtintų skeptikų 
nuomonė: — Tokie čia ir čempio
nai, balony! 

Žaidėjai, treneris ir vadovai 
tokią galimybę pilnai supranta. 
Jie planuoja, ruošiasi ir dirba, 
kiek sąlygos leidžia, kad tai 
neatsitiktų. Bet švenčių laiko
tarpis, tamsūs ir niūrūs vakarai 
per daug nevilioja į kažkokias 
treniruotes. Reikia tvirtos 
valios ir gilaus reikalo supra
timo savo įsipareigojimus parei
gingai įgyvendinti. To kol kas 

„Liths" vyrams netrūksta. 
Metropolitan lygos major 

divizijos salės pirmenybėse 
dalyvauja 10 st ipriausių 
komandų: „Liths", vokiečių 
„Green-VVhite", „Pegasus", 
vokiečių „Schwaben", lenkų 
„Eagles", vokiečių „Kickers", 
italų „Maroons", čekų „Spar
ta", „United Serbs" ir skandi
navų „Vikings". Joms teks 
sužaisti po devynerias su
trumpinto laiko rungtynes. 
Pirmąsias rungtynes „Liths" 
vyrai žaidė praėjusį sekmadienį 
prieš italų „Maroons". Pačioje 
pradžioje „Maroons" pasvei
kino mūsiškius pirmuoju įvar
čiu, bet „Liths" komanda, Gri
galiūno ir dviem Žuromsko įvar
čiais, puslaikį baigė 3:1 savo 
naudai. Antrame puslaikyje 
mūsiškiai kiek atslūgo ir lyg 
pasimetė. Kai Gytis Kava
liauskas gavo 2 minutes „ato
stogų" ant suolo, „Maroons" pa
sivijo ir pralenkė mūsiškius 4:3. 
Gytis sugrįžęs rezultatą išlygino 
4:4, ir rungtynės baigės be 
didelės skriaudos. 

Visų komandų žaidime dar 
jautėsi šventinė nuotaika, gal ir 
pirmojo gilaus sniego pasekmės. 

Šį sekmadienį, sausio 17 d., 4 
vai. p.p. „Liths" žais antrąsias 
rungtynes prieš vokiečių „Kic
kers", o sausio 24 d., 5:30 vai. 
vak. prieš „Vikings". 

Per 4 valandas sužaidžiamos 
visos penkerios major divizijos 
rungtynės. Kartais verta pažiū
rėti, kad ir 25 mylias pavažia
vus. 

„ŽAIBAS" LAIMI TINKLINIO 
ČEMPIONATĄ 

Clevelando LSK ,,Žaibo" 
mišri (Co-edi tinklinio komanda, 
dalyvaujanti Greater Cleveland 
Volleyball Association rudens 
lygoje, savo paskutinį regulia
raus sezono žaidimą gruodžio 7 
d. pralaimėjo prieš Diggers/Yu-
catan komandą 1:2. Nepaisant 
šio pralaimėjimo, „Žaibas" už
baigė reguliarų sezoną pirmoje 
vietoje, su 23 laimėjimais ir 7 
pralaimėjimais. 

Gruodžio 14 d. vyko 4-rias pir
mas vietas reguliariame sezone 
užėmusių komandų turnyras 
dėl rudens lygos čempionato, 
pravestas „vieno minuso" 
(Single elimination) sistema. 
Pirmame pusfinalyje žaibiečiai 
turėjo stipriai pakovoti kol 
įveikė 4-tos vietos komandą 
HAB 2:1 115-11; 13-15; 15-8). 
Kitame pusfinalyje, 3-čios vietos 
komanda Diggers/Yucatan lai
mėjo prieš 2-tros vietos 
komandą North Coast VBC 2:0. 
Finale „Žaibas", po įtempto ir 
permainingo žaidimotnugalėjo 
Diggers/Yucatan 2:0 (15:11; 
15:11) ir tapo rudens lygos 
čempionais „Žaibo" komando

je žaidė: Rita Kliorienė, Rūta 
Maželytė, Eglė Laniauskienė, Si
mas Kijauskas, Vytas Apanavi
čius, Marius Laniauskas, Leo
nardas Kedys ir Linas Vaitkus. 
Komandos vadovas/kapitonas — 
L. Kedys. Menedžeris — S. Ki
jauskas. Žaidimai vyksta pir
madieniais, Rivervievv Racąuet 
Club, Eastlake, Ohio. 

Pavasarinė lyga prasidės 1993 
m. sausio 25 d. , 

amb 

PATIKSLINIMAS 

Š.m. gruodžio 11d. „Draugo" 
laidos „Sporto apžvalgoje" 
išspausdintame mano straipsny
je įsivėlė klaida. Minint Sporto 
sąjungos santykius su JAV ir 
Kanada, rašoma kad... „Nei su 
JAV AAU, nei su Kanados TAC 
jokių santykių Sąjunga netu
ri..." Turi būti: „nei su JAV 
AAU, nei su Kanados-Canadien 
Track and Field Association jo
kių santykių Sąjunga neturi..." 

Prašau, jei įmanoma, šią 
klaidą atitaisyti. Iš anksto Jums 
dėkingas. 

Pranas Mickevičius 
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PRASIDĖJO JAUNUČIŲ 
TINKLINIO PROGRAMA 

Gruodžio 13 d. LSK „Žaibo" 
tinklino sekcija pradėjo tink
linio programą jaunučiams — 
mergaitėms ir berniukams 
10-13 m. amžiaus. Programai 
vadovair LSK „Žaibo" tink
linio sekcijos vadovas Vitas 
Čyvas, ta'kjhant Pauliui Ki-
jauskut 1 Vniruotės vyksta sek
madieniais, 12:00 vai., Dievo 
Motinos parapijos salėje. Vyko 

ir švenčių laikotarpiu. Berniu
kai ir mergaitės kviečiami įsi
jungti. Atvykite į treniruotes! 
Dėl smulkesnių informacijų 
kreipkitės į Vitą Čy vą 944-0506, 
Paulių Kijauską 531-8413 ar 
Algirdą Bielskų 486-0889. 

Yra planuojama suformuoti ir 
vyresnių (14-15 m.) grupe. 

Pasisekimo paslaptis — tai 
mokėjimas pergyventi 
nepasisekimus. 

Anonimas 

DR. VIJAY BAJAJ, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 
2434 W. 71 Street, Chicago 

Tai. 312-434-5449 (veikia 24 vai.) 
Pirm, antr., ketv., penkt. nuo 12 iki 3 v.p.p 
10401 8. Robertą Rd., Pato* Hllla, IL 

Tai. 708-5*0-4430 (veikia 24 vai.) 
Pirm., antr.. ketv., penkt. 4 v.p.p.—7 v.v. 

K a b . tol. ( 312 ) 4 7 1 - 3 3 0 0 

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

7 7 2 2 S. Kodzlo A v a . , 
Chicago, I I I . 6 0 6 5 2 

Kab. 312-735-4477; 
Raz. (708)2484067; arba (708)248-8581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

8448 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. T*l . (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd. 3 v. p p.-7 v.v. antrd 12:30-3 v.p.p. 
trečd. uždaryta, ketvd. 1-3 v.p.p . 

penkt. ir šestd 9 v.r -12 v.p.p. 

6132 S. Kedzie Ave., Chicago 
(312) 778-0969 arba (312) 499-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 8 . Pulaskl Road. 

Tai. (312) 585-2802 
Valandos pagal susitarimą 

Pirm. antr.. penkt. 12-3v.p.p., ketv. 2-7 v.v. 
Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W. 55th St., Chicago. IL 
Tai. (312)478-2112 

9525 S. 79th Ave.. Hickory Hills, IL 
Tai. (708) 588-8101 
Vai. pagal susitarimą 

Tai. kabineto Ir buto: (708)852-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava., Cicero 

Kasdien 1 iki 8 v. v 
išskyrus treč. Šešt. 12 iki 4 vai. p.p 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

\ gydymas bei chirurgija 
5635 S. Pulaskl M., Chicago, IL 

Tai. 312-585-1655 
172 t c h M n 81. , Elmhurat, IL 60128 

708-641-2006 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 706-634-1120 

Cardlac Dlagnosls, Ltd. 
Marquette Modlcal Bulldlng 

6132 8 . Ksdzte 
Chicago, IL 60629 

Tai. (312) 438-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

PETER STECY, M.D. 
Y. CHRISTOPHER CHIU, M.D. 

CESAR J. HERRERA, M.D. 
širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzla, Chicago, III. 
Tai. (312)925-2670 

1185 Dundee Ava., Elgln, I I I . 80120 
Tai. (708) 7 4 2 0 2 5 5 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

2484 W. 71at ttraot 
(312) 434-2123 
Pirm. 2-7. Antr. ir 

ketv 9-12 Penkt. 2-7 

Kab. tai. (312) 8888348; 
Ros. (312) 778-8833 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4288 W. 63rd 8t. 
Vai pagal susitarimą: pirm. ir ketv 12-4 

89 ; antr 12-6; penkt 10-12; 1-6. 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71 st St. 

Tai. (312)737-5149 
Vai. pagal susitarimą. 

Palos Vision Canter, 7152 W. 127th St 
Palos Hgts. III Ketv vai. 3-6 v.v 

Tai. (708) 448-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

Vai.: antr 1-4 v p.p ir ketv. 2-5 v p.p. 
šešt pagal susitarimą 

Kabineto tai. (312) 776-2880. 
Raz. (706) 448-5545 

EDMUNDS VIZINAS, M.D., S.C 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ava. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (312) 585-7755 

ARAS ŽLIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samerttan Medlcal Certter-

Nepervllle Cempua 
1020 E. Ogdan Ava., Sulte 310, 

NapervHle IL 60563 
Tai. 706-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. 312-586-3166 
Namų 708-381-3772 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 W. 83rd St., Chicago. IL 60638 
Vai. pirm . antr, ketv ir penkt 3-6 

šeštadieniais pagal susitarimą 

« 



Kur stovime 

VERDANČIAME 
PASAULYJE 

KLAIPĖDOS KRAŠTO VADAVIMO 
DIPLOMATINIAI UŽKULISIAI 

Dabarties pasaulio žinios yra 
beveik kas valandą matomos 
televizijos ekranuose ir skai
tomos kasdieninėje spaudoje. O 
jos tikrai ateina iš viso pasaulio, 
deja, dažniausiai blogos. Besi
keičiant valdovams, ir štai da
bar, kaip tikima, griūvant ko
munizmui, ypač didelė reikšmė 
skiriama Europai, stengiantis 
įsivaizduoti jos ateit ies pa
veikslą. Ar ji bus „vieno pasau
lio vizijos" padarinys, a r liks ir 
tol iau atskirų individual ių 
valstybių junginys? Iškėlus šį 
klausimą, dabar vis dažniau 
va r to j amas žodis k u l t ū r a , 
stengiantis Europoje nebuvu
siems pristatyti aiškesnę šio žo
džio reikšmę ir interpretaciją. 

Viename ta tema rašytame 
straipsnyje randam Europos 
kultūrą pavadintą tarptautiniu 
pudingu. Kaip reikėtų tai su
prasti? Sunku įsivaizduoti tą 
pudingą, kai kiekviena tau ta 
Europoje turi savo labai ryškius 
prieskonius, kol ten versli
ninkai dar neišlaiko televizijos 
savo skelbimais, tačiau čionykš
tė ABC jau investavo į Europą, 
o dabar prisidėjo japonai. Kiek 
tai palies vadinamąją Europos 
kultūrą? Ar Europa norės tokių 
r ek l amomis p e r k r a u t ų 
programų, kaip turime čia? 
Aišku, suvienyto pasaulio vaiz
das tur i ir gerų pusių. Kurie 
buvome dabartinėje Lietuvoje, 
aiškiai pasigedome mandagumo 
žmogui , p a t a r n a v i m o su 
šypsena. To tikrai nematėme 
besisvečiuodami. Be tg i t a i 
sovietų pasaulio, uždaro nuo 
platesno žvilgsnio į kitų tau tų 
galvoseną, likutis. O gal tos 
šypsenos nebuvimas yra t ik 
priespaudos pasekmė, bandant 
visus suvienodinti. 

Vėl grįžtu prie kultūros žo
džio, taip plačiai suprantamo 
Vakaruose. Kaip galėtume api
brėžti lietuvišką kultūrą? Kaip 
ir kuo mes skiriamės nuo kitu 
savo mąstysena, elgesiu, tra
dicijomis? Neseniai skaičiau 
vietinėje spaudoje, kad čia, 
mūsų miesto rajone, surasta 
sudegintų gyvuliukų liekanos. 
Spėjama, jog tai vienos grupės 
tikėjimo apeigų apraiška. Ar ir 
tai vadinsime kultūra, jei čia 
įsikūrę skirtingos rasės ir galvo
senos palikuonys vis laikosi 
savo senų papročių? Ar jie baus
tini už tokį veiksmą? Todėl pasi
daro aišku, kad kul tūra turėtų 
reikšti ne senus papročius, o 
praplėsto galvojimo išvadas, kas 
vertintina ir pasilaikytina savai 
tautai ar jos grupuotėms šiame 
sumažė jus iame b e n d r a m e 
pasaulyje. 

Stebint, ka ip V a k a r a i pralai
mėjo Bosnijos konfliktą su ser
ba i s , k y l a m i n t y s i r ap i e 
t o l i m e s n i u s į v y k i u s b a n 
dančioje po II pasaul in io karo 
a tgaut i savo buvus ias s ienas 
Europoje. L i k i m a s buvo palan
kus Baltijos pakrašč iu i , nors ir 
ne laukian t jokios pagalbos iš 
galingųjų valstybių, t ik vis kar
tojant derybų siūlymą. Vadai 
dažnai nemato to , ko nenori ma
tyti. Net ta rp tau t inė je spaudoje 
buvo įdomiai pas tebė ta , kad di
dieji vadai tebevar toja ta ikos 
vaistus, ku r ių veikimo data yra 
seniai pas iba igus i . Tad ir da
bart inės derybos nebegrąžins 
praras tų gyvybių, nea t s ta tys 
sugr iautų m i e s t ų ir gyvenimų. 
Pirmoji pr iežas t i s , vis karto
j ama spaudoje, y ra nenoras 
suprasti a tsk i rų taut in ių grupių 
troškimo bū t i savarankiškomis, 
nevaldomomis svetimųjų vien 
dėl jų didybės manijos. Kai 
tuose k raš tuose nebuvo su tuo 
sut ikta , V a k a r a i visai nusuko 
akis į kitą pasau l io pusę ir nu
bėgo g e l b ė t i b a d a u j a n č i ų 
Afrikoje. Iš degančio Sarajevo 
bėgančių žmonių l ik imas j iems 
labai mažai rūpėjo. J u k sovietų 
komunizmas j a u buvo miręs , o 
kištis į Serbijos hi t ler inio tipo 
veiksmus a t rodė politiškai klai
dinga. Tuo gi b ū t ų pa la ikomas 
Europos va l s tyb ių ski l imas į 
t a u t i n e s t e r i t o r i j a s , k u r i ų 
Amerika pradžioje visai nesi
rengė pr ipaž in t i . Tas , a išku, 
paliko s e rbams la isvas r a n k a s 
griebti, ką t ik norėjo, vartojant 
serbų sk r i aud imo kal t in imą. 
Bosnijoje t u o l a i k u didėjo 
neapykan ta t a r p sk i r t ingų reli
ginių grupių. Vėl nebuvo nei 
sankcijų s e rbams , nei ginkluo
tos paga lbos n a i k i n a m i e m s 
žmonėms Sarajeve. NATO ir EC 
atsisakė kištis, Amer ika kalbėjo 
kiek griežčiau, bet p rak t i ška i 
nesikišo. P a g a l i a u buvo pasiū
lyta uždaryt i zoną sve t imiems 
lėk tuvams toje teritorijoje, gal 
daugiau k a i p simbolinį aktą, 
negu realią pagalbą, nes serbai 
ir toliau bombardavo tą nelai
mingą miestą. 

Pakar to jau tuos , čia visiems 
žinomus, f ak tus , ka ip įrodymą, 
kad didieji n i e k a d nesi rengė 
m u m s p a d ė t i i š s i l a i sv in imo 
kovoje.nors esame Europos dalis 
ir istorija buvo mūsų pusėje. 
Kas m u m s iš t ikrųjų padėjo, t a i 
Sovietų Rusijos sugr iuvimas ir, 
t ikėkimės , komunizmo galas . 
Todėl t a rpusav io nesan ta ikos 
šiuo j a u t r i u m o m e n t u t u r ė t ų 
t ikra i bū t i padė tos į šalį, o 
dėmesys a t k r e i p t a s į darbą, 
bendrą t ikslą: į ekonominį i r 
dvasinį mūsų t au tos atgimimą. 

R K V 

Nors ir pralaimėjusi I Pasau
linį karą , Versal io konferenci
joje (1919 m.) Vokietija bandė 
priešint is Klaipėdos krašto at
skyr imui nuo Reicho, skelbda
ma, k a d „ N e m u n a s esąs vokie
čių upė , o n e Vokietijos siena", 
i r kad , esą, t a s k ra š t a s dau
g iaus ia vokiečių gyvenamas, 
n i ekad nepageidavęs atsiskirti 
nuo Vokiet i jos. A t s a k a n t į 
vokiečių tuos ir panaš ius tei
g imus , Versalio ta ikos konfe
rencijos p i rmin inkas Clemen-
ceau 1919 m. balandžio mėn. 
pareiškė: „ . . .kalbamas kraštas 
v isada buvo l ietuviškas, jo gy
ventojų d a u g u m a kalbos ir 
k i lmės atžvilgiu y r a lietuviška. 
Tas fak tas , kad KLaipėdos 
mies tas didžia dal imi y ra vo
k iškas , negalėtų pateisinti viso 
k ra š to palikimo Vokietijos su
verenume, ypač j a u dėl to, kad 
Klaipėdos uostas y ra vienatinis 
Lietuvos išėjimas į jūrą. Yra 
nu ta r ta , kad Klaipėda ir apylin
kės bus perduotos susijungu
sioms ir susi tarusioms valsty
bėms, nes l ietuvių teritorijos 
s t a tusas da r nėra nus ta ty tas" . 

Pas i rašydama 1919 m. gegu
žės 28 d. Ver sa l io Taikos 
su tar t į , Vokieti ja tuo pačiu 
išsižadėjo visų savo teisių į 
Klaipėdos kraštą, kuris laikinai 
tapo didžiųjų valstybių kon-
dominiumu. Iki „paaiškėsiąs 
Lietuvos vals tybės s ta tusas" , 
Klaipėdos kraštą okupavo pran
cūzai, kur ie Vokietijos rytuose 
visaip rėmė Lenkiją. Mažosios 
Lietuvos l ie tuviai 1918 m. lap
kričio mėn. paskelbė reikala
vimą prijungti pr ie Lietuvos 
valstybės l ie tuvių gyvenamas 
R y t p r ū s i ų ž e m e s , b e n t ik i 
Alnos upės. Toks re ikalavimas 
1919 m. balandžio mėn. buvo 
į te iktas i r Versal io Taikos kon
ferencijos vadovybei , tač iau 
konferencija to lietuvių rei
kalavimo nepaisė ir t ada nuo 
Reicho a t skyrė t ik mažą tų 
lietuviškų žemių dalį, Klaipėdos 
kraštą, iš t ikrųjų pal ikdama tą 
kraš tą sau , t a r y t u m kokį už
statą . Prasidėjo savitos var
žybos, kur veikliausiai reiškėsi 
prancūzų r emiama Lenkija. 
Užmaskuotoms Vokietijos pa
stangoms tą kraš tą atgauti sau 
a t s t o v a v o „ F r e i š t a t o " šali
n i n k a i . L i e t u v a , te isė ta to 
kraš to sav in inkė , buvo šanta
žuojama, k a d su t ik tų susirišti 
su Lenkija, s iū lan t Klaipėdos 
k raš tą a t iduot i Lietuvai , jei ji 
a ts isakys Vi ln iaus , po Suvalkų 
su tar t ies k las t ingai Lenkijos 
užgrobto. 

J O N A S DAINAUSKAS 

1922 m. gruodžio 20 d. Amba
sadorių konferencija, tvarkiusi 
Europą, pagal Versalio Taikos 
sutar t ies nurodymus, Prancūzi
jos, Italijos bei Japonijos vardu, 
pranešė Lietuvos vyriausybei, 
kad Konferencija pripažinusi 
Lietuvos valstybę „de ju re" , 
tačiau tame pranešime nieko 
nebuvo užsiminta pie Klaipė
dos kraš to perdavimą Lietuvai. 

Tik t iek , kad po to pranešimo 
tarp taut in iuose santykiuose 
Lietuva jau figūravo kaip tei
sėtas, tarptautiniu mastu pripa
žintas valstybinis vienetas, ir 
todėl ypač „freištatininkai" 
neteko savo pagrindinio argu
mento, kad Lietuva esanti t ik 
la ik inas valstybinis padarinys, 
pasaulio dar nepripažintas. De
ja, sąjungininkai vis delsė su 
Klaipėdos krašto perdavimu 
Lietuvai . Visa tai lietuviams 
jau seniai kėlė nepasitikėjimą 
sąjungininkų ,.gerais norais". 
Prancūzų sudaryta Krašto di
rektorija daugiausia buvo pro-
vokiška, o lenkų konsulas Klai
pėdoje visaip kurstė „freištati-
n inkus" . Darėsi aišku, kad, no
rint pasiekti Klaipėdos sujun
gimą su Lietuva, to krašto lie
tuviai tu r i pasirengti net gink
luotai kovai, sukilimui. 

1923 m. sausio 9 d. Šilutėje 
susidarė Klaipėdos Krašto Gel
bėjimo komitetas: M. Jankus, J. 
Strekys, J. Lebartas, V. Šaulins-
kis ir J . Bruvėlaitis. Tas komi
te tas pavedė buvusiam Krašto 
direktorijos nariui E. Simonai
čiui per tris dienas sudaryti 
naują Krašto direktoriją iš 
penkių narių. Atsišaukimuose 
Gelbėjimo konjtetas pranešė 
apie krašto gyventojų norą susi
jung t i su Lietuvos valstybe. 
Sausio 10 d. visas Klaipėdos 
k raš t a s pakluso naujai krašto 
va ldž ia i . Sukilėlių da l in ia i 
užėmė visą kraštą, pradedant 
Lauksargiais pietuose ir bai
g ian t Bajorais šiaurėje. Tik 
pačioje Klaipėdoje prancūzų ad
minis t rac i ja , v a d o v a u j a m a 
komisaro Petisne, pradėjo gin
t is . Sausio 15 d. Jono Budrio 
(tikroji pavardė Polovinskas) 
vadovaujami sukilėliai užėmė 
miestą, įveikę prancūzų pasi
priešinimą. Sukilėlių sudarytoji 
direktorija. E Simonaičio vado
vaujama iš esmės revoliucinė 
kraš to valdž:a, persikėlė į Klai
pėdą. Užvirė diplomatinė kova, 
p i lna grasinimų Lietuvai. 

Savo nutarime Gelbėjimo 
komitetas paskelbė krašto gy

ventojų valią, tačiau jau tą 
pačią dieną Antantės atstovai 
(prancūzas Padovani ir anglas 
Dilley) protestavo prieš be t 
kok ią Lietuvos p a g a l b ą 
sukilimui. Sausio 11d. Lietuvos 
vyriausybė atmetė šį protestą, 
nurodydama, kad prie sukilimo 
privedė bloga ūkinė krašto pa
dėtis. Tą pačią dieną Ambasa
dorių konferencijos pirmininkas 
R. Poincare pranešė Lietuvos 
vyriausybei, kad Antantės šalys 
už visus įvykius Klaipėdoje 
atsakomybę uždeda Lietuvai ir 
reikalauja, kad Lietuva atšauk
tų visus savo piliečius, daly
vaujančius sukilime. 

Daugiausia nerimo kėlė Len
kija, konstatavusi, kad suki
limas likvidavo visas lenkų pa
stangas įsitvirtinti Klaipėdoje. 
Ypač Paryžiaus spaudoje pasi
rodė fantastiški gandai. Per 
Prancūzijos generalinį konsulą 
Dancige pasirodė „žinios", kad 
Klaipėdos sukilėlių vadas esąs 
bolševikų pulkininkas Polovin-
skij, o tarp sukilėlių esą y ra 
daug rusų bolševikų karininkų. 
Sovietai savo karinius dalinius 
jau telkia Minske bei Vitebske, 
o greta to, sako, kraštą yra pa
siruošę pulti ir vokiečiai. Esą, 
ž iniomis iš K a r a l i a u č i a u s , 
,,Freikorpas", kurio daugumą 
sudarė buvę bermontininkai, 
prie Tilžės sutelkė 12,000 savo 
karių. Klausimas sukosi apie 
leidimą Lenkijos intervencijai, 
kurios tada Varšuva siekė per 
Paryžių. Vienok prancūzai, įsi
vėlę į Rūro krašto okupavimą, 
pabijojo tenkinti lenkų norą. Są
jungininkų prestižo gelbėjimas 
perėjo į diplomatines vėžes. 

Sausio 17 d. direktori jos 
pirmininkas Simonaitis plačioje 
notoje Prancūzijos, Anglijos ir 
Italijos vyriausybėms išdėsu 
Klaipėdos įvykių eigą ir prašė 
atšaukti Petisne bei evakuoti ' 
prancūzų kairuomenę. Negavęs 
atsakymo, sausio 19 d. Simonai
t is pakartotinai atkreipė są
jungininkų dėmesį, kad at
šauktų prancūzų kariuomenę, 
kuri nesilaiko paliaubų sąlygų, 
ir kad būtų atšaukti karo laivai. 

Iš esmės prancūzų bei kitų 
s a n t a r v i n i n k ų g r a s i n i m a i 
Lietuvos vyriausybei ir prasi
dėję diplomatiniai pas ika l 
bėjimai paties sukilimo raidai 
jokios ypatingos įtakos neturėjo. 
Gelbėjimo komitetas, matyda
mas, jog santarvininkai nesi
skubina patenkinti Klaipėdos 
krašto gyventojų daugumos 
aspiracijų, pasiryžo užbėgti 

Ambasadorių konferencijai už 
akių. Sausio 19 d. Šilutėje buvo 
sušauktas bendras Komiteto 
sus i r inkmas , k u r i a m e buvo 
pri imta deklaracija dėl Klaipė
dos krašto prisiglaudimo prie 
Lietuvos. Ją pasi rašė 5 direk
torijos nariai, 68 kraš to parapi
jų delegatai ir 4 įvairių organi
zacijų atstovai. Sausio 24 d. 
Lietuvos Se imas , i šk lausęs 
ministro pirmininko ir užsienio 
reikalų ministro Galvanausko 
pranešimą dėl Klaipėdos Krašto 
gelbėjimo komiteto bendro susi
rinkimo priimtos deklaracijos, 
priėmė rezoliuciją: kad sveikina 
Klaipėdos krašto gyventojus, 
kur ie viso pasaulio akivaizdoje 
pare i škė savo t v i r t ą valią 
amžinai susijungti su Lietuvos 
Respublika. Seimas ta ip pat 
iški lmingai pa tv i r t i no Stei
giamojo Seimo rezoliuciją (iš 
1921 m. lapkričio 11d.), kurioje 
b u v o d e k l a r u o t i p a g r i n d a i 
būsimiems Lietuvos Respubli
kos bei Klaipėdos kraš to savi
tarpio santykiams nustatyt i ir 
pavedė vyriausybei imtis visų 
p r i emon ių š i a i rezoliuci jai 
įgyvendint i . Ta ip Klaipėda 
prisijungė prie Lietuvos. 

Tad pakako vos dviejų savai
čių, kad iš pamatų pasikeistų 
viso Klaipėdos kraš to klausimo 
būklė. Sukilėlių valdžia pasi
rodė užtenkamai stipri ir ener
ginga. Ji sugebėjo t rumpu laiku 
užtikrinti sau visišką autori
tetą. Revoliucijos keliu kilusi 
Simonaičio direktorija, veikiai 
tapusi faktiškuoju krašto šeimi
ninku, a ts isakė kalbėt is su 
Petisne, pareikalavo, kad būtų 
atšaukta prancūzų kariuomenė 
i r žadėjo visomis priemonėmis 
pasipriešinti bet kur iam santar
vininkų bandymui jėga atsta
t y t i k r a š t e senąją tvarką . 
Sausio 24 d., Seimui priėmus 
Gelbėjimo komi te to priimtą 
rezoliuciją, visos Klaipėdos 
krašto problemos tapo Lietuvos 
Respublikos problemomis. Nuo 
šio momento Lietuva jau ne
galėjo abejingai žiūrėti į Klaipė
dos revoliucinės valdžios tolesnį 
veikimą. Nuo tos dienos bet 
koks santarvininkų mėginimas 
karo jėga atstatyti Petisne auto
r i t e tą ir galią bū tų buvęs 
Lietuvai casus belli, t.y. san
tarvininkų bandymas pasiųsti 
kokią baudžiamąją ekspediciją 
į Klaipėdą būtų lygus karo 
p a s k e l b i m u i L ie tuva i . Čia 
didžiausias smūgis buvo len
kams, kurie turėjo išsižadėti 
savo restitucinio nusistatymo 
Lietuvos atžvilgiu, atsisakyti 
nuo Rytprūsių izoliavimo ir jų 
blokavimo, t rumpai tar iant , 
ne tek t i placdarmo, iš kurio 
tikėjosi galėsią tvir ta koja atsi
stoti Baltijos pakrantėse ir įsi
g a l ė t i v i s ame Vyslos bei 

Nemuno žiočių ruože. Lenkai 
bandė Paryžiuje iš san ta r 
v i n i n k ų i š g a u t i m a n d a t ą 
s u k i l m u i n u m a l š i n t i ir 
pasiųsti į Klaipėdą savo ka
r i u o m e n ę , k u r i a t s t a t y t ų 
Klaipėdoje Petisne ir savo kon
sulo Szarottos „režimą". Tada 
Lietuvai būtų galėjęs kilti pavo
jus virsti lenkų imperializmo 
auka, bet Sovietų Rusija tada 
davė nedviprasmiškai suprasti, 
kad ji darysianti išvadas iš 
lenkų mėginimo ginkluota jėga 
įsikišti į Klaipėdos reikalus. 
Tuoj pat lenkų valdžia suprato 
rusų pareiškimų prasmę. Lenki
jos seimas, sausio 25 d. apsvars
tęs sukilimo sudarytą būklę 
Klaipėdos krašte, pasitenkino 
palyginti kukl ia rezoliucija, 
kuri rekomendavo vyriausybei 
reikalauti, kad sukilimas, „kaip 
Versalio sutart ies laužymas", 
būtų galutinai išspręstas, ir žiū
rėti, kad lenkų interesai Klaipė
doje būtų užtenkamai apsau
got i . Toji Lenki jos s e imo 
rezoliucija parodė, kad Klaipė
dos klausimui lemta būt i iš
spręstam taikos keliu. Nuo šio 
momento Lietuvos vyriausybei 
beliko žiūrti, kad tolesnėse dery
bose lenkai nemėgintų išgauti 
kokią dalį savo naudai. Sausio 
25 d. į Klaipėdą atvyko Amba
sadorių konferencijos ypat inga 
komis i j a , k u r i i š l e ido 
atsišaukimą į Krašto gyven
tojus ir Gelbėjimo komitetui 
pateikė ultimatume demobilizu-
ti sukilėlius. Vienok,kai Gel
bėjimo komitetas užklausė: au
tas ul t imatumas reiškia paliau
bų nutraukimą, komisija pasi
tenkino žinių r inkimu. Suki
lėlių kar iuomenės vadas J . 
Budrys įspėjo sąjungininkus, jog 
jis griežčiausiomis priemonėmis 
nuslopins bet kokį bandymą nu
versti esamą direktoriją. Va
sario 3 d. direktorijos pirmi
n i n k a s S i m o n a i t i s k r a š t o 
valdžios vardu oficialiai pranešė 
Ambasador ių konferenci ja i , 
Tautų Sąjungos general in iam 
s e k r e t o r i u i ir P rancūz i jo s , 
Anglijos bei Italijos vyriau
sybėms apie sausio 19 d. Krašto 
atstovų nu ta r imą Klaipėdos 
kraštą sujungti su Lietuvos 
Respublika. 

Vasario 2 d. Santarvės valsty
bių vyriausybės, remdamosios 
ypatingos komisijos praneši
mais, pateikė Lietuvos vyriau
sybe i gr iež tą u l t i m a t u m ą , 
reikalaudamos, kad ji per sep
tynias dienas „atstatytų padėtį, 
buvusią prieš sukil imą" ir pa
gras ino n u t r a u k t i diploma
t in ius santykius. Vienok vasa
rio 4 d. Prancūzijos, Anglijos bei 
Italijos atstovai Kaune pateikė 
min i s t ru i p i r m i n i n k u i Gal
vanausku i t ik žodžių nota , 

(Nukelta į 4 psl.) 
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Nuotr. M. Lenkauskienės 

— Ir nebėra kur , — pridėjau. 
Su t a l i nksma pastaba ji mus paliko. 
Saulė j a u buvo nusileidusi, bet pagal mūsų įprotį 

gul t i buvo lyg ir per ankst i , nors miego naktis ir nuo
vargis t r a u k ė žemyn. Lyg susi tarę susėdom ant lovų 
kraš to . P r o r a m i a s medžių v i ršūnes švytėjo gelsvas 
saulėlydis. Apačioje pasigirdo žingsniai , durų trink
telėj imas. 

— K a i p i lgai ilsėsimės? — paklausiau. 
— Kol išsimiegosim. Nors ir ligi pietų. - greitai 

a t sakė Mikas . 
— Aš ne apie tą. Kaip ilgai žadam čia padykinėti? 

Savai tę , dvi? 
— Pabū t i gal ir leistų, bet dykinėt i , nemanau. 
— Kodėl t a i p galvoji? Ant ra ver tus , taip be niekur 

nieko svečiuotis irgi būtų nei šis, nei tas. 
— Apmečiau akim, ką apmest i buvo galima. Tvo

ros sutvarkytos , k rūmai apgenėti . P a t s nematei, bet 
a š mačiau. Negi viena per visą karą ir šeimininkavo. 
Turėjo keletą svetimšalių, ka ip ir tėvas , o gal net karo 
belaisvių. Tik dabar pasiliko viena, kai anie pajutę 
laisvę, i š laks tė . Pamatysi , rytoj, gal net pusryčio 
nedavusi , išsiųs pas kokią vieną pasilikusia kaimynę. 

— I r naš lę . I r mėlynakę. Ir su duobutėm rožiniuo
se veidukuose, — paerzinau. 

— I r šviesiaplaukę, kur i bū t ina i norės pramokti 
angl i ška i , — ats ikir to . 

Iš kuprinės išsiėmiau marškinius. Juos buvo Živilė, 
o gal ir jos m a m a išskalbusi ir dailiai sulank-č usi, bet 

vis tiek buvo pasiglamže. Išlanksčiau, raukšles pa
tampiau ir pakabinau ant kėdės a t ramos su viltimi, 
kad per naktį raukšlės kiek apsilygins. 

— Tai jau rytojui? - šyptelėjo Mikas, — kad 
mėlynakei iš karto į akį kristum? 

— Ne pro šalį būtų ir t au pasikeisti. Aš pats savo 
neužuodžiu, bet svetimam turbūt jau nosį riečia. Rytoj 
paprašysiu muilo, reikės prasiskalbti nors ir su šal tu. 
Galėtum ir tu pasikeisti. O jeigu nori, ta i duok, k a r t u 
praskalbsiu. 

— Kad aš darau eksperimentą. Jaučiu , jeigu dar 
porą ar trejetą savaičių taip pavaikščiosiu, maršk in ia i 
suaugs su oda į vieną, pasidarys organine mano kūno 
dalim. Pagalvok, koks bus patogumas. Nereikės nei 
naujų pirkti, nei tų pačių skalbti. Tik išsimaudai , ir 
vėl vaikštai. 

— Kaip šuo, — nusijuokiau. 
— Tegu ir kaip šuo, o kas kam. Naują madą 

pradėsiu. 
— Vėju tvaiktelėjusią. 
— Tai kas, — nenusileido, bet atsisegė kupr inę ir 

išsiėmė gelsvus, matyti, dar Berlyne išlygintus. 
Kai apie vidurdienį pabudau, Miko nebebuvo. Ir 

mano nešvarių marškinių nebebuvo. Nulipau žemyn. 
Apačioje irgi nieko nebuvo. Išėjau į kiemą irgi nieko 
nebuvo matyti, tik abeji marškiniai an t viršūnės džiū
vo. Priėjęs paliečiau — jau buvo sausi. Nejučia 
nusišypsojau: Mikas jau spėjo įsiteikti — pakilo anks
ti pasirodyti, koks geras darbininkas. Pažiūrėjau į tro
bas , į kai kurias net šūktelėjau, niekas neatsil iepė. 
Pasijutau, lyg būčiau visam ūkyje pal iktas vienas, kai 
visi išvažiuoja į atlaidus. Atėjo galvon ta vasara , kai 
tėviškėje klibikštavau susižeidęs koją ir bent porą 
sekmadienių buvau namie paliktas vienas. Priverstinė 
vienuma tada slėgė ligi tol nepatirtu nejaukumu, bet 

dabar to nejaukumo nejutau. Pasukęs už tvar to , toli 
pievoje pamačiau du bekasinėjančius vyrus. Abu be 
marškinių. Vienas įrudęs, ki tas baltas kaip pal ie tas 
lajus. Spėjau, kad galėtų būt i Hermanas su Miku. Ne t 
dingtelėjo, kad Mikas bus jau įsiprašęs į nuolat in ius 
darbininkus ir man teks kelią plūkti vienam. Buvau 
besinešąs per lauką į jų pusę, bet vėl susilaikiau: bū tų 
nei šis, nei tas, kad nuėjęs rasčiau visiškai svet imus 
vyrus. Sugrįžau į vidų. Virtuvėje an t stalo stovėjo 
termosas, tuščias puodukas ir dvi uždengtos lėkštės. 
Pradengiau. Vienoje buvo papjaustyta duonos, kitoje 
sūrio ir dešros. Atsukau termosą — kava. Sumečiau, 
kad tai pusryčiai miegaliui. Bevalgydamas išgirdau 
grei tus žingsnius, ir tuoj v i r tuvėn lėkte į lėkė 
šeimininkė. 

— Laba d iena , — pr ie d u r ų s t a b t e l ė j u s i 
pasisveikino. 

Atsistojau ir ėmiau teisintis, jog gal ne savo pusrytį 
valgau. 

— Bet kai nieko gyvo namuose neradau, ta i ir 
pagalvojau... 

— Aišku, kad tamstos. Grįždama galvojau, kad 
rasiu dar nepakilusį. Tamstos draugas sakė, kad nuo 
Hamburgo ligi pat Lueneburgo į vagono šoną įsikibęs 
atvažiavai. Aš taip tai nebūčiau išdrįsusi. 

— Kitaip nebuvo kaip. O mano bičiulis jau kažin 
kur išgaravo. Pabėgo? 

Nenorėjau pasakyti, kad mačiau lauke su Hermanu 
besikapstantį. 

— Nepabėgo Pakilo kar tu su visais. Sakė, visą 
amžių taip buvo įpratęs. Saulė kyla ir jį ka r tu tempia. 
Ne, nepabėgo, per kelutį nutekamasis vamzdis buvo be
veik užsikimšęs. Kai smarkiai palyja, tai ne t ik pievą, 
bet ir dalį dirvos užtvindo. Juodu pasišovė prak imst i . 

(Bus daugiau) 
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CLEVELANDO ŽINIOS 
DAIL. 

N. PALUBINSKIENĖS 
DARBAI AMERIKIEČIŲ 

GALERIJOJE 
Dail. Nijolė Palubinskienė 

dalyvauja Lake Erie College, 
Painsville, OH. B.K. Smith 
meno galerijoje su savo „Mono-
types" paveikslais. Parodos 
pavadinimas ,,Earthviews". 
Paroda vyks nuo sausio 14 d. iki 
vasario 12 dienos. 

-
DAIL. K. KIZEVIČIAUS 
DARBAI C.C. COLLEGE 

PARODOJE 

Dail. Kęstutis Kizevičius da
lyvauja Cuyahoga Community 
College meno galerijoje su savo 
.,Two dimensional" kūriniais. 
Paroda buvo atidaryta sausio 11 
d. ir tęsis iki vasario 6 d. C.C. 
College yra Clevelando vaka
ruose — Parmoję. 

SERGA LIUDAS SAGYS 

Sunkiai serga Liudas Sagys. 
buvęs „Grandinėlės" vadovas ir 
mokytojas. Net sunkiai sirgda
mas jis padėjo „Grandinėlei" 
laikytis ir ruošti koncertus. Jį 
rūpestingai slaugo žmona Alek
sandra Sagienė. 

PAGERBTAS 
VL. BACEVIČIUS 

Clevelande gerai žinomam 
fotografui skautininkui Vladui 
Bacevičiui sekmadienį, sausio 
10 d., „Gintaro"' restorane su
ruoštame pagerbime buvo 

! įteiktas Lietuvių Skautų są
jungos aukščiausias garbės 
žymuo — Geležinio Vilko or

dinas. Apdonavotas už nuo 
pelnus lietuviškai skautijai. 
Ordiną įteikti buvo pakviestas 
ilgametis Vlado draugas vs Sta
sys Ilgūnas iš Rochester, N Y. 
Pagerbimą savo ilgamečiam 
nariui suruošė Clevelando lie
tuvių skautų „Pilėnų" tuntas. 

50 METŲ VEDYBŲ 
SUKAKTIS 

Petras ir Ona Žilinskai mini 
savo vedybų auksinę sukakti. 
Sveikiname. 

LIETUVOS OPEROS 
SOLISTŲ KONCERTAS 

Soprano Sigutės Stonytės ir 
baritono Arvydo Markausko 
koncertas sekmadienį, vasario 7 
d., 4 vai. p.p. vyks Dievo Mo
tinos parapijos salėje. Solistams 
akompanuos muz. Alvydas Va-
saitis. Koncertą rengia Lietuvių 
Fondas. Visi kviečiami atsilan
kyti. 

ZIDINIETĖS PAPUOŠĖ 
PARAPIJOS SVETAINĘ 

Parapijos svetainė pasipuošė 
naujomis užuolaidomis, dovano
tomis vyr. skaučių židinio. 
Zidinietės parapijai jau 18 metų 
skyrė ir skiria savo darbą, 
aukas ir seserišką rūpestin
gumą. Zidinietės. neprašomos, 
tyliai atėjo į talką parapijai ir 
parūpinusios 1,300 dol. užsakė 
užuolaidas. Joms priklauso visų 
parapiečių pagarba ir padėka. 

T.G. 

MŪSŲ MIRUSIEJI 
Nuo 1992 m. liepos 1 d. iki 

1993 m. sausio 1 d. Clevelande 

Lankanti? Clevelande gruodžio 5 d., LB Švietimo tarybos pirm įteikia 
mokyklos bibliotekai dovana. Iš k.: K. Civinskas. pirm. R. Kučienp. M. Len
kauskienė — PLB vicepirm. švietimui, ir I. Civinskienė. 

KLAIPĖDOS KRAŠTO VADAVIMO... 
(Atkelta iš 3 psl.) 

kurioje buvo įrodinėta, jog 
Lietuvos vyriausybė geriausiai 
pasieksianti savo tikslą, leis
dama santarvininkams atstaty
ti jų prestižą krašte. Sausio 20 
d., į Klaipėda atvykęs Lietuvos 
Vyriausybės ypatingas įgalio
tinis A. Smetona, savo autori
tetu sugebėjo nuraminti krašto 
tautines sroves. Matyti dėl to 
vasario 1 d. Santarvės valstybių 
atstovai įteikė ministrui pir
mininkui Galvanauskui notą, 
kurioje Lietuvos vyriausybei 
buvo pareikšta padėka už 
padarytus krašte žygius santar
vininkų autoritetą atstatant ir 
pranešta, jog Ambasadorių kon
ferencija netrukus dekla
ruosianti, kad suverenumas 
Klaipėdos krašte būsiąs perduo
tas Lietuvai numatytomis 
sąlygomis. 

Todėl vasario 15 d. Simonai
čio direktorija atsistatydino ir 
buvo sudaryta nauja direktorija, 
Viktoro Gailiaus vadovaujama, 
Ambasadorių konferencijos pri
pažinta. Tad politinė būklė 
krašte laikinai buvo stabilizuo
ta pagal santarvininkų pagei
davimus. Užtat vasario 16 d., 
laikydamos savo prestižą atsta
tytu. Santarvės valstybės nu
tarė a t šauk t i Ypatingą 
komisiją, Petisne ir okupacine 
kariuomenę Vasario 19 d pran 
cūzti kar iuomenė ir san

tarvininkų laivai paliko Klaipė
dą. Vienas diplomatine- kovos 
dėl Klaipėdos krašto etapas 
buvo baigtas. 

Čia vienok būtina pabrėžti, 
kad Gailiaus direktorija nebe
turėjo revoliucinio pobūdžio ir 
formaliai vykdė savo galią 
Ambasadorių konferencijos var
du. Tuo pačiu visi revoliucijos 
laimėjimai teisės atžvilgiu buvo 
panaikinti. Tuo būdu p<its Klai
pėdos krašto de facto pri
siglaudimas prie Lietuvos. Gel
bėjimo komiteto deklaracijos ir 
Lietuvos Seimo rezoliucijos 
užfiksuotas, Gailiau? direk
torijai perėmus valdžia krašte, 
nustojo galios. Liko tik dar 
neįvykdytas Ambasadorių 
konferencijos pažadas pu kist i 
Klaipėdos kraštą Lietuvai. 
Vienok Gailiaus direktorijos 
inauguruota nauja teisinė pa
dėtis neturėjo laiko įsišaknyti. 
Sukilėlių kariuomene- vadas 
Budrys, rytojaus diena po pran
cūzų pasitraukimo iš Kbupėdos, 
paskelbė dekretą, tikra pervers
mą teisės santykių plotmėje. 
Budrys, kaip krašto ginkluotu 
pajėgų vadas, faktiško* pasiėmė 
vyriausio komisaro funkcijas. 
Palikes galioti visus seimu įsta
tymus, jis subordinavo savo 
krašto policiją ir pašalino 
nepaklusnius valdininkus Taip 
prasidėjo naujas etap-'s. Tai 
buvo prieš 70 metų 

CLASSIFIED GUIDE 

Clevelando Lietuviškoje mugėje. Iš k. 
V Brizgys. 

O. Jokūbaitienė, L. Ardys, fotografas V. Bacevičius ir 
Nuotr. V. Bacevičiaus 

mirė šie lietuviai: Genė Gudo
nienė. Antanas Keleris, Jonas 
Barniškis. Alfis Bielskis. Bronė 
Tarutienė, Lee Razgaitis. Maria 
Valiušienė, Antanas Paškevi
čius, Ona Kazlauskienė. Petras 
Vyšniauskas, Marė Derenčienė, 
Algis Dautas, Ignas Visockis, 
Raimondas Šimonis, Leonas 
Neimanas, Betty Zelenskienė, 
Juozas Naujokaitis. Marė 
Vaitienė. Marė Mazaitytė, 
Tarulienė, Jonas Aleksa, Elena 
Stempužienė, Juozas Titas, An
drius Skarnius, Rapolas Miklus, 
Juozas Baltrus. Paulius Skar
džius, Christen Zambliauskas, 
Alena Angelaitienė, Leonas 
Keženius, Raimondas Kudukis, 
Dana Kregždienė, Kajetonas 
Tijūnėlis, Chester Žabarauskas, 
Stasys Sasnauskas, Juzė Glo-
dėnienė. Stela Greičienė, Jonas 
Zelenickas, Juzė Zorubienė ir 
Justinas Svelnys. 

Jonas Milas 

ĮSPŪDINGOS KRIKŠTO 
APEIGOS 

Clevelando lietuviai tikrai 
gali didžiuotis dideliu patriotu, 
tėvynės meilės žadintoju, Dievo 
Motinos parapijos klebonu kun. 
Gediminu Kijausku,SJ. Jis duo
da inspiracijos ne tik vyres
niesiems, bet ir į Dievo Motinos 
bažnyčią dažnai sugrįžta jaunos 
šeimos (kurios darbo sumeti
mais, išsikėlė į kitus miestus) 
dvasiniams patarnavimams. 

Lapkričio 14 d. kun. Gedimi
nas Kijauskas suteikė krikšto 
sakramentą Raimondo ir Lore
tos C ipkutės-Dubray pirmgimei 
dukrelei Monikai-Katrinai. 
(Kun. Gediminas prieš ketve
rius metus toje pačioje bažny
čioje Moterystės sakramentu 
palaimino naujagimės tėveliusl 
Susirinkus gausiam būriui 
giminių, didelį įspūdį sukėlė 
labai gražios krikšto apeigos, 
pradėtos procesija nuo durų link 
altoriaus, visiems giedant 
..Ateik, Sv. Dvasia". Kunigą 
lydėjo gausus būrys vaikučių, po 
jų Loreta ir Raimondas, nešini 
Monika-Katrina, su jais ėjo ir 
krikšto tėvai; Loretos brolis 
Jonas Čipkus ir Karolina Sufil-
ka. Už jų — gausus būrys gimi
nių. 

Priartėjus prie krikštyklos 
bažnyčios priekyje, prasidėjo 
apeigos. Tam tikslui paruoštas 

maldas skaitė naujagimės tėve
liai Loreta ir Raimondas, pra
šydami savo kūdikiui dvasinių 
Dievo dovanų ir palaimos. Po jų 
maldas skaitė krikšto tėvai. 
Maldomis buvo prašoma Dievo 
malonių naujagimės tėveliams 
ir visiems giminėms Kunigas 
Gediminas trumpu prasmingu 
žodžiu mažiesiems naujagimės 
krikšto dalyviams priminė, kad 
ir jie buvo taip krikštijami. Tai 
paliko mažiesiems didelį įspūdį. 
Jie visi ne tik susidomėję sekė 
krikšto apeigas, bet drąsesnieji 
prisiartinę, kad geriau matytų, 
vėliau klausinėjo tėvelius apie 
savo krikštą. Tai geriausias įsi-
sąmonijimas, tokiame amžiuje 
ypač svarbaus mūsų gyvenime, 
krikšto sakramento. Monikos-
Katrinos tėvai labai dėkingi 
kun. Gediminui Kijauskui, 
džiaugiasi gražiomis apeigomis, 
sakydami, kad tikrai apsimo
kėjo sugrįžti iš Kalamazoo, MI, 
kur jie yra įsikūrę. Loreta ten 
dirba naujų vaistų atradimo 
skyriuje Upjohn kompanijoje, o 
Raimondas vadovauja Dubray 
Communicatior Services Co. 

Nauja anūkėle Monika-Katri
na labai džiaugiasi Dana ir 
Stasys Čipkai, Coletta ir Ray-
mond Dubray,Sr., gi proanūke 
džiaugiasi Adelė Gelgotienė, 
Stasė Čipkienė ir p. Dubray. 

Čia tiktų paminėti, kad sun
kiais Lietuvai laikais, po Sau
sio Tryliktosios žudynių, 
Raimondas suredagavo apie 
Lietuvą informaciją ir rodė tų 
įvykių filmą vietinėje kabelio 
televizijoje. Tuo pačiu metu Lo
reta kartu su latviais (jų Kala
mazoo yra daug) vietos para
pijoje suorganizavo už Lietuvą 
specialias pamaldas, tuo at
kreipdami vietinių žmonių ir 
politikų dėmėsi ir simpatijas 
Lietuvai. 

d.c. 

VARGAS SU 
RADIOAKTYVIOMIS 

ATLAIKOMIS 

Illinois valstija dar vis negali 
rasti tinkamos vietos savo radio
aktyvioms atlaikoms „palai
doti". Tuo būdu ji nusikalsta 
federaliniam įstatymui, tačiau 
ne tik ji viena. Nemažai Ameri
kos valstijų savo tarša nepasi
rūpino iki nustatytos datos, š.m. 
sausio 8 d. 

Vietos radioaktyvioms at
laikoms pradėta ieškoti jau 
1980 metais. Išeitis atsirado, kai 
rytų vidurio Illinois Martinsvil-
le vietovė sutiko priimti at
laikas, bet netrukus apylinkės 
gyventojai ir savivaldybė pra
dėjo kelti triukšmą, ir pernai 
spalio mėnesį pagaliau plano 
atsisakyta dėl pavojaus požemi
niams vandens ištekliams ir 
apl inkai . Beveik 5 metus 
užtrukęs Martinsville vietovės 
ištyrimas kainavo 85 mil. dole
rių, kurių didžiausią dalį turėjo 
padengti radioaktyviosios taršos 
gamintojai: Commonvvealth 
Edison elektros firma, 
ligoninės, universitetai ir įvai
rios laboratorijos. 

Šiuo metu radioaktyvios at-
laikos iš Illinois yra vežamos į 
Barnvvell, SC, bet nuo 1994 
metų čia nebus priimamos siun
tos iš kitų valstijų. Edison ir ki
tos įmonės turės laikinai savo 
pavojingąją taršą sandėliuoti. 
Nors toks sandėliavimas ir ne
bus pavojingas (bent taip tvir
tinama) aplinkai ar apylinkių 
gyventojams, vis tik ilgainiui 
reikės pastovesnės vietos. 

Naujos vietos radioaktyvioms 
atlaikoms suradimu rūpinasi 
Atominės apsaugos departa
mentas ir valstijos gubernato
rius Jim Edgar. 

(D.B.) 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
9439 8. KEDZIE AVENUE 
EVEROREEN PARK, IL 60642 
TEL. (706) 422-3000 
FAX (708) 422-3163 

Jau daugiau, negu 25 metai, kai mūsų agentūra organizuoja 
grupines ir individualias keliones į Lietuvą ir kitus kraštus 
geriausiomis kainomis. Maloniai ir sąžiningai jus aptarnausime. 
Informacijai skambinti: 1-708-422-3000. Darbo vai.: plrmad., an-
trad., ketvtrtd. Ir panktd. 9 v.r.—5 v. p.p. Tračd. 9 v.r.—7 v.v. 

INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS Z d i 6 a ? 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 
CARGO — siunčiame oro linija 

„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus 
Lietuvoje per 10 darbo dienų. 

9525 South 79th Avanua 223 Kalvarijų gatvė 
Hlckory HIII, Illinois 60457 Vilnius, Uotuva 

Telefonas 736-822 Ir 736-840 

(šjjįį) 
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REAL ESTATE REAL EStATE 

GRČIT 
PARDUODA' 

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 586-5959 
(708) 425-7161 

RIMAS L. STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas voltui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida.' 

Onlufc 
r m. 

KMIECIK REALTORS 

3 7922 S. Pulaski Rd. 
4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer. Ji 
pjofesionaliai, sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. _ . 

' 

MiSCELLAMEOUS 

A V I L I M A S 
O V I N G 

IEŠKO DARBO 

Jaunos lietuvės moterys turinčios 
valymo praktiką, gali atlikti dalinį ar 
pilną buto ar namo valymą. Kreiptis: 
312-776-8176 arba 312-229-1774 

U.S. SAVINOS BONOS 
THE GREAT AMERICA.N INVESTMENT 

Tel. 376-1882 M 376-S996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus. 

FRANK ZAPOUS 
3208Va Wost 95th Strat 
Tai. - (708) 424-8654 

(312) 581-8854 

E L E K T R O S 
{VEDIMAI - PATAISYMAI 
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu 

ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Lenkų Okupacijoje ir Jų Kalėjimuose 
Povilas Petkevičius 

Šioje 187 psl. knygoje vilnietis autorius aprašo savo 
gyvenimo tarpsnį, praleistą lenkų okupuotoje Lietuvos daly
je ir 8-rius metus kalėjimuose. Kaina su persiuntimu 9.50 dol. 
IL. gyv. dar prideda 64 et. valstijos mokesčio. Viską mums 
siųsti „Draugo" adresu. 

LIETUVIŲ VISUOMENĖS ŽINIAI 
Lietuvai atgavus valstybinę nepriklausomybę, VLIKas 

(Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas), atlikęs savo 
uždavinį, užbaigė pusšimtį metų trukusią veiklą. 

Glaudžiai su VLIK'u bendradarbiavęs TAUTOS FON
DAS yra pasiryžęs tęsti savo darbą, nevalstybinėje ir 
nepolitinėje srityje padėdamas Lietuvą ir jos žmones vaduoti 
nuo ekonominių sunkumų bei dvasinės žalos, padarytos 
Lietuvai ir lietuviui per penkias dešimtis okupaejos metų. 

Tautos Fondo Tarybos posėdyje 1992 gruodžio 13 d. priimti 
sekantys 

ATEITIES VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI: 

I. Remti tas Lietuvos pastangas, kurios siekia ugdyti ir įtvir
tinti Vakarų valstybių sampratos demokratinę santvarką, 
paremta asmens apsauga ir žmonių gerove. 

II. Sudaryti sąlygas individualiems aukotojams paveikiau 
Lietuvai padėti. 

III. Pirmoje eilėje remti tokius projektus, kurie duotų progą 
Lietuvos jaunimui tinkamai pasiruošti dirbti Lietuvos gero
vei: ūkio, technikos, gamtos apsaugos ir panašiose srityse. 

IV. Remti Lietuvos aukštojo mokslo institucijas sąryšyje su 
čia anksčiau minėtais uždaviniais. 

V. Remti Lietuvos mokyklas ir mokytojus, siekiant atsikra
tyti sovietinio galvojimo ir kitų sovietinės sistemos įteigtų 
neigiamų ypatybių. 

VI. Skatinti Lietuvos jaunimo tautinį susipratimą, remiant 
lietuviškų patriotinių organizacijų veiklą. 

VII. Remti pastangas, skatinančias lietuviškos šeimos 
ugdymą. 

VIII. Pirmenybę skirti konkretiems ir didesnio masto 
projektams. 

IX. Lėšas skirstant, pirmenybę skirti buvusių partizanų, 
Sibiro tremtinių ir politinių kalinių šeimoms per jų organizaci
jas. 

X. šių gairių ribose, remtinų projektų iniciatyva laukiama iš 
Liet JVOS. Tautos Fondo Taryba svarsto ir tvirtina projektus, 
atsižvelgdama į aukotojų pageidavimus. 

XI. Lėšas skirstant, laikomasi Lietuvos Respublikos ir 
Jungtinių Amerikos Valstybių nuo mokesčių atleidžiamoms 
organizacijoms taikomų įstatymų ir taisyklių. 

Tautos Fondo Taryba 



LAIŠKAI 
H. PAULAUSKO 

„SVETIMŲJŲ VARPŲ 
PASIKLAUSIUS" 

Lietuvių spaudoje tie H. 
Paulausko „varpa i" jau 
nuskambėjo ir kanadiškiuose 
„Tėviškės žiburiuose", ir čika-
giškame „Drauge". „Varpų" 
autorius H. Paulauskas buvo 
Lietuvos valstybės muziejaus 
direktorius (spaudos pranešimu, 
iš tų pareigų jau atleistas), rašo 
išeivijos spaudoje ir lankosi 
Kanadoje ir JAV. Kadangi jis 
tur i giminių, tai jo ap
silankymai nesukelia didesnio 
dėmesio. Juo labiau, kad jis 
niekur neprasikiša ir nesirodo 
scenoje su „prakalbomis", kaip 
įprasta atvykstančių iš Lietuvos 
ir bandančių „dipukus' ap
šviesti. 

Dėl to gal ir nereikėtų prie
kaištauti, jei nebūtų patekusi į 
rankas jo parašyta ir 1975 m. 
„Minties" leidyklos Vilniuje 
išleista 112 psl. knygutė — 
„Svetimųjų varpų pasiklau
sius". Tiražas 12.000, kaina 19 
kap. Perskaičius šį bolševikišką 
propagandinį šlamštą, mane 
pritrenkė jos primityvus turinys 
ir autoriaus išsireiškimai. Iš 
turinio galima suvokti, kad au
torius 1967 metais lankėsi pa
rodoje „Expo 67", vykusioje 
Kanadoje, ir susitiko su Mont-
realio lietuviais, daugiausia 
„pažangiaisiais", kur skleidė 
ateistines doktrinas. Nesi
tenkino tik ateizmo skleidimu, 
bet vartoja tą patį bolševikinį 
leksikoną, taikomą visiems išei
viams, ypač negaili purvais 
drabstyti kunigų, vienuolių ir 
net vyskupų. Kartoja senus 
bolševikų nuvalkiotus posakius, 
pravardžiuodamas šnipais, liau
dies išnaudotojais, tautos par
davėjais ir net žydšaudžiais. 
Savo šlykščią propagandinę ti
radą visada remia „pažangiųjų" 
vadų posakiais ar jų leidžiama 
spauda. 

Prirašyta ir nebūtų dalykų, 
pvz.: Juozas Tūbelis padarytas 
švietimo ministru ir į jį atsi
trenkdavo ateistų skundai. Iš to 
galima padaryti išvadą, kad 
istorijoje menkai nusivokia, 
nors giriasi, kad gimnaziją 
lankė vokiečių okupacijos metu. 

Nuostabą kelia, kaip tokie 
žmonės, dabar susitikę išeivius, 
gali tiesiai žiūrėti į akis ir skųs
tis, kad atleidžiami iš direkto
rių vietų. Įdomu, kaip tokie 
žmonės pateko į vadovaujamas 
vietas, lanko išeivijos telkinius 
ir, žinoma, prašo aukų. Kas 
mums yra nesuprantama, tai 
tokiems yra įprasta — per kitų 
galvas siekti aukštesnių vietų ir 
mulkinti liaudį. 

aj 
Chicago, 111. 

NEŽAISKITE DEGTUKAIS 

Prieškarinė Lietuvos Šaulių 
sąjunga buvo apolitinė, pusiau 
karinė jaunimo auklėjimosi ir 
lavinimosi organizacija. Į jos 
eiles buvo pri imami t ik 
visapusiškai dori žmonės, nusi
teikę savanoriškai dirbti ir 
aukotis Lietuvos gerovei. Už tai 
per visą savo gyvavimo laiko
tarpį, net audringiausiom ano 
meto dienom, nenukrypo iš nu
statytų principų vagos ir nesu
tepė savo vardo jokia dėme. Už 
tai garbė jai. 

Tuo tarpu dabar, naujai 
atsikūrusi, iš pirmų savo egzis
tencijos dienų neriasi į politi
nius verpetus: vos tik patyrusi 
seimo rinkimų duomenis, tuoj 
sušuko: ...„pasyvūs" nebūsime! 
O metinis atstovų suvažiavimas 
nepasyvumo šūkį dar sustip
rino: „mūsų 7,000!". 

Gerai apsidairę aplinkui, ma
tome: kur generolai įsigali, ten 
liejasi kraujas — Somalija, 
Sudanas, Afganistanas, Angola 
ir daug kur kitur. 

Tad nežaiskite, a t s ikūrę 
šauliai, degtukais, duokite 
Algirdo Brazausko LDDP 
vyrams laiko netrukdomai 
padirbėti ir pasi ta isyt i . 
Didžiuma pasitaisys, o kas ne — 
po 4 metų šluokite lauk. 

Nežaiskite degtukais, nes ir 
maža kibirkštis sukelia didelį 
gaisrą. 
Stasys Griežė-Jurgelevičius 

Savanoris-Kūrėjas ir buvęs 
prieškarinis šaulys 

Dorchester, MA 

IDOMUS STRAIPSNIS 

Įdomus dr. A. Valevičiaus 
straipsnis „Šiuolaikinės reli
ginės ir filosofinės problemos" 
(„Draugas" 1992 gruodžio 24 d.) 

Kalbėdamas apie tiesą, jis 
rašo: „Net filosofai... yra aplei
dę tiesos klausimą". „... mums 
neaišku, ar tiesa gali būti...) „(... 
ir čia nekalbama apie pilną tie
sos pažinimą,... bet grynai apie 
„tiesos", kaip tokios, buvimą). 

Filosofija be tiesos artima 
žmogui be sielos. Žymių filosofų 
veikaluose iškeltomis mintimis 
nesiremiu. Mes per toli vieni 
nuo kitų. 

Linkiu sėkmingų 1993 metų. 
Kazys Saudargas , 

Hot Springs, AR 

PROGA PASIDALINTI 
NUOMONĖMIS 

Labai džiaugiamės naujuoju 
„Laiškų" skyriumi, kuris yra 
įdomus, nes jame rašo ir papras
ti skaitytojai, kurių galvojimas 
ir nuomonių pasidalijimas 
sukelia tą įdomumą. Jūsų 
paskatinimas ir man duoda pro
gą pasidalinti ne tik savo pačios 
mintimis, bet ir iš Lietuvos 
žmonių, su kur ia is susi
rašinėjame, šiuolaikiniu galvo
jimu. 

Staiga po Lietuvos rinkimų 
pasidarė nelyg politinė disku
tavimo arena tiek Lietuvoje, 
tiek ir išeivijoje. Mes dažnai 
skundžiamės, kad Lietuva ir 
lietuviai nėra tokie, kokius 
palikome, kokius savo vaizduo
tėje susikūrėme... Dabartinė 
Lietuvos demokratiškai išrink
ta valdžia mus tiesiog meta iš 
vėžių. Viešai ir privačiai šaukia
me: „Gėda mums būti lietu
viais"! Mes gerai žinome savo 
savi jautas iš įvair iausių 
straipsnių mūsų spaudoje. Jų 
čia nėra prasmės kartoti. 

Mums (išeivijai) darosi vis 
aiškiau, kad Lietuva nėra tokia, 
kokią mes pasilikome savo vaiz
duotėje ir kokios Lietuvos norė
tume, kad būtų. Niekas pasau
lyje nebelieka, kaip buvo. 
Viskas keičiasi. Dažnam net 
sunku įsivaizduoti, kokia baisi 
liga buvo komunizmas. Jis išau
gino naują žmogų, kuris, Nijolės 
Sadūnaitės žodžiais tariant, 
vadinasi „Homosovietikas". 
Lietuva per pusšimtį metų irgi 
buvo „šviečiama" pačių baisiau
sių pasaulio istorijoje blogio im
perijos mokytojų, pradedant 
Stalinu ir užbaigiant Gorbočio-
vu. Kas jiems priešinosi, mes 
žinome, kokia baisi jų buvo 
bausmė. Teko matyti Vilniuje 
KGB rūmus ir pereiti tas vietas, 
rūsyje kankinimo kameras, kur 
buvo kalinami ir net šaudomi 
mūsų žmonės. B. Gajauskas 
pats parodė, kurioje jam ilgiau
siai teko išbūti, aiškino jis 
mums, kad daug žmonių išėjo iš 
proto, negalėdami to pakelti. 
(Mano vyras, tai filmuodamas, 
keletą kartų man pasakė: 
„Nežinau ar aš išlaikysiu, man 
darosi bloga, tik bežiūrint".) 
Mes žinome, kad Lietuvoje buvo 
žmonių, kurie iš baimės darė, 
kas jiems buvo įsakyta, kad tik 
į tokias ir panašias vietas nepa
tektų. Ar mes galime juos 
kaltinti už tai? Aš manau, 

mums reikia pradėti galvoti ir 
priimti Lietuvą tokią, kokia ji 
yra, o ne mylėt tik tokią 
Lietuvą, kokio? mes norime, 
kad būtų. Man geriausiai pa
deda susitaikyti su esama 
padėtimi Lietuvoje, džiaugtis su 
nepriklausoma Lietuva, žvel
giant optimistiškai į jos ateitį 
liturgijos žodž i (Ecclesiates 
3:1-13, skaitinys iš mano dukros 
vestuvių, kuriuos ji pati pasi
rinko): „...Laikas žudyti ir lai
kas gydyti: laikas sugriauti ir 
laikas atstatyti Laikas verkti ir 
laikas juoktis; Saikas liūdėti ir 
laikas šokti. Laikas mėtyti 
akmenis ir laikas juos surinkti; 
laikas apkabinti ir laikas 
susilaikyti. Laikas mylėti ir 
laikas neapkęsti: laikas karui ir 
laikas taikai". 

Aš siūlyčiau paklausti savęs: 
„Koks dabar geriausias laikas 
būtų Lietuvai, mūsų atžvilgiu? 

Dana Cipkienė, 
Willowick, OH 

AR TAI NETOLIMOS 
PRAEITIES ATRŪGOS? 

Šiuo norėčiau pridėti savo tri
grašį prie „Drauge" 1992 m. 
gruodžio 12 d. paskelbto Au
relijos M. Balašaitienės nepasi
tenkinimo del jos romano 
Lietuvoje išcenzūravimo iki 
neatpažinimo. 

Atrodo, kad dar egzistuojama 
netolimos praeities atrūgos, kai 
nemokšos „cenzoriai" išblusinė-

IX-SIOS IŠEVIJOS LIETUVIŲ TAUTINIŲ 
ŠOKIŲ ŠVENTĖS FINANSINĖ 

APYSKAITA — 1992 M. 

IŠLAIDOS 
1. Šventės Organizacinio Komiteto Raštinė $5,814.72 
2. Lėšų Telkimo Vajai 10,147.40 
3. Šventės Loterija 3,130.00 
4. šventės Leidinys 17,610.50 
5. Spauda, Radio, Video Juostos Pagaminimas 8,580.04 
6. Šokėjų kelionės iš Lietuvos, Argentinos, Brazilijos 40,655.62 
7. Šokių Salės Draudimas, Bilietai, Avansas 6,697.56 
8. Rosemont Horizon Salės Nuoma 53,403.42 
9. šventės Programos Orkestras 23,051.54 

10. Šventės Scenos Orkestrui ir Daininkams {reng. 13,837.51 
11. šventės Programos Vadovės išlaidos 3,370.51 
12. šventės šokėjų Transportas 8,289.45 
13. šokių Mokytojų Pagerbimo Pobūvis 5,779.28 

Šventės Garbės Svečių Priėmimas 5,395.00 
Šokėjų Susipažinimo Vakaras 1,255.00 
Suaugusių ir Jaunimo Banketai, Hyatt Regency 58,256.00 
šventės Suvenyrai, marškiniai, Ženkleliai 3,128.53 
šventės šokėjų maistas, nakvynės 11,088.56 
šventės Teisinis Patarėjas 540.00 
Išmokėta už Sugrąžintus Šventės Bilietus 665 00 
Bažnyčios papuošimas šventės Pamaldoms 253.60 
Bilietai Šventės Mecenatams 9,950.00 
Grąžinta Avansas LFDF, Inc. Iždui 35,000.00 

14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22 
23 

VISO $325,899.24 

PAJAMOS 

1. Avansas iš Lith. Folk Dance Festivals Inc. 
2. Aukos šokių šventei 
3. šokių šventės Bilietai 
4. Suaugusių ir Jaunimo Banketai 
5. šventės Leidinys 
6. Koncertą Jaunimo Centre 
7. Banko Palūkanos 
8. Kitos Įvairios įplaukos 

$35,000.00 
95,205.00 

122,800.00 
90.590.00 
9,540.00 
3,535.53 
2,096.12 
4,521.88 

VISO $363.288.53 

šventės Pajamos: $363,288.53 
Šventės Išlaidos: -$325.899 24 

šventės Likutis: $ 37,389.29 

Nauja bažnyčia 
Lietuvoje 

Lazdynai — tai puikus mikro
rajonas Vilniuje. Jame gyvena 
apie 40 tūkstančių žmonių. Bet 
mikrorajone nėra nei bažnyčios, 
nei jokių pastatų, kur parapija 
(dar a.a. arkiv. J.J. Steoona-
vičiaus įsteigta Šv. Jono Bosko 
parapija) galėtų pradėti savo 
veiklą. 

Tuo tikslu arkivyskupas A. 
Bačkis paskyrė kunigą Izidorių 
Sadauską (iš Montrealio) orga
nizaciniu administratoriumi. 
Dabar yra ruošiama bažnyčios 
statybos dokumentacija, išskir
tas 1,97 ha žemės sklypas. 1993 
metų pavasarį planuojama pra
dėti statybą. Naujos bažnyčios 
laukia tūkstančiai mikrorajono 
gyventojų, bet puikius užmojus 
gali sustabdyti pinigų stoka. 

Todėl kreipiamės į visus geros 
valios žmones, gyvenančius už
sienyje: padėkite mums savo au
komis. 

Iš JAV čekius galima siųsti į 
Montrealį: Fr. Izidorius Sa
dauskas, 1465 De Seve, Mont-
real, Que H4E 2A8, Canada 

Kun. Izidorius Sadauskas 

DRAUGAS, penktadienis, 1993 m. sausio mėn. 15 d. 

PER MAŽAI MIEGO 
Valstybinė komisija miego 

sutrikimams tirti teigia, kad 
amerikiečiai per mažai miega. 
Dėl nuolatinės miego stokos jie 
jaučiasi pavargę ir kartais 
užsnūsta darbe, klasėje ar net 
už automobilio bei sunkvežimio 
vairo. 

Per pastarąjį šimtmetį ameri
kiečiai sutrumpinę savo miego 

laiką 20%. Šiandieninė 
visuomenė dėl ekonominių bei 
kultūrinių sąlygų negali pakan
kamai išsimiegoti ir tampa 
chroniškai nepailsėjusiais 
žmonėmis. Pagal minėtąją 
komisiją, suaugęs žmogus 
turėtų miegoti bent 7 vai. per 
naktį, bet kitiems to laiko per 
mažai, jie turėtų miegoti net 
ilgiau. 

davo rašytojų raštus. Tuo pačiu 
pamokydavo, kaip rašyti. Nėra 
lengva ištrūkti iš sužalotos 
galvosenos. 

A. Paulius, 
Hamilton, Ont., Canada 

Dr. P«tras KIslollus, Pirmininkas 
Chicago, 1992.XII.22. 

4&&; ^e'^n 
Kostas Dočkus, Iždininkas 

A.tA. 
VIKTORAS JUŠKEVIČIUS 

i Gyveno Fond Du Lac, WI. 
Mirė 1993 m. sausio 13 d., 11:30 vai. ryto, sulaukęs 67 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, 1926 m. sausio 26 d. Amerikoje išgyveno 

43 m. 
Nuliūsi? liko: žmona Hilda, draugai ir pažįstami. 
Kūnas pašarvotas penktadienį, sausio 15 d. Uecker-VVit 

laidojimo namuose, 524 N. Park Ave., Fond Du Lac, WI. 
Laidotuvės įvyks šeštadienį, sausio 16 d. Iš laidojimo namų 

velionis bus atlydėtas į St. Joseph parapijos bažnyčią, Fond 
Du Lac. WI, kurioje įvyks gedulingos šv. Mišios už jo sielą. 
Po Mišių velionis bus nulydėtas ir palaidotas Fond Du Lac 
kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdusi žmona. 

Laidotuvių direkt. Uecker-Wit. Tel. 414-922-5110. 

A.tA. 
Agr. Elena Mušinskaitė 

Krištolaitienė-Jokubkienė 
Nusilpusi po ilgos vėžio ligos, gruodžio 18 d. atsiskyrė su 

šiuo pasauliu mūsų mylima kilniaširdė Elenutė. Palaidota Šv. 
Kazimiero Lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai dėkojame kan. Vaclovui Zakarauskui ui 
maldas koplyčioje ir atnašautas gedulingas šv. Mišias, 
pasakyta pamokslą bažnyčioje ir reikšmingas maldas prieš 
nuleidžiant karstą į Amžinybės vietą. 

Dėkojame muzikui Manigirdui Motiekaičiui už religinę 
vargonų valandėlę koplyčioje, solistėms Danai Stankaitytei, 
Onai B.andytei-Jameikienei ir Genovaitei Mažeikienei už 
giesme- koplyčioje ir bažnyčioje. 

Dėkojame Lietuvos Dukterims, kurios suteikė pagarbą 
savo buvusiai narei, sukalbėdamos rožančių ir tardamos 
paskutini žodį. 

Ypatinga pagarba tenka Agronomų sąjungai už sudėtas 
tokias dideles aukas Pažaislio vienuolynui ir jos pirmininkui 
Antanu: i^antarui už tokį jautrų atsisveikinimo žodį. Nuošir
džius kolegiškus padėkos žodžius tariame Krikšč. Demokra
tų sąjungos centro valdybos nariui ir Tautos Fondo atstovui 
Pranu ? vilaičiui, ALT'o atstovei Antaninai Repšienei, atei
tininke - Kaziui Pabedinskui, miškininkų — Jonui 
Žebrauskui ir BALF'o atstvui Stasiui Vanagūnui. Jie visi 
pasak, turiningus žodžius, iškeldami Elenutės, didelės lietu
vės pa; r. tės ir lietuviškų organizacijų rėmėjos, nuopelnus. 

Su didele pagarba prisimename visus tuos, kurie atsilankė 
abu vaKarus koplyčioje, suaukojo tokią didelę sumą (virš 1500 
dol> Pažaislio vienuolynui, dalyvavo Mišių metu bažnyčioje 
ir pahdeio į kapines. Visiems, kurie pareiškė užuojautą 
žodžiu r^štu, telefonu ir per laikraščius, reiškiame didelį 
dėkingu" ą. 

Reiškiam padėką karsto nešėjams ir ui nuoširdų pa 
tarnavimą laidotuvių direktoriams D. ir D Petkams. 

Ilsėki* ramybėje, mano mylima žmona Elenute, mūsų 
brang. Munyte, Močiute, Sesute. 

Nu..udę: vyras Petras Ironis Jokubka , dukros Nyolė 
ir Vida. -tinus Algis, anūkai Tomas, Simas ir Šilainė ir 
broli* Vytautas Musonis-Musinskas su šeima. 

A.tA. 
EDVARDAS AUGUSTAITIS 

Gyveno Ormond Beach, FL, anksčiau Chicagoje, Mar-
ąuette Parko apylinkėje. 

Mirė 1993 m. sausio 13 d., 11 vai. ryto, sulaukęs 80 m. 
amžiaus. 

Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 42 m. 
Nuliūdę liko: žmona Petronėlė Basevičiūtė, duktė Dana 

Procanin, sūnus Julijus, marti Rūta ir anūkas Aras; seserys 
— Marytė Šakalinienė, vyras Mykolas, Eliutė Gerėnienė, 
Viktorija Jasiūnienė; daug sūnėnų ir dukterėčių. 

Kūnas pašarvotas penktadienį, sausio 15 d. nuo 2 iki 9 
v.v. Petkus Marųuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, sausio 16 d. Iš laidojimo namų 
9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos šv. Mišios 
už' velionio sielą. Po Mišių velionis bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona, duktė, sūnus, anūkas, seserys ir kiti 
giminės. 

Laidotuvių direkt. D. A. Petkus/D. M. Petkus. Tel. 
312-476-2345. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA m CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9652 

4805-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. California Avenue 
Telefonas - (1-312) 5230440 

STEPONAS C. LACK IR SUNŪS 
Laidotuvių direktoriai nuo 1916 metų praneša 

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marąuette Parke 

Kiti S. C. Lack laidotuvių namai: 
11028 Southwest Hwy. * Palos Hills 
9236 S. Roberts Rd. * Hickory Hills 

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL H0MES, LTD. 

Marquette FuneraI Home 
2533 VVest 71st Street 
Chicago, Illinois r>0624 

M312M76-2345 

Hills FuneraI Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills, Illinois 60465 

708-430-4455 

Petkus-Butkus FuneraI Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Laidotuvių namai Chicagoje ir priemiesčiuose. 
Visus laidotuvių namus galite pasiekti 

skambindami l-(312)-476-2345 

ANTHONY B PETKUS 
DONALD A PETKUS 

DONALD M. PETKUS 

http://1992.XII.22
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x Naujų metų kultūrinės 
vakaronės Jaunimo centro 
kavinėje pradedamos šiandien 7 
v.v. Algirdo Tito Antanaičio 
žvilgsniu į Lietuvoje premijuo
tą Kazio Bradūno kūrybą ir 
paties poeto rečitaliu. Vakaronę 
rengia ir visus kviečia Jaunimo 
centro moterų klubas. 

x Lietuviškos Knygos klu
bas šiomis dienomis išsiun
tinėjo savo nariams laiškus, ra
ginančius užsisakyti dvi naujas 
knygas: Vytauto Bagdana-
vičiaus religinių straipsnių 
rinkinį „Tikėjimo, išminties ir 
taikos dvasia" (204 psl., kaina 
6 dol., o Knygos klubo nariams 
tik 5.50 dol.) ir Stasio Daliaus 
kelionių įspūdžius „Kituose 
kraštuose'' (384 psl., kaina 9 
dol., Knygos klubo nariams tik 
8 dol.). Kviečiame į šiuos laiškus 
atkreipti skubų dėmesį ir kny
gas įsigyti, tuo paremiant ir 
užtikrinant tolimesnę Lietuviš
kos Knygos klubo veiklą. 

x „Draugo" vajaus komite
tas yra suplanavęs seriją kon
certų didesnėse lietuvių koloni
jose, kad ir kitos vietovės 
konkrečiai galėtų prisidėti prie 
„Draugo" išlaikymo. Koncertai 
vyks šia tvarka: Chicagoje va
sario 28 d., St. Petersburge, PI. 
kovo 3 d. (organizuoja inž. 
Mečys Šilkaitis), Miami, Fl. 
kovo 7 d. (organizuoja muzikas 
Algis Šimkus), Clevelande kovo 
14 d. (organizuoja Vladas 
Plečkaitis), Detroite kovo 21 d. 
(organizuoja Genutė Gri
gaitienė, LB pirmininkė). Kon
certuoti sutiko atvykti savo lė
šomis iš Lietuvos solistė Giedrė 
Kaukaitė ir muzikos docentė 
pianistė Gražina Ručytė-Lands-
"bergienė. Tikimės, kad ir tų vie
tovių tautiečiai savo aukomis 
bei gausiu atsilankymu kon-

Jtrečiai parems „Draugo" gyva
vimą. „ 

x LKVS „Ramovė" Chica 
gos skyriaus metinis narių susi
rinkimas bus sausio 24 d., 
sekmadienį, 12 vai. dienos Jau
nimo centre. Susirinkimo metu 
bus valdybos pareigūnų ir kont
rolės komisijos pranešimai. Ren
kama nauja valdyba, aptariama 
skyriaus veikla ir kiti reikalai. 
Kviečiame visus skyriaus na
rius šiame susirinkime daly
vauti. 

x Dr. Broniaus Nemicko 
pranešimas tema: „Lietuvos 
Tautininkų sąjungos veikla 
Lietuvoje" įvyks š.m. sausio 23 
d., šeštadienį, 4 v. p.p. „Sek
lyčioje". Bus rodoma vaizdajuos
tė. Po to, lengva vakarienė. 
Sąjungos nariai ir prijaučian
tieji kviečiami dalyvauti. 
Ruošia AL Tautinė sąjunga. 

(sk) 
x Pabauda $500 ir kalėji

mas, jei kas vairuoja automobilį 
be Illinois valstijos leidimo (IL. 
driver's license). Kreipkitės į E. 
Šumaną dėl vairavimo teisių, 
vizos ir „Sočiai Security" kor
telės. Tel. 708-246-8241 arba 
708-990-2148. 

(sk) 
x TRANSPAK praneša: di

džiausias skaičius siuntinių į 
Lietuvą Kalėdų šventėms buvo 
siųstas per Transpak fimą, nes 
talpintuvai (konteineriai) į 
Lietuvą siunčiami dažniau
siai. Talpintuvai siunčiami 
dažniausiai ir dabar, po švenčių. 
Siųskite siuntinius per seniau
sią siuntinių į Lietuvą firmą — 
Transpak, 2638 W. 69 St., tel. 
312-436-7772. 

(sk) 

x Sausio 14 d., ketvirta
dienio „Drauge" (psl. 5) pasi
taikė klaidingas parašas po 
nuotrauka iš St. Petersburgo, 
FL lietuvių renginio. Turi būti: 
St. Petersburgo Lietuvių klube 
gruodžio 28 d. dr. K. Bobelio 
pranešimo klausosi gausiai susi
rinkę vietos lietuviai. I eil. iš k. 
— V. Gerulienė, kun. dr. J. 
Gerulis, kun. J. Gasiūnas ir 
kun. M. Čyvas. 

Atsiprašome. 

x JAV LB Švietimo ta ryba 
rengiasi sušaukti lituanistinių 
mokyklų direktorių ir mokytojų 
konferenciją sekmadienį, vasa
rio mėn. 28 d., Lemonto centro 
„Bočių salėje". Šeštadienį iš 
toliau atvykusiems gal bus pro
gos aplankyti vietines mokyklas 
ar lietuvių kultūros centrus. 
Sekmadienio konferencijos dar
botvarkės bus išsiuntinėtos visų 
lituanistinių mokyklų vedė
jams/vedėjoms. Bus sudaryta 
proga dalyviams su Švietimo 
tarybos nariais aptarti įvairius 
lituanistinio švietimo reikalus, 
pasidalinti mokymo metodikos 
idėjomis ir išklausyti keletos 
paskaitų aktualiom švietimo 
temom. Lituanistinių mokyklų 
darbuotojai raginami šioje kon
ferencijoje dalyvauti. 

x „Lietuva", Filatelistų 
draugijos biuletenis, nr. 3, 1992 
m. Kaip metrikoje paminėta. 
Biuletenis apima filateliją, 
numizmatiką, istorinę lituanis
tiką ir kitas kolekcionieriams 
artimas sritis. Šį Biuletenio 
numerį paruošė spaudai Liudas 
Kairys, administruoja Kazys 
Rožanskas. Biuletenyje kai kuri 
medžiaga pateikta ir anglų 
kalba. Daug informacijos apie 
Lietuvą filatelistų draugijos 
veiklą, naujausius Lietuvos 
pašto ženklus. Rašo Juozas 
Masilionis, Gintautas Zintelis, 
P. Ru tkauskas , Ričardas 
Vainora, Jonas Bartulis, Vytau
tas Gražys ir daug kitų bendra
darbių. Biuletenis 56 psl., gau
siai iliustruotas. 

x Lietuvos ambasador ius 
NVashingtone Stasys Lozorai
tis, dalyvavęs Sausio 13-tos 
dienos minėjimuose Vilniuje, 
šiandien grįžta į Washingtoną. 
Stasys Lozoraitis, kandidatas į 
Lietuvos prezidento postą, atei
nančią savaitę vėl vyks į Vilnių. 

x Maria aukštesnioji mo
kykla ruošia tėvo/dukters 
šokius sausio 23 d., 7:30 v.v. 
mokyklos auditorijoje, o 
sekmadienį, sausio 24 d., 
mokyklos Tėvų klubas ruošia 
metinį susitelkimą — tėvo duk
ters šv. Mišias ir Komuniją, o po 
to pusryčius. 

x „Draugas", popiežiaus Jo
no Pauliaus II istorinio apsilan
kymo Lietuvoje proga, organi
zuoja Amerikos lietuvių kelionę 
į Lietuvą rugsėjo mėnesio 
pirmosiomis dienomis. Prašome 
registruotis iš anksto American 
Travel biuro įstaigoje 
1-708-422-3000, kuri suteiks 
daugiau informacijų. Šiuo metu 
žinoma, kad popiežius Lietuvoje 
bus rugsėjo 4-7 dienomis. 
Kokiose vietovėse popiežius 
lankysis, bus pranešta vėliau. 
Amerikos lietuvių ekskursijos 
Lietuvoje galės tęstis dvi savai
tes, o jei kas norėtų, tai ir ilgiau. 
Labai svarbu j au dabar 
užsisakyti sau vietas. 

x „ŽAIBAS" ketvirti me
tai garantuotai ir patikimai 
pristato užsienietiškas mais
to prekes Lietuvoje į namus. 
Dvylikos, labiausiai mėgiamų ir 
norimų paketų pasirinkimas. 
VISI UŽSAKYMAI PRISTA
TOMI PER 10 DARBO DIE
NŲ l NAMUS. Kreiptis: „ŽAI
BAS", 9525 So. 79th Ave., 
Hickory Hills, IL 60457. tel. 
708-430-8090. 

(sk) 

ŽAGARĖS KLUBAS j į ARJJ JR JQLI 

Lietuvių Fondo koncerto. įvykusio sausio 10 d. Jaunimo centre, programos 
atlikėjai solistai Sigutė Stonytė ir Arvydas Markauskas. J ie dar dainuos 
Detroite, Los Angeles ir Clevelande. 

Nuotr. J . Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

MOTERŲ KLUBO VEIKLA 

Brighton Parko Lietuvių mo
terų klubo narių susirinkimas 
buvo 1992 m. lapkričio 5 dieną 
Kojak salėje. Pirm. Bernice 
Žemgulis atidarė susirinkimą, 
sveikindama gražų būrelį 
atsilankiusių. Nutarimų rast. 
perskaitė protokolą iš pereito 
susirinkimo rugsėjo 3 d. Jis pri
imtas, kaip skaitytas, su pa
gyrimu. Gauta padėkos kortelė 

x Lietuvių fondas kasmet 
dosniai paremia JAV LB Švie
timo tarybos globojamas litu
anistines mokyklas, o taip pat 
švietimo medžiagos ir leidimo 
paruošimo darbus bei projektus. 
Šių metų Vasario 16-osios minė
jimuose Lietuvių fondo atstovai 
(ar Švietimo tarybos patikė
tiniai) įteiks Lietuvių fondo per 
Švietimo tarybą paski r tas 
sumas (iš viso 30,000dol A Be to, 
mokyklos susilauks ir atskirai 
pasiųstų. Švietimo tarybos 
paskirtų, sumų. Visos sumos 
paskirtos lituanistinių mokyklų 
vedėjų bei tėvų komitetų nuo
žiūrai — padėti mokyklai pa
dengti nuomos ar kitas susida
riusias išlaidas. Šiais metais ne 
visos 25 lituanistinės mokyklos 
ir kursai užsiregistravo šiuo 
reikalu pas Švietimo tarybos 
pirmininkę Reginą Kučienę. 
Net 5 mokyklos ir kursai 
suvėlino formų prisiuntimo 
datą, tad paskyrimai šioms 
mokykloms negalėjo būt i 
sprendžiami šiame Švietimo 
tarybos posėdyje. 

x LB Marąuette Parko 
apylinkės valdyba kviečia Jus 
dalyvauti pobūvyje — baliuje 
1993 m. sausio 23 d. 7 v.v. Tau
tiniuose namuose. Karšta vaka
rienė. Gražios muzikos sūkury, 
praleisime porą valandėlių ir 
savo dalyvavimu prisidėsime 
prie Lietuvos konsulato, esančio 
Čikagoje, išlaikymo. 

(sk) 

x A M E R I K I E T I Š K Ų 
MAISTO PRODUKTŲ, per
siųstų į Lietuvą, siuntinys — 
66 svarai, 99 dol. Galima pridėti 
35 svarų „corn" aliejaus sta
tinaitę. Greitesnis pristatymas. 
ATLANTA IE, 2719 W. 71 St., 
Chicago; nemokamas telefonas 
1-800-775-SEND. Iš Chicago -
(312) 434-2121. 

(sk) 

nuo Bardauskų, kurie dėkojo už 
gėlę ir dalyvavimą laidotuvėse. 
Pirmininkė pranešė, kad yra 3 
narės ligonės: Anna Moris, Bet-
ty Grygel, Charlett Suckers. 
Joms buvo įteiktos klubo kor
telės su dovana ir linkėjimais 
greitai pasveikti. Taipgi pirm. 
B. Žemgulis pranešė, kad reikia 
pasveikinti su Kalėdų šventė
mis spaudą ir racjįo leidėjus. 
Visiems paskirta po 25 dol. 
Buvo pasiūlyta palikti tą pačią 
valdybą 1993 metams, todėl ji 
liko ta pati: pirm. Bernice 
Žemgulis, vicepirm. Matilda 
Folius. nutarimų rast. Rožė 
Didžgalvis, finansų rast. Betty 
Carman, iždininke Mary Ann 
Malas, šeimininkes MaryAnn 
Malas, Matilda Folius, ko
respondentė Rožė Didžgalvis. 
Revizijos komisija i š r inkta 
tokia: Sue Cheplis, Helen 
Dybas, Charlett Suckers. Pirm. 
pranešė, kad klubo metinis susi
rinkimas bus kovo 4 d. Kvietė 
visas atsilankyti. Visos buvo pa
vaišintos ir skirstėsi namo 
linksmos. Visoms buvo linkėta 
linksmų šv. Kalėdų laimingų, 
sveikų Naujųjų metų. 

Rožė Didžgalvis 

PAMINĖTAS MOTINOS 
MARIJOS KAUPAITĖS 

GIMTADIENIS 

Š.m. sausio 6 d. per šv. Mišias 
buvo paminėtas Šv. Kazimiero 
seserų kongregacjos įsteigėjos, 
Motinos Marijos Kaupaitės 
113-tasis gimtadienis. Mišias 
aukojo kun. Billings, Šv. Vin
cento Kunigų kongregacijos vie
nuolis, kuris pamoksle įspūdin
gai aptarė Motinos Marijos 
asmenybę. Mišiose dalyvavo ke
turios kazimierietės seselės, 
atvykusios iš Argentinos: ses. 
Angelika. Nilda. Joyce Ann ir 
Jean Mocejūnas Dvi Marijos 
Aukštesniosios mokyklos 
mokinės fleitistes — Amy 
Simons ir Monica -Jendzio kar
tu su vargonininke ses. Terese 
Papšiūte praturtino iškilmes 
savo muzika. Buvo susirinkęs 
gražus būrelis dalyvių, prašant 
Dievo, kad Motin.-i Marija būtų 
paskelbta palaimintąja. Šia in
tencija šv. Mišios yra aukojamos 
kas pirmą kiekvieno mėnesio 
(išskyrus balandžioi trečiadienį 
Šv. Kazimiero seserų vie
nuolyno koplyčioje Kitos Mišios 
bus vasario 3 d Jas aukos 
augustijonas kun Pizzo. 

Dalyvė 

Lietuvių Žagarės klubo prieš-
metinis narių susirinkimas 
buvo 1992 m. lapkričio 12 d. Ko
jak svetainėje. Pirm. Emily 
Nemchausky atidarė susirin
kimą ir sveikino labai mažą 
būrel į sus i r inkusių narių. 
Valdyba buvo visa, tik neatvyko 
vicepirm. Helen Wenge-
liauskas. Nutarimų raštininkė 
perskaitė protokolą iš pereito 
susirinkimo rugsėjo 17 d. Buvo 
priimtas, kaip skaitytas, o val
dybos pranešimas priimtas su 
pagyrimu. Valdyba sveikino 
narius su šv. Kalėdom ir Nau
jais metais, linkėdama sveikai, 
g raž ia i pra le is t i šventes. 
Pirmininkė pranešė, kad reikia 
pasveikinti su šventėm spaudą, 
radijo valandėlę ir Da
riaus-Girėno veteranus. Vi
siems paskirta po 25 dol. Aukas 
apsiėmė sutvarkyti Bernice 
Žemgulis. 1993 metams valdyba 
perrinkta ta pati: pirm. Emily 
Nemchausky, vicepirm. Helen 
Wengeliauskas atsisakė dėl li
gos. Jos vietą perėmė Anna 
Casey, nutarimų rast. Rožė 
Didžgalvis, finansų rast. Anna 
Casey, iždininkė Bernice 
Žemgulis, korespondentė Rožė 
Didžgalvis. Visa valdyba pasiža
dėjo dirbti vieningai. Pirmi
ninkė pranešė, kad kiti klubo 
susirinkimai bus kovo 18 d. — 
metinis susirinkimas, gegužės 
20 d., rugsėjo 16 d., lapkričio 12 
d. Prašė narius dalyvauti visuo
se susirinkimuose. Po susi
r ink imo visi nar ia i buvo 
pavaišinti. 

Rožė Didžgalvis 

MAŽIAU ŽUVUSIŲJŲ 
EISMO NELAIMĖSE 

1992 m. Illinois valstijoje žu
vusiųjų eismo nelaimėse skai
čius nukritęs 5%, o saugumo 
diržus pradėję vartoti 17% dau
giau važiuojančiųjų. 

Eismo nelaimėse pernai vals
tijoje žuvo 1,361, t.y. 72 asmeni
nis mažiau kaip 1991 metais. 
Valstijos policijos vadovybė tvir
t ina, kad žuvimų skaičiaus 
mažėjimo pagrindinė priežastis: 
daugiau žmonių jau priprato 
užsisegti apsaugos diržus, ir jie 
išgelbsti gyvybę susidūrimo ar 
kitos nelaimės metu. Manoma, 
kad bent 65% visų valstijos 
važiuotojų jau vartoja saugumo 
diržus. 1991 m. jų buvę tik 48%. 

Policija pernai davė pabaudas 
55,863 vairuotojams, važia
vusiems be apsaugos diržo. Vien 
tik pastarųjų švenčių metu 6024 
Illinois vairuotojai gavo pa
baudą už šio įstatymo 
nesilaikymą. 401 buvo nubaus
tas , kad leido mažamečius 
vaikus važiuoti be apsaugos. 

1992 m. Amerikoje keliai 
buvo palyginti saugūs — eismo 
nelaimėse žuvo 39,500 žmonių. 
Tai mažiausias žuvusiųjų skai
čius nuo 1962 metų. Manoma, 
kad daugiausia įtakos sau
gesniam važiavimui turi neblai
vių vairuotojų sumažėjimas ir 
tai, kad daugiau žmonių vartoja 
apsaugos diržus. Visame krašte 
62% vairuotojų ir jų keleivių 
užsisega apsaugos diržus prieš 
važiuodami automobiliu. Pro
centas pakilo nuo 1991 metų, 
kai diržus vartojo 59%. 

LIETUVIŠKA KALĖDŲ 
SAVAITĖ MASKVOJE 

Ji prasidėjo pereitą savaitę 
Lietuvos Respublikos ambasa
doje liaudies meistrų darbų 
paroda. Šimtus nėrinių, siu
vinių, audinių ir kitų tekstilės 
rankdarbių pateikė parodai 
Marijampolės „Laumės" tau
todailės susivienijimo kolekty
vas, vadovaujamas Dalios Dom-
kevičiūtės. Daug parodą aplan
kė, grožėjosi lietuvių liaudies 
meno darbais diplomatinio kor
puso atstovai ir maskviečiai. 

Čia, ambasadoje, šauniai 
pažymėjo Kalėdas lietuviškosios 
gimnaaijos pedagogai i r 
auklėtiniai, surengę didelį kon
certą. 

Gruodžio 26 dieną, popietę, 
Šv. Liudviko bažnyčioje 
pasimeldę ir padėkoję Visa
galiui už Tėvynės Lietuvos 
prikėlimą nepriklausomam 
gyvenimui ir pasiprašę Dangiš-
kosis palaimos savo ateities dar
bams, į Lietuvos ambasadą 
rinkosi Maskvos lietuvių kul
tūros bendrijos nariai ir jų 
svečiai švęsti Krisaus gimimo 
šventę. 

Nemuno krašto pasiuntinius 
pirmieji šv. Kalėdų proga 
pasveikino Kultūrologinių pro
blemų sąjungos atstovai, atlikę 
keletą klasikinės muzikos 
numerių, skirtų šiai dienai. Į šią 
sąjungą susibūrę Maskvos daili
ninkai, menotyros specialistai, 
muzikantai , dainininkai , 
nagrinėjantys meno, filosofijos 
ir teologijos sintezės klausimus. 

Ir štai Rūtos Kociūtės rankos 
mostui paklūsta nemažas tau
tiniais drabužiais apsirengusių 
vyrų ir merginų būrys, ir liejasi 
„Marija, Marija"... melodija. 
Kalėdinių giesmių ir dainų 
koncertą surengė prie amba
sados veikiančių lietuvių kalbos 
kursų klausytojų ansamblis, 
vadovaujamas Nijolės Šidlavi-
čiūtės. 

Vaikų sekmadieninės mo-
kykos artistai, vadovaujami 
Solveigos Valatkaitės, iki vė
laus vakaro šventės dalyvius 
linksmino dainomis, šokiais, 
žaidimais, mįslėmis. 

Lydimi geros, pakilios nuo
taikos, Maskvos lietuviai ir sve
čiai skirstėsi, pažymėję Kalėdų 
šventes. 

K. Kedaitis 
JAV 

LOS ANGELES APYLINKĖ 
LAUKIA L.F. KONCERTO 

Ši žiema parodė savo galią — 
šiaurėje siaučia sniegas, o Cali-
fornijoj lietus, tačiau L. Fondo 
koncertų ruošimas vyksta 
numatyta tvarka. Pirmieji kon
certai jau įvyko Chicagoje bei 
Bostone, ir losangeliečius 
pasiekė labai geri atsiliepimai. 
Nors tolimame lietuvių telkiny
je solistų Sigutės Stonytės ir Ar
vydo Markausko vardai nebuvo 
žinomi, bet Lietuvos valsty
biniame operos teatre jie abu 
dainuoja nemažai atlikdami pa
grindines roles. Abu solistai 
didelio talento menininkai. 

Los Angeles lietuvių telkinys 
toli nuo kitų vietovių. Tad ne-

Šie keturi lietuviukai, šeštadieninių mokyklų mokiniai, puošė JAV LB Švie
timo tarybos atsiųstą kalėdinį sveikinimą. Švietimo tarybai vadovauja pirm. 
Regina Kučienė, o sveikinimą suprojektavo Viktoras Kučas. 

daug menininkų jame at
silanko. Paskutiniu metu 
kultūrinis gyvenimas gan apri
mo. Todėl L. Fondo rengiamas 
koncertas mielai laukiamas, 
ypač su negirdėtais solistais. 
Prie šio koncerto jungiasi 
žinoma vietinė muzikė, akom-
paniatorė kompozitorė Rai
monda Apeikytė. Muz. Apeikytė 
su solistais bei dainavimo 
kolektyvais yra apkeliavusi 
Amerikos ir Kanados lietuvių 
kolonijas. Su Los Angeles vyrų 
kvartetu du kartus lankėsi 
Lietuvoje kaip nepamainoma 
kvarteto akompaniatorė. Be to, 
ji yra akompanavusi daugeliui 
solistų iš Lietuvos. 

Koncerto rūpestis krenta ant 
L. Fondo įgaliotinės Violetos 
Gedgaudienės pečių. Apie ją 
sukasi visi ruošos darbai. Kon
certas įvks sausio 24 d. 12:30 
vai. p.p. Šv. Kazimiero parapijos 
salėje Los Angelėj. Bilietai jau 
platinami ir, įmokėję 100 dol. į 
Lietuvių Fondą, gauna vieną 
svečio bilietą. Po vokalinio 
renginio visi svečiai bus pavai
šinti. Vaišėmis rūpinasi dramos 
sambūris, ypač aktoriai Ema ir 
Vincas Dovydaičiai. 

L. Fondo koncertai išskirtinai 
yra aukšto lygio. Jie praturtina 
mūsų išeivių kultūrinį gyveni
mą ir kartu jungia mus su tau
tiečiais Lietuvoje. 

M. R. 

— A.a. Jonas Brazauskas 
staiga mirė Gardner, MA, 
sulaukęs 46 m. amžiaus. Paliko 
liūdinčius: žmoną, dukterį, tė
vus, du brolius ir dvi seseris. 

— Česlovas Stankevičius, 
Lietuvos diplomatas, buv. Aukš
čiausiosios Tarybos pirmininko 
pavaduotojas, sausio pabaigoje 
atvyksta į Los Angeles ir sausio 
30-31 d. dalyvaus Lietuvių 
Fronto bičiulių ruošiamame 
politinių studijų savaitgalyje. 
Svečias kalbės svarstybose 
„Vyriausybės pasikeitimas ir 
tolimesnis politinio bei eko
nominio gyvenimo vystymasis 
Lietuvoje" ir skaitys paskaitą 
„Santykių su Rusijos Federaci
ja perspektyvos". 

Č. Stankevičius visą laiką 
buvo Lietuvos delegacijos dery
boms su Sovietų Sąjunga narys, 
o šiai iširus, vadovavo Lietuvos 
delegacijai derybose su Rusija 
dėl Lietuvos nepriklausomybės 
pripažinimo ir rusų kariuome
nės iš Lietuvos teritorijos išve
dimo. 

— Baliui Graužimui, Los 
Angeles, Calif., sausio 6 Santa 
Monica ligoninėje padaryta 
plaučių operacija. Ligoniu 
rūpinas sūnus Valdas. 

Balys Graužinis Lietuvoje 
buvo matematikos mokytojas ir 
pradžios mokyklų inspektorius. 
Amerikoje veikė Lietuvių Bend
ruomenėje, daug metų buvo LB 
Santa Monica-Vakarų Los 
Angeles apylinkės pirmininkas. 
Kelerius metus buvo „Draugo" 
korespondentas. 

— Antano Masionio knyga 
„Ateitininkų dvasia nepalū
žo" bus pristatoma Los Angeles 
ateitininkų susirinkime sausio 
10 atei t ininkų pirmininko 
Almio Kuolo namuose. Su šia 
įdomia memuarine knyga susi
rinkimo dalyvius supažindins 
Jonas Valukonis. 

KANADOJE 
— Aušros Vartų šventovėje 

gruodžio 24 d. vidurnaktį prieš 
Bernelių Mišias parapijos 
choras suruošė kalėdinių 
giesmių koncertą. Programą pa
ruošė choro vadovė D. Deksny-
tė. Programoje dalyvavo solistė 
Anita Pakalniškytė-Puodžiū-
nienė ir sesutės smuikininkės 
Balytaitės. 

Advokatas jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. (1-312) 776-8700 

Darbo vai nuo 9 iki 7 vai vak 
Šeštad 9 v.r iki 1 vai d 
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