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Lietuva negauna 
kreditų, nes tam 

nepasiruošusi 
Ketvirtadienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius, vasario 4 d. (Elta) — 
Ekonomikos ministras Julius 
Veselka trečiadienį priėmė 
Danijos nepaprastąjį ir įgaliotąjį 
ambasadorių Birger Dan Niel-
sen ir Europos Ekonominės 
Bendrijos ekonomikos komisijos 
patarėją Hans Jom Hansen. 
Buvo aiškinamasi, kodėl niekas 
neskuba Lietuvai sute ikt i 
kreditų arba investuoti čia savo 
kapitalo. 

Lietuva nepasirengusi priim
ti kreditų ir užsienio investicijų, 
tokia pagrindinė šio susitikimo 
mintis. Danijos .ambasadorius 
kaip vieną iš svarbiausių kliū
čių kreditams gauti nurodė Lie
tuvos Investicinį Banką. Jeigu 
šis bankas būtų ne valstybinis, 
bet akcinis, jo galimybės būtų 
kur kas didesnės. Dabar nei 
Šiaurės Investicijų Bankas 
(NIB), kuris gali suteikti nedi
delių 1-10 milijonų JAV dolerių 
kreditų, bei kiti pasaulio bankai 
neskuba. Šiaurės šalys taip pat 
turi projektų, kuriuos pasiren
gusios įgyvendinti Lietuvoje. 

Švedija investuoja į 
„Akmenės cementą" 

Švedijos cementininkai in
vestuos 12 milijonų JAV dolerių 
į „Akmenės cemento" įmonę. 
Už šias lėšas bus rekonstruota 
viena cemento linija ir tokiu 
būdu pagerinta lietuviško ce
mento kokybė, bei jo eksporto 
galimybės. Ši investicija padė
tų mažinti cemento savikainą, 
tad ir vidaus rinkoje jis būtų 
pigesnis. Rekonstrukcijai ir lėšų 
investavimui bus pasiruošta po 
metų. 

Šiam investicijų planui pri
tarė Lietuvos prezidento parei
gas einantis Algirdas Brazaus
kas. Trečiadienį jis priėmė 
„Skandinavijos cemento" ats
tovą iš Švedijos Hans Risberg 
ir Akmenės valstybinės įmonės 
„Akmenės cementas" generali
nį direktorių Simoną Anužį. Su
sitikime dalyvavo Švedijos am
basadorius Lietuvoje Lars Mag-
nuson. 

Tęsiasi Lietuvos ir 
Tatarstano dialogas 

Su atsakomuoju vizitu į 
Lietuvą atvykusią Tatarstano 
vyriausybinę delegaciją, kuriai 
vadovauja Respublikos vicepre
zidentas Vasilij Lichačiov, tre
čiadienį priėmė ministras pirmi
ninkas Bronislovas Lubys. 

Dialogas dėl ekonominio bend-
dradarbiavimo prasidėjo pra
ėjusių metų pabaigoje Kaza
nėje, kai ten viešėjo Lietuvos vy
riausybinė delegacija. Dabar 
Lietuvos premjero ir Tatarstano 
viceprezidento susitikime buvo 
svarstoma, kaip praktiškai būtų 
galima realizuoti kai kuriuos 
projektus — naftos ir kitų 
žaliavų bei prekių eksporto į 
Lietuvą ir mūsų pramonės ga
minių realizavimo Tatarstane, 
tranzitų ir tarpusavio atsiskai
tymų tvarkos. Pasikeista nuo
monėmis dėl glaudesnių ryšių 
tarp Kauno technologijos uni
versiteto ir Kazanės universi
teto užmezgimo. 

Kaune, prie pastato Simono 
Daukanto gatvėje 27, suplevė
savo Tatarstano Respublikos vė
liava. Čia atidaryta šios res
publikos prekybos atstovybė. 

Konstitucinio teismo 
į s ta tymas 

Seimas trečiadienį priėmė 
Lietuvos Respublikos Konsti
tucinio teismo įstatymą. Įkurta 
nauja nepriklausoma instituci
ja, kuri pirmą kartą buvo numa
tyta naujojoje Lietuvos konsti
tucijoje. Naujasis teismas na
grinės, ar įstatymai ir kitų aukš
čiausiųjų valstybės institucijų 
teisės aktai ati t inka Konsti
tuciją, teiks išvadas Konstitu
cijoje ir šiame įstatyme numa
tytais klausimais. Konstitucinis 
teismas turės garantuoti Kons
titucijos viršenybę teisės sis
temoje, konstitucinį teisėtumą, 
taip pat Seimui bei Lietuvos 
prezidentui turės teikti išvadas, 
ar nebuvo pažeisti rinkimų įsta
tymai renkant Lietuvos prezi
dentą ar Seimo narius, ar prezi
dento sveikatos būklė leidžia 
jam ir toliau eiti pareigas, ar 
Lietuvos Respublikos padarytos 
tarptautinės sutartys neprieš
tarauja Konstitucijai. Konstitu-
ciname teisme bus devyni teisė
jai, skiriami devyneriems me
tams. 

Rusijos įmonė ketina 
užkariauti Estijos rinką 

Rusijos koncernas Lukoil žada 
tiekti Estijai naftos produktus 
„pačiomis mažiausiomis kaino
mis" ir tuo būdu užkariauti 
ketvirtadalį šalies naftos pro
duktų rinkos. Koncernas Estijo
je šiais metais ketina pastatyti 
12 degalinių. Benziną numato
ma pirkti iš Mažeikių naftos 
perdirbimo gamyklos Lietuvoje. 
Lukoil šiemet pasirašė sutartį 
su šia gamykla, pagal kurią 
išnuomavo pusę jos pajėgumų. 
Jis čia perdirbs per metus 6 mili
jonus tonų naftos. Penktadalis 
jos produktų kaip kompensaci
ja liks Lietuvoje. 

Estijoje koncernui atstovaus 
dukterinė firma Lukoil-Estonia, 
kuri jau pradėjo prekiauti ben
zinu teisiai iš cisternų. Ši firma 
ketina dalyvauti konkurse, ku
rio nugalėtojui bus išnuomota 
žemės degalinių statybai. 

1993 — Dariaus ir Girėno 
metai 

Pažymint Lietuvos valsty
binių didvyrių Stepono Da
riaus ir Stasio Girėno skrydžio 
per Atlantą tragiškos baigties 
60-mečio sukaktį, Lietuvos Res
publikos vyriausybė priėmė nu
tarimą 1993-uosius metus pa
skelbti Dariaus ir Girėno me
tais, o jų žūties dieną — Liepos 
17-ąją nuo šiol vėl minėti, kaip 
Pasaulio lietuvių vienybės die
ną. Nutarimas priimtas Lietu
vos Aeroklubui, bendrijai ,,Li-
tuanica" ir kitiems visuomenės 
sluoksniams pageidaujant. Su
daryta Dariaus ir Girėno metų 
ir Pasaulio lietuvių vienybės 
dienos šventinių renginių orga
nizavimo vyriausybinė komisi
ja. Jos pirmininkas — kultūros 
ir švietimo ministras Dainius 
Trinkūnas. 

Nauji skrydžiai iš Vilniaus 
į Paryži** 

Nuo kovo 29 d. „Lietuvos 
avialinijos" lėktuvai pradeda 
skraidyti į Paryžių. I Prancū 

JAV „neutralumas" trukdo 
išgauti taikos sutartį Bosnijoje 

\Vashington, DC, vasario 3 d. kroatų dauguma, trys su musul- t 0 fa r u ošiantis priversti JAV 
(NYT) — Clinton administraci- monų dauguma ir viena maišy-
jos pareigūnai trečiadienį ta. Provincijas rištų labai apri-
pasakė, jog JAV nereikalaus, bota centrinė valdžia, 
kad Bosnijos musulmonai pri- Clinton administracija šį pla-
imtų Europos Bendrijos ir Jung- ną laiko nepraktišku ir neįgy-
tinių Tautų siūlomą taikos vendinamu ir sako, kad pagal jį 
planą ir kad JAV tuo tarpu serbai laimi savo žemes, iškovo-
ruošia savo planą, kurį pats tas vadinamuoju etniniu švari-
prez. Clinton pristatys „pa- nimu, kuriuo jie ten gyvenusius 
lyginti anksti". JAV adminis- išginė iš savo namų. 
tracija nesipriešins, jei visos Clintono patarėjai sako, kad 
pusės būtų pasiruošusios sutikti prezidentas nori rasti teisin-
su EB ir JT įgaliotinių Lord gesnį sprendimą, bet kai kurie 
David Owen ir Cyrus Vance siū- taip pat priduria, kad ieško-
lomu planu, pasakė JAV parei- damas geresnio sprendimo, jis 
gūnai, bet jie nesitiki, kad rizikuoja netekimu vienintelio 
Bosnijos musulmonai su juo galimojo. 
sutiktų ir jie jų nespaus sutik
ti, nes planas ir jų nuomonę 
turįs daug trūkumų. 

Trečiadienį įvykusiame prezi
dento Clinton susitikime su 
aukščiausiasiais nacionalinio 

Dabartinis planas — 
vienintelis galimas 

Antradienį duotame interviu, 
EB įgaliotinis Lord David 

patarėjais tartasi Owen pasakė, jog prez. Clinton 

Lord David Owen (kairėje), vienas iš dviejų Balkau. taikos derybų 
pirmininkų, kaltino Clinton administraciją skatini nu musulmonų 
nepasirašyti siūlomą Balkanų taikos sutartį. Centre mat< -nas kartu su juo 
į Jungtines Tautas atvykęs JT įgaliotinis toms derybom Cyrus Vance. 

Nėra sutarimo dėl Rusijos 
problemų sprendi udt 

Washington, DC, vasario 3 d. 
(NYT) — Vienas aukščiausių 
JAV Centrinės Žvalgybos Agen
tūros (CIA) duomenų analistų 
trečiadienį Senato komisijai 
išdėstė nuomonių skirtumus 
tiek tarp nepriklausomų vaka
riečių ir rusų ekspertų, tiek ir 
pačioje CIA dėl geriausio kelio 
į Rusijos reformą^skatinant ten 
demokratiją. 

JAV nacionalinės žvalgybos 
pareigūnas Rusijai ir Eurazijai 
George Kolt Senato komisijai iš
dėstė tris nesutarimo sritis, lie
čiančias tiek reformų apimtį, 
teik ir jų greitį. Šis jo liudymas 
parodo ir kaip bus sunku pačiai 
Clinton administracijai prieiti 
vieningos politikos Rusijos at
žvilgiu. 

Savo rinkiminės kampanijos 
metu B. Clinton pareiškė: „Joks 
nacionalinio saugumo klausi
mas nėra svarbesnis", negu re
formų skatinimas buvusioje So
vietų Sąjungoje. Bet po rinki
mų, jis nieko konkretaus tuo 
klausimu nėra pasakęs. Admi
nistracijos pareigūnai pripa
žįsta, jog vaidmenį turi ir JAV 
biudžeto trūkumai, prez. Clin
ton ryžtas tvarkyti vidaus pro-

zijos sostinės Charles de Gaulle 
aerouostą numatyta skristi tris 
kartus per savaitę: pirmadie
niais, trečiadieniais ir penkta
dieniais. Susitarta ir dėl bilietų 
platinimo per vieningą Europos 
sistemą. Bilietą į Vilnių bus 
galima nusipirkti įvairiuose 
Prancūzijos, o net rukus ir 
gretimų šalių miestuose. 

Lietuvos lėktuvai galės skrai
dinti keleivius dar dviem naujo
mis trasomis. Baltijos regiono 
šal ių civilinės aviacijos 
darbuotojų susitikime Taline 
susitarta, kad Lietuvos avia
kompanijų lėktuvai skraidys 
maršru ta is Klaipėda-Ronne 
(Danijos Bornholm salos admi
nistracinis centras) ir Klaipėda-
Visbi (Švedijos Gotland salos 
administracinis centras) (R.G.) 

blemas ir pagaliau pačių Rusi
jos problemų sudėtingumas ir 
dydis. Visa tai labai apriboja ką 
JAV iš viso galėtų apsiimti. 

Rusijos politikos atžvilgiu tiek 
JAV valdžioje, tiek ir už jos 
diskutuojama, ar Rusijos prez. 
Boris Jelcinas turėtų sukurti 
lūžį, šaukdamas naujus rinki
mus ir įtvirtindamas naują 
konstitucinę sistemą, ar jam 
būtų geriau laikytis „kompro
misų politikos —judant lėčiau, 
palaipsniškai. Ekonomijos at
žvilgiu kai kurie žinovai mano, 
jog „šoko terapija" yra vie
nintelis kelias į reformą, kiti 
sako, kad radikalūs pasikeiti
mai tik sukelia didžiulius su
trikimus ir kad pasikeitimai 
turi būti palaipsniški ir valdžios 
kontroliuojami. 

Trečias nesutarimas liečia 
„didžiausia pavojų" Rusijai: 
superinfliacija Dėl jos žmonės 
visai nebetaup < pinigų ir kylan
ti bedarbė ska'.ina valdžią tole
ruoti infliacia, nes infliacijos 
stabdymas tik dar padidintų be
darbę, o įsiplietinusi mainų 
prekyba pakankamai veiks
minga palaikant ekonomiją,ir 
tai drąsina v idžią nestabdyti 
infliacijos. 

Su šiomis 
daug kas ir i-
Šiandien na 
ligi šiol tiei 
gyboje, tiek 
džioje nėra s: 
ja turėtų sav 
ti, tad nėra b 

saugumo 
dėl įvairių išeičių šiuo klausi
mu. Jų tarpe buvo JAV bendra
darbiavimas su C. Vance bei D. 
Owen ir Balkanuose kariau
jančių grupių atstovais, kad 
taikos planas būtų priimti
nesnis musulmonams, arba an
tra galimybė — JAV-ėms imtis 
agresyvesnio vaidmens visame 
diplomatiniame taikos procese. 

Bet tuo tarpu, anot adminis
tracijos pareigūnų, tarp prezi
dento Clinton patarėjų tebėra 
žymūs nuomonių skirtumai 
kaip spręsti Balkanų reikalą. 
Prezidento Clinton komunikaci
jos direktorius George Stepha-
nopoulos pareiškė tik kad pre
zidentas „tebesiekia diploma
tinio sprendimo ir jis specifiniai 
nei priima, nei atmeta" Vance 
ir Owen siūlomąjį planą. 

„Neutralumas" yra 
atmetimas 

Tačiau toks neutralumas iš 
tikrųjų yra siūlomojo plano at
metimas. Siūlomajame Europos 
Bendrijos įgaliotinio Lord Owen 
ir Jungtinių Tautų atstovo 
Cyrus Vance plane Bosnija ir 
Herzegovina būtų sudalinta į 10 
pusiau autonomiškų provincijų: 
trys su serbų dauguma, trys su 

kaip tik tą ir daro. D. Owen 
pasakė, kad jo ir Cyrus Vance 
išsiderėtas planas iš bekovo-
jančių grupių „yra geriausias, 
kokį galima išgauti, ir yra kar
ti ironija matyti, kad Clintono 
žmonės jam trukdo". 

Paprašytas komentuoti šį 
Lord Owen pasisakymą, JAV 
Valstybės departamento atsto
vas Ricahrd Boucher atsisakė 
„charakterizuoti jo (Lord Owen) 
viešus pasisakymus". 

Bosnijos serbai ir kroatai jau 
pareiškė sutinkantys pasirašyti 
siūlomą planą. Bosnijos musul
monai, vadovaujami Bosnijos 
prezidento Alija Izetbegovič, 
spiriasi iš dalies dėl to, kad jie 
mano, jog Washingtonas netru
kus pasiūlys geresnį planą. 

Bet administracijai sunku 
geresnį planą surasti . Tai 
apsunkina ne vien tik Balkanų 
problemos sudėtingumas, bet ir 
t a i kad greitai reaguoti trukdo 
ir JAV vidaus dalykai. 

Clinton nesutaria su karo 
vadais 

Administracijai vienašališku 
nutarimu privertus Pentagoną 
pradėti panaikinimą proceso, 
pagal kurį į kariuomenę neįsi-
leidžiami homoseksualai, ir be 

karo pajėgų Jungtinius Štabo 
viršininkus (JŠV) savo biudže
tus sumažinti dar 10-čia bilijonų 
dolerių, negu prezidentas Bush 
buvo paprašęs, prezidentas Clin
ton dabar nėra stiprioje pozi
cijoje, jei norėtų prašyti jų talkos 
Bosnijoje, o JŠV jau kurį laiką 
priešinasi kariniam ėjimui Bos
nijoje. Aukšti JŠV pirmininko 
gen. Colin Povvell pavaduotojai 
penktadienį Kongresui išdėstė 
dabar siūlomų karinių sprendi
mų trūkumus ir pavojus. 

Paklaustas, ar reiktų atšaukti 
uždraudimą teikt i g ink lus 
Bosnijos serbams, lt. gen. Mar
tin L. Brantner atsakė, jog toks 
veiksmas „tik sukeltų daugiau 
chaoso". Aukščiausias žvalgy
bos pareigūnas JŠV kontradmi-
rolas Mike W. Cramer pasakė, 
jog bandymas oro pajėgomis už
tikrinti, kad serbai nepažei
dinėtų jiems skristi uždraustos 
zonos „nepadarytų didelio kari
nio skirtumo" pastangose suma
žinti serbų puolimus. 

Nuskendo Rusijos 
laivyno laivai 

Ryga, Latvija, vasario 2 d.— 
Sausio mėnesį siautę uraganai 
Latvijos uostuose nuskandino 
12 laivų ir 5 povandeninius 
laivus, priklausiusius Rusiios 
laivynui. Latvijos Gamtos ap
saugos komisija reikalauja, kad 
Rusijos laivynas sumokėtų po 
5,000 dol. baudas, kad nepra
nešė Latvijos pareigūnams apie 
laivų paskendimus ir to pasek
mėje įvykusius alyvos išsilie
jimus. 

Komisija taip pat sako, jog ne
galima atmesti galimybės, kad 
laivai buvo nuskandinti tyčia,. 
nes Rusijos laivynas juos buvo 
apibūdinęs, kaip esančius ap
leistame stovyje. Latvijos Gam
tos Apsaugos komisija įsakė 
savo jūros inspekcijai sutvarkyti 
užteršimą nuo paskendusių lai
vų, bet inspektoriatas negali 
įsakymo vykdyti, nes neturi rei
kiamų priemonių. 

Latviai iš tautinių kapinių 
iškels rusų karių palaikus 

roblemomis jau 
eniau susipažinę, 
a buvo tai, kad 
Centrinėje žval-
pačioje JAV val-
irimo. kaip Rusi-
oroblemas spręs-

\ ieningos JAV po
litikos, kaip geriausiai Rusijai 
padėti. 

Nauja ir tai, kad G. Kolt, 
išvardinęs ilga litaniją teigiamų 
reiškinių R.rijoje — jų tarpe 
judėjimą pr:> ;tizavimo pusėn, 
„gyvą medi ją" ir didėjančią 
Konstitucin teismo svarbą. 
Visa tai vare. ndamas, jis tuos 
taikiai pasukus pasikeitimus 
priskyrė prt Boris Jelcino ga
biam vadovav imui. 

Bet vienu įomentu atrodė, 
kad jis ir rek. menduoja Rusijai 
duoti ių prašoną 26 mil. dol. 

Ryga, Latvija, vasario 2 d. 
(AP) — Latvijos parlamentas 
antradienį nubalsavo iškasti 
šimtų rusų kareivių palaikus, 
palaidotus Latvijos tautinėse 
karinėse kapinėse Rygoje, 
sakydami, jog rusų karių 
palaikų buvimas jose užgauna 
latvius nacionalistus, rašo Rusi
jos ITAR-Tass žinių agentūra. 

Anot ITAR-Tass, Latvijos 
paskolą, kuri padėtų tęsti pri
vatizavimo darbą. 

Vėliau gi jis iškėlė reiškinius 
tiek Rusijoje, tiek ir kitose 
buvusiose Sovietų Sąjungos 
respublikose, kurie Amerikos 
saugumui kelia didžiausią 
susirūpinimą: paplitęs krimina-
lizmas ir korupcija, nebuvimas 
privačios nuosavybės sąvokos, 
vidinės politinės rungtynės dėl 
valdžios ir superinfliacijos pavo
jus. Yra pavojus ir galimybė, 
nors tuo tarpu tik labai maža, 
kad visa Rusija gali susiskal-
dyti. Jei tai atsitiktų, jis sakė, 
atsirastų branduolinio pavojaus 
problemos ir Rusijos teritorijo
je galėtų prasidėti kovos, desta
bilizuojančios visą regioną. 

parlamento narys Janis Frei-
manis paaiškino: ,,Stalino 
vadovaujamoje Raudonojoje 
Armijoje tarnavę kariai buvo 
tyčia čia palaidoti, kad ,suteptų" 
šias kapines". Kita parlamento 
atstovė paaiškino, jog jų palai
kai bus pervežti į kitas kapines 
Rygoje. 

Parlamento nutarimas perkel
ti prieš nacius kovojusių rusų 
karių palaikus, priimtas 81-21 
balsų santykiu, buvo padarytas 
sovietų pergalės Staliningrado 
mūšyje 50-ojoje sukaktyje. Rusi
joje apie ŠĮ parlamento nuo
sprendį buvo pranešta per tele
viziją tuoj po transliacijų apie to 
mūšio paminėjimus. 

Tos tautines karinės kapinės 
Rygoje, kuriose rusų kariai 
buvo palaidoti, buvo įsteigtos 
1915 metais, kai Latvija dar pn 
klausė Rusijai. Kai Latvija 

— Latvijos liuteronų arkivys
kupu sausio 26 d. buvo išrinktas 
34-metis kun. Janis Vanags, 
lapkričio mėnesį automobilio 
avarijoje žuvus buvusiam ark. 
Karlis Gailitis. 

pasiskelbė nepriklausoma 1918 
metais, tos kapinės buvo pavers
tos į tautinę šventovę ir jas 
dominuoja 30 pėdu ūgio „Moti
nos Latvijos" stovyla. 

Latvijos parlamente esantys 
rusai bandė atkalbėti savo kole
gas nuo to sprendimo, pranešė 
ITAR-Tass. Rusų ortodoksų 
kunigas, anot ITAR-Tass, sakęs, 
jog tai šventvagystė. Latvijos 
parlamento atstovė Li l i ta 
Tamšane tačiau pareiškė, jog to 
sprendimo tikslas tebuvo tik 
istorinę vietovę atstatyti į savo 
pirmykšte būseną. 

KALENDORIUS 

Vasario 5 d.: Šv. Agota. 
Abraomas, Gaudvinas, Birutė. 

Vasario 6 d.: Šv Paulius • 
Miki ir draugai, kankiniai, Teo
filis. Darata. Alkis, Živilė. 

ORAS CHICAGOJE 

Penktadienį saulė tekėjo 7:00. 
leisis 5:09. Temperatūra dieną 
49 F (10 C), dalinai debesuota, 
naktį 15 F (- 9 C). 

Šeštadienį saulė tekės 6:59, 
gerokai atšals, debesuota, gali
mybė lietaus, maišyto su snie
gu 
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/PORTO APŽVALGA 

DONNY NELSON APIE 
LIETUVOS KREPŠINIO 

RINKTINĘ 
„Lietuviškųjų melodijų" radi

jo valandėlė Detroite perdavė 
vedėjo A lg io Z a p a r a c k o 
pasikalbėjimą su ,,Golden Sta
te Warr iors" t rener io padėjėju, 
ir buvusiu Lietuvos Olimpinės 
Krepšinio komandos treneriu 
Barcelonoje Donny Nelson, 
kuris pareiškė, kad Lietuvos 
Olimpinės komandos krepšinin
kai žaidė kaip komanda. Jų 
tikslas buvo atstovauti savo tau
tai ir šiomis žaidynėmis grąžinti 
ją Europos t au tų šeimon. Tą 
tikslą jie pasiekė. Komanda 
turėjo pagrindinius žaidėjus, 
sugebėjusius su tar t ina i žaisti. 
Ūgiui atstovavo Sabonis. Ša
rūnas vadovavo puolimui prie 
krepšio. Komanda buvo stipri 
tri taškių met ime. Gal vienin
telis minusas komandai buvo 
(pagal NBA) gynimas . Suolas 
nebuvo taip svarbus, nes ta rp 
žaidimų buvo laiko pailsėti ir 
p a g r i n d i n i a m s ža idė j ams . 
Žaidynėse prieš rusus lietu
viams nesisekė. Tai buvo t ikrai 
didelė pamoka, nes mus iš 
auksino medalio rato nustūmė 
į bronzos ratą. Mūsų žaidi
mas prieš JAV r inkt inę („Sva
jonių komandą") buvo noras 
n e a t i d u o t i d a u g t a š k ų ir 
leisti mūsų pagrindiniams žai-

»» ŽAIBO" DIENOS 

Clevelando LSK „Žaibas" 
vasario 26-28 d., ruošia „Žaibo 
dienas", savo gyvavimo 43 metų 
sukakčiai paminėt i . 

Šio renginio proga, LSK „Žai
bas" vykdo 1993m. Šiaurės 
Amerikos lietuvių vyrų senjorų 
(34 metų ir vyresnių) ir vete
ranų (44 m. ir vyresnių) krepši
nio pirmenybes, kuriose numa
to dalyvauti maždaug 10-12 
komandų iš JAV-bių ir Kana
dos. Krepšinio varžybos vyks 
šeštadienį ir sekmadienį, va
sario 27 d. ir 28 d., Boromeo Col-
lege, 18700 Euclid Ave., Wickli 
fe, Ohio ir Dievo Motinos 
parapijos salėje. Turnyro vado
vas — Vidas Ta ta rūnas . 

Penktadienio vakare , Lie
tuvių namuose vyks turnyro 
dalyvių registracija — susi
pažinimas „Reverse Ratile", etc. 
Bilietus gal ima užsakyti pas 
Vidą T a t a r ū n ą , t e l . 
216-4867916. 

Sekmadienį, Dievo Motinos 
parapijos svetainėje „Žaibas" 
ruošia pietus, o parapijos audi
torijoje vyks krepšinio finalai ir 
„Žaibo dienų" užbaigimas. 

„Žaibo dienų" proga, klubas 
s t e n g i a s i į v a i r i a i s b ū d a i s 
sutelkti lėšų savo veiklai sustip
rinti ir šio sezono platiems užsi
mojimams įvykdyti. Reikia tikė
tis, kad Clevelando lietuviška 
visuomenė pa r ems jaunimo 
užmojus gausiai atsilankydama 
į šiuos renginius. 

Tą patį savaitgalį, vasario 27 
d., LSK „Žaibas", kartu su 
Toronto LSK „Jungt imi" , pra
veda 1993 m. Šiaurės Amerikos 
lietuvių slidinėjimo pirmenybes, 
Holiday Valley Ski Resort, 
Ellicottville, N.Y. Pažymėtina, 
kad šiose varžybose, šalia JAV-
bių ir Kanados slidinėtojų, daly
vaus svečiai iš Lietuvos ir 
Australijos. Varžybų vadovas — 
Vy ten i s Č i u r l i o n i s , t e l . 
216-481-1525. 

amb. 

dėjams pai lsė t i prieš atei
nanč i a s rung tynes . Kalbos 
nemokėjimas nebuvo problema, 
nes devyni lietuvių komandos 
nariai mokėjo anglų kalbą, o, be 
to, ir Šarūnas man padėjo. 
E u r o p o s ž iū rova i pa la ikė 
lietuvius. Lietuvos krepšinio 
ateitis priklausys nuo aukščiau
siu ūgiu vyro — Sabonio. Kol Sa
bonis galės nors paeiti, Lietuvos 
r inkt inė visuomet bus stipri 
Europos konkurentė. Be to, 
Lietuva turi Šarūną Marčiu
lionį, kuris yra Lietuvai tai kas 
Jordon yra Amerikai. Akį pa
t r auk ia ir Karnišovas, šiuo 
metu žaidžiantis už Seatan Hali 
ir (Donny Nelson nuomone) 
turėtų patekti į NBA žaidėjų ra
tą. Siūlyčiau sudaryti sąlygas 
l i e t u v i a m s ža is t i JAV ar 
Kanadoje, kur šiuo metu žaidžia 
geriausi pasaulio krepšininkai. 
Už 10 ar 15 metų, gal ir Europa 
pasieks Amerikos žaidimo lygį , 
— kalbėjo Donny Nelson. 

lm 

„ŽAIBO" bėgikai 
CROSS-COUNTRY 

VARŽYBOSE 

Lapkričio 14 d., Brecksville, 
Ohio vykusioje 1992 m. Lake 
E r i e TAC dis t r ik to Junior 
Olympics Cross-Country (lau-
ko-miško bėgimo) pirmenybėse 
gerai pasirodė 2 Clevelando 
LSK „Žaibo" bėgikai. 

Paul ius Rukšėnas , 9 m., 
laimėjo 2-rą vietą — sidabro 
medalį berniukų „Bantam" (10 
m. ir jaunesnių) klasėje, sukoręs 
2 mylių distanciją per 15:32 
min. Jo sesutė Laura Rukšė-
naitė, 10 m., tą pačią distanciją 
mergaičių „Bantam" klasėje 
prabėgo per 17:05 min., užim
dama 4-tą vietą ir gaudama 
bronzos medalį. 

Varžybų sąlygos buvo sun
kios, nes teko bėgti per sniegą 
26° F temperatūroje. 

Abu kvalifikavosi dalyvauti 
V-jo regiono (Ohio, W. Virginia, 
Kentucky ir Michigan) pirme
nybėse, lapkričio 21 d., Lancas-
ter, Ohio, tačiau, dėl netikėto 
susirgimo, teko nuo šios kelio
nės atsisakyti . amb 

LEDO RITULYS DETROITE 

ŠALFASS-gos ledo ritulio va
dovas Rimas Kuliavas pranešė, 
kad 1993 metų ŠALFASS-gos 
ledo r i t u l i o pirmenybės 
numatomos š.m. balandžio 3 d. 
Detroite, Michigan. Daugiau 
informacijų pateiksime, kai tik 
jas gausime. 

ŠALFASS-ga 

LIETUVOJE NYKSTA 
LEDO RITULYS 

Čempiona i - Elekt rėnų 
„Energi ja" Osvencime (Len
kija) n e s ė k m i n g a i žaidė 
Europos klubų čempionų taurės 
ketvirtfinalio turnyre, kur pra
laimėjo Osvencimo „Unia" 1:16 
ir Kijevo „Sokol" 3:16. 

Lietuvos r inktinė įgijo teisę 
dalyvauti pasaulio „C" grupės 
varžybose. Rinktinės vyr. tre
neris G. Girdauskas. Pagrindinė 
problema — ledas, kuris vienai 
valandai kainuoja 3 tūkstančius 
talonų. 

„Lituanica - Liths" komanda salės pirmenybėse. Iš k. — stovi G. Bielskus — vadovas, R. Ur
bonavičius, G. Kavaliauskas, J. Putna, V. Žuromskas, P. Masnjak, ir D. Brando — treneris. Klūpo 
— T. Žukauskas, V. Marčinskas, R. Siniakova?. J. Wood ir A. Glavinskas — pirm. Nuotraukoje 
nėra A. Grigaliūno ir Art. Savukyno. 

Futbolas Chicagoje 

ANTRĄJĮ RATĄ PRADEDANT 

Komanda jau sužaidė trejas 
sa lės p i rmenyb ių futbolo 
r u n g t y n e s : p r i e š i t a l ų 
„Maroons" 4:4, prieš vokiečių 
„Kickers" 2:5 ir skandinavų 
„Vikings" 5:2. Kaip major 
divizijos naujokų komandai , 
pradžia atrodo neblogai. Bet t a i 
t ik pradžia, medaus mėnuo. Po 
praėjusio sekmadienio p e r 
traukos, šį sekmadienį, vasario 
7 dieną, p ras idės a n t r o j i 
pirmenybių fazė, kai komandos 
bus jau gerokai susipažinusios 
ir žinos ko iš kurios t ikėt is . 
Visiems žinoma, kad „Li ths" 
k o m a n d o s žaidėjas V i r g i s 
Žuromskas yra pavojingas, nes 
greičiausiai suranda prieši
ninkų var tus ir pataiko į juos . 
J i s jau įkirto 6 įvarčius. 

Rungtyniavimas salėje nė ra 
mūsiškių specialybė. Niekada ir 
nebuvo. Iš major divizijos pirme
nybėse da lyvau janč ių 10 
komandų , dvi, u ž ė m u s i o s 
paskutines vietas, krenta iš jos . 

Š iuo m e t u „Li ths" dal i jasi 
š e š t ą j a v ie ta su v o k i e č i ų 
„Green-VVhite". Šį sekmadienį, 
vasar io 7 d., 3:15 vai., jos žais 
tarpusavyje ir paaiškės kur link 
ku r i komanda pasuks. Vasar io 
14 d., 5:30 vai., mūsiškiai žais 
pr ieš vokiečių „Schwaben". 

Rungtynės vyksta Villa Park, 
IL, Odeum Auditorium. Bilietų 
gal ima įsigyti ir „Liths" klube, 
Marąue t te Parke. 

J. J . 

DARIUS KASPARAITIS 
„NEW YORK I S L A N D E R S " 

KOMANDOJE 

Ledo ritulio profesionalą t a i p 
pat turime. Tai Darius Kaspa
r a i t i s , pas ipuošęs a u k s o 
medaliu su sovietų r ink t ine , 
dabar žaidžiąs už New Yorko 
„ I s l a n d e r s " komandą . J i s 
pasirašė 3 metų sutart į su 
450,000 dol. metine alga. 

Spalio 10 d. iš Elektrėnų kilęs 
ledo ritulininkas išskrido į Nevv 
Yorką žaisti NHL klube „New 
York Islanders". 

Darius Kasparaitis, 20 metų 
ledo ri tulininkas žaidė gynėju 
Maskvos „Dinamo", o N V S 
rinktinėje tapo olimpiniu čem
pionu. Sutartį su ..Nevv York 
I s l a n d e r s " D. K a s p a r a i t i s 
pasirašė trejiems metams. Dar 
šį sezoną Darius gaus pusę mi
lijono dolerių algos,.,Nevv York 
Islanders" šiuo metu turi 13 tšk. 
iš 6 rungtynių ir NHL „Patrick" 
grupėje užima antrą vietą. 

Per pirmas 27 rungtynes Kas
paraitis įmušė tik vieną įvartį , 
bet tokią algą jis gauna ne už 
įva rč ius . P a g r i n d i n i s jo 
uždavinys — neutralizuoti var
žovų komandos geriausią žai
dėją. Tą uždavinį jis iki šiol 
atliko su atgarsiais: du ki tos 
komandos žaidėjus jis sužalojo, 
du kar tus nubaustas piniginė
mis baudomis už nesportišką 
žaidimą, plačiai a p r a š y t a s 
spaudoje ir minimas t rener ių 
bei kitų žaidėjų lūpose. Kal
bama, kad jis esąs puikus žaidė
jas, bet jo agresyviai š iu rkš tus 
žaidimas kartais gali jo pa t ies 
karjerą per gretai užbaigti. J u k 
kitos komandos žaidėjai jau lau
kia sekančių rungtynių pr ieš 
jį... Kiekvienu atveju, j a u n o 
Kasparaičio debiutas NHL lygo
je jau pastebėtas ir gerai įver
tintas. 

SPORTO MUZIEJUS 
VILNIUJE 

Vilniuje a t idarytas sporto 
muziejus. Erdvioje muziejaus 
salėje — trys ekspozicijos: Lietu
va olimpiniame sąjūdyje, Lietu
vos krepšiniui — 70, Lietuvos 
futbolui — 70. Eksponuojami 
un ika lūs dokumentai , menan
t y s L i e t u j deb iu t ą olim
pin iame sąūdyje, pirmuosius 
jos sportininkų s t a r tus 1924 ir 
1928 metų olimpinėse žaidynė
se. Seni plakata i , k i ta atribu
t i k a pasakoja apie Lietuvos 
v y r ų i r mo te rų r i n k t i n i ų 
sėkmingus debiutus ikikarinių 
metų Europos krepšinio pir 
menybėse. 'Elta). 

GERIAUSIAS LIETUVOS 
SPORTININKAS 

Barcelono- olimpiados aukso 
meda l i o l a imė to j a s d i s k o 
metimo varžybose Romas Ubar
tas išrinktas geriausiu Lietuvos 
sportininku 1992 metais . 

Seoulo olimpiadoje Romas 
Ubar tas buvo iškovojęs sidabro 
medalį. Tarpolimpinių laiko 
tarpiu jis laimėjo Europos čem
piono ir pasaulio vicečempiono 
vardus. 

Geriausias Lietuvos sporti
n inkas r enkamas nuo 1956 
metų paga! „Sporto" laikraščio 
skaitytojų anketas . Pirmuoju 
laureatu tapo dukar t Europos 
bokso čempionas sunkiame svo
ryje Algirdas Šocikas. Daugiau
sia kartų — po tr is — šio vardo 
buvo susilaukę krepšininkai , 
olimpiniai čempionai Modestas 
Paulauskas ir Arvydas Sabonis. 

(Elta) 

„LIETUVA" PLAUKIA 

Lietuvos bur iuotoja i , kur į 
laiką paviešėję Australijoje, 
išplėtė bures kelionei namo — į 
Klaipėdos uostą. Jachta „Lietu
v a " iš Pertho — Australijos 
išplaukusi gruodžio 22 dieną, 
sausio 31 d. vakare pasiekė 
Capetovvn Afrikoje. Ten sut iko 
buvus į A u s t r a l i j o s l i e t uv į 
Remigijų Bakaitį, kur is juos 
maloniai sutiko ir nuoširdžiai 
globoja. Capetovvn apleisti žada 
vasario 8 d. Kita sustojimo 
vieta — Canarų salos, o iš ten — 
j Lietuvą Tėvynę pasiekti tikisi 
balandžio mėnesį. 

A L . 

LIETUVOS 
IMTYMININKAS -

E U R O P O S ČEMPIONAS 

Alytiškis dziudo imtynių mė
gėjas Aldas Baranauskas šiuo 
metu gyvena ir treniruojasi 
Austrijoje. Jis vienintelis iš 
Lietuvos imtynininkų dalyvavo 
Europos jaunimo dziudo čempio
n a t e J e r u z a l ė j e ( Iz rae l i s ) . 
Nukak t i į Jeruzalę, pasirodo, 
buvo kur kas sunkiau , nei ten 
kovoti ant tatamio. M a t kelio
nės išlaidas (apie 160 J A V dole
rių) teko apsimokėti pačiam — 
federacija, Sporto departamen
tas lėšų nesurado. Gerai dar, 
kad visus formalumus padėjo 
su tvarky t i Izraelio atstovas 
Lietuvoje. Lietuvos URM dar
buotojai. 

Varžybose A. Baranauską ly
dėjo sėkmė — svorio katego
rijoje iki 86 k i logramų jis 
laimėjo 5 dvikovas, t r i s iš jų 
anksčiau laiko. Mūsų sporti
ninkas įveikė Danijos. Lenkijos, 
Olandijos, Suomijos...atletus, o 
finale anksčiau laiko — Prancū
zijos atstovą. 

A. Baranauskas — pirmasis 
Lietuvos dziudo imtynių mė
gėjas, tapęs Europos čempionu. 

Mikas Julmis 
„Tiesa" 

NESUTARIAMA IR TIEK... 

Vilniuje leidžiamo olimpinio 
laikraščio „Vytis", 1992 m. 
spalio 7 d. laidoje Roma Gri
niūtė savo rašinyje „Draugystės 
viešbutyje — kaip AT rūmuose" 
narplioja LTOK vykdomojo ko
miteto ir jame dalyvavusių spor
to federacijų atstovų, o taip pat 
suinteresuotų darbuotojų bei 
svečių posėdžio eigą. 

Tikslas šio posėdžio buvo ap
t a r t i Barcelonos olimpiadai 
pasiruošimo aspektus , daly
vavimą joje ir pa t i r t į , ra
miai vadovams pasidalinus min
t imis , būtų naud inga pasi
naudoti, darant nuosprendžius 
ateityje... Posėdyje nebuvo kvo
rumo... , ir jo ne turė ta , kai 
olimpinė Lietuvos rinktinė buvo 
patvirtinta vykimui į Barceloną 
ta ip pat. Ką bekalbėti apie ke
liamus klausimus, išslystant į 
asmeniškumus ir anarchiją kve
piančią a tmosferą . . .? (Toks 
įspūdis gaunas i įs iskaičius 
aprašymą). 

„Barcelonos olimpinių žaidy
nių rezultatus buvo galima ap 
tar t i ramiau ir geriau, jei ne 
kelių žmonių keis tas noras 
m ė t y t i s a k m e n i m i s , užuot 
rūpestingiau pasvėrus savo ir 
k i tų darbus. . . ! Sus i r ink ime 
dalyvavo ir kalbėjo ŠALFASS 
pirmininas A. Šileika iš Toron
to. Jis, be ki ta ko, pasakė, kad 
išeivijos ryšius su Lietuvos spor
to organizacijomis, klubais ir 
sekcijomis apsunkina tai, kad 
Lietuvoje nėra sporto organiza 
cijos, kuri tuos ryšius koor 
dinuotų. Bet ar gali būti kitaip, 
kol mes čia, Lietuvoje, net su-
simatydami nesusišnekame...", 
baigia rašinį R.R. Griniūtė. 

S. K. 
„Tėviškės Žiburiai" 
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N A U J Ų J Ų METŲ 
SUTIKIMAS INDIJOS 

VANDENYNE 

Aštuoni Lietuvos buriuotojai 
Naujuosius Metus sutiko Indi
jos vandenyne, po Pietų Kry
žiaus žvaigždynu, susėdę savo 
jachtoje prie Australijos lietuvių 
dovanotos sintetinės eglutės. 
Pirmą kar tą Lietuvos buriavi
mo istorijoje aplink pasaulį 
plaukiant i „Lietuvos" jachtos 
įgula, vadovaujama kapitono 
Stepono Kudzevičiaus, j au įvei
kė daug iau kaip 20 tūkstančių 
jūrmylių. Iki gimtosios Klaipė
dos liko dar 12 tūkstančių jūr
mylių. 

Kaip Eltai pranešė Austra

lijos lietuviai, išlydėję buriuo
tojus iš Frimanto uosto, visi 
įgulo nariai žvalūs ir gerai nu
siteikę. Balandžio mėnesį jie 
tikisi pasiekti namus. Artimiau
sias jachtos sustojimas dabar bus 
Mauriščių salose. Čia pasipildę 
gėlo vandens a t s a rgas , j ie 
plauks į Keiptauną. Paskui Va
karinės Afrikos, o vėliau Euro
pos pak ran tėmis „L ie tuva" 
plauks į Lietuvą. (Elta) 

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

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

Ta i . 312-434-5849 (veikia 24 vai) 
Pirm., antr, ketv , penkt. nuo 12 iki 3 v p p 
10401 S. Robarts Rd., Palos Hllls, IL 

Ta i . 700-598-4430 (veikia 24 vai) 
Pirm., antr . ketv., penkt. 4 v.p.p.—7 v.v. 

Kab. tai. (312) 585-0348; 
Raz. (312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4 

6-9; antr 12-6: penkt 10-12; 1-6 

Kab. tai. (312)471-3300 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 
7 7 2 2 S. K e d z l e Ave . , 

Ch icago, I I I . 6 0 6 5 2 

Kab. 312-735-4477; 
Raz. (708)246-0067; arba (708)246 6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

Cardlac Dlagnosl*. Ltd. 
Marquatta Medlcal Bulldlng 

6132 S. Kadzla 
Chicago, IL 60629 

Tai. (312)436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. t a i (708) 422-0101 
Valandos pagal suS'tanrną 

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

penkt ir sestd 9 v r -12 v p p 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundaa Ava., Elgln, III. 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Ketfzte Ava., Chicago 
(312) 778-6969 arba (312) 489-4441 

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 S. Pulaskl Road. 

Tai . (312) 585-2802 
Valandos pagal susitarimą 

Pi rm. antr. penkt 12-3 v 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)476-2112 

9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL 
Tai . (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robertą Rd., Hickory Hllls. IL| 
1 mylia j vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

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

Tai. (312) 737-5149 
Vai pagal susitarimą 

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

Tai. (708) 448-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLES 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. (708) 448-5545 

Tai . kablnato Ir buto: (706)652-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501h Ava. , Clcaro 

Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyrus trec šešt 12 iki 4 vai p.p. 

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

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archar Ave. i prie Austm) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. (312) 385-7755 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5635 S. Pulaskl Rd., Chicago, IL 

Tai . 312-565-1955 
172 Schl l ler St., Elmhurst, IL 60126 

708-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais ie> 708-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 W 71st Street 
(312)434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9 12 Penkt ? 7 

ARAS ZLIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Medlcal Center-

Napervllle Campus 
1020 E. Ogdan Ava.. Sulte 310. 

Napervllle IL 60563 
Tai. 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 W 63rd St.. Chicago. IL 60638 
Vai ptrm. antr . ketv ir penkt 3-6; 

šeštadieniais pagal susitarimą 

i 



Kaino žymė 

JOKIAIS PAŽADAIS 
NENUPLAUNAMA 

Kairiųjų atėjimas į valdžią 
Lietuvoje daugelį pribloškė ne 
tik išeivijoje, bet ir Tėvynėje. 
Labiausiai paveikė tuos, kurie 
ilgą laiką kovojo dėl laisvės ir 
demokratijos ir dėl šių vertybių 
nukentėjo. 

Atėjusieji į valdžią jau 
nusimeta kaukes. LDDP-joje 
įkurta komunistų frakcija, 
kurios iniciatorius yra Seimo 
narys M. Stakvilevičius, Žmo
gaus teisių ir tautybių komite
to pirmininkas. Jis per pra
ėjusias Kalėdų šventes dalyvavo 
Maskvoje Demokratinių refor
mų judėjimo konferencijoje. Kai 
Seime buvo paklaustas, kam jis 
atstovavęs, aiškino, jog daly
vavęs kaip svečias, nes LDDP ir 
toliau pasiryžusi draugauti su 
buvusių sovietinių respublikų 
konfederacijos kūrėjais. Tei
singai liaudies priežodis sako: 
miško žvėris į mišką žiūri. 

Nors laimėjusieji rinkimus 
savo pareiškimuose žadėjo būti 
tolerantiški ir jungti tautą ben
dram darbui, siekiant demokra
tinių vertybių, rūpintis krašto 
nepriklausomybe, bet realybėje 
tai tik gražūs žodžiai. Kauno 
gyventojai, pasižymėję tautiniu 
subrendimu ir neišrinkę į 
Seimą nė vieno neobolševiko, 
naujai į valdžią atėjusių yra 
spaudžiami. Tai matyti iš 
neseniai gauto laiško, kurį 
parašė savo giminaičiui į 
Ameriką Kaune gyvenantis 
inžinierius D. R., buvęs tremti
nys. To laiško ištraukoje taip 
rašoma: 

„Šiemet man teko labai daug 
politikos darbuose dalyvauti — 
visuose referendumuose ir 
rinkimuose buvau rinkiminės 
apylinkės komisijoje. Prieš tai 
dar rinkome parašus atšaukti 
Kauno deputatą pažangietį R. 
Paulauską. Daug teko vaikščio
ti į butus pas žmones, kalbėti, 
ginčytis ir įkalbinėti. Ir šis dar
bas nenuėjo niekais — Kaunas 
niekad „raudonai" nebalsavo. 
Gaila, kad visoje Lietuvoje ne
buvo kam tiek vaikščioti ir įro
dinėti. Kauno jėgų užteko tik 
Kauno apylinkėms ir dar Šalči
ninkams, kurie geriau balsavo 
už Pakruojį ar Prienus. Kai 
žmones iš visų pusių smaugia 
nepritekliai — kainos, uždarbio 
nemokėjimas, šalt i butai , 
valdininkų ciniškumas, tei
singumo nebuvimas, viešosios 
informacijos melas — labai 
sunku tai atlaikyti ištisus 
mėnesius, sunkiau, negu kelias 
dienas prie Televizijos bokšto ar 
Medininkų... Bet Kaunas at
laikė; gal todėl dabar į valdžią 
atėjusieji Kaunui keršija kai
nomis, algų nemokėjimu, 
šaldymu. 

Naivu klausyti patarimų susi
taikyti, bendradarbiauti, kai 
matai iš pat pirmo posėdžio, kad 
buvusieji jaučiasi kaip seniau 
partijos suvažiavime ar LTSR 
CK posėdyje. Neramina ir 
garsių išeivijos veikėjų veikla 
Lietuvoje: VLIK'o vadų lengva
tikiškumas, rektoriavimas Vy
tauto Didžiojo universitete; 
labai jau lengvai užkibo ant 
LKP funkcionierių kabliukų ir 
tapo jų marionetėmis. Tik savo 
kančia ir gyvenimu gali būti įti
kintas, kad gražiausi komu
nistų, nors ir persikrikštijusių 
demokratišku vardu, žodžiai, 
priesaikos, net Dievo vardo 
šaukimasis — yra niekiniai, nes 
tos dvasios maras yra kaip 
Kaino žymė, jokiais pažadais 
nenuplaunama. Reikia jų at
gailos ir darbų, o kol to nėra, ne
verskite su jais bučiuotis!". 

Kita tremtinė savo laiške 
giminėms, gyvenantiems Ame
rikoje, rašo: 

„Lietuvoje 50 metų buvo 
vykdoma nužmoginimo poli
tika. Žmogus be dvasios, t.y. be 

moralės, be dorovės, be sąžinės 
—jau nebe žmogus. Mes tapome 
materialistais. Visi tapo va
gimis, kyšininkais, nes iš atly
ginimo pragyventi nebuvo 
įmanoma. Žmonės, atplėšti nuo 
žemės, išvaryti iš namų, ne
turėjo nieko švento. Jūs, ten 
gyvendami, negalite suprasti 
mūsų padėties baisumo. 

Daugumas žmonių manė, kad 
paskelbus nepriklausomybę, 
viskas sušvis vaivorykštės spal
vomis. Tai neįvyko. Komunistai 
nuo pat pirmos dienos varė stip
rią agitaciją prieš Landsbergį. 
Desovietizacijos įstatymo nepri
ėmė, nes A.T. to norėjo kairiųjų 
dauguma. Visuose valdymo pos
tuose — nuo ministerijų iki 
kolūkių pirmininkų buvo ko
munistai. Jie sabotavo, nevykdė 
įstatymų. Privatizacijos įsta
tymą žemės ūkyje norėjo priimti 
pavasarį. Vėl pasipriešino kai
rieji. Įstatymas buvo priimtas 
tik 1991 m. rudenį. Per tą 
pusmetį buvo leista kolūkių 
pirmininkams viską išvogti. 
Liko ne tik nepasėti žiemken
čiai, bet ir nesuarti laukai. 
Maskva neatleidžia savo vadžių 
— kelia beprotiškai kainas 
žaliavom, kurui, dujoms. Jau 
šiandien beveik visos įmonės 
Lietuvoje yra prie bankroto, o 
joms bankrutavus, bankrutuos 
ir valstybė. Komunistai trium
fuos. 

Man gėda, kad mūsų tautie
čiai tokie debilūs (silpnapročiai). 
Jie mano, kad dėl aukštų kainų 
— kaltas Landsbergis, o grįžus 
komunistams, vėl degtinė bus 5 
rubliai. (Kas daugeliui t ik ir te
rūpi). Kainos niekada nebegrįš. 
Dabar pas mus kainos pakilo 
100-200 kartų, o atlyginimai 
30-40 kartų. Daugėja bedarbių. 
Ateinantieji metai bus dar 
sunkesni, nes, atėję į valdžią, 
komunistai Lietuvai nieko gero 
nepadarys. Pr ieš r i nk imus 
žadėjo aukso k a l n u s . J a u 
pirmąją dieną sus i r inkęs 
Seimas nekreipė dėmesio į 
Konstituciją. Brazauskas, pri
siekęs Konstitucijai, ją laužo. 
Komunistai, kaip ir anksčiau, 
laikysis tų įstatymų, kurie 
jiems naudingi. Juk tai vagių ir 
žmogžudžių partija! Dar yra 
viltis, kol gyvi tremtiniai ir 
politiniai kaliniai, dar galima 
ne vienam apšviesti protą. 
Rinkimuose balsavo apie 40% 
už Sąjūdį ir jam artimas grupes, 
kiti už komunistus. Drąsiai 
galėčiau tvirtinti, kad apie 20% 
balsavusių už komunistus buvo 
suklaidinti. Ateity praregės ir 
daugiau. 

Aš pati buvau rinkiminės 
komisijos pirmininkė. Komunis
tai bėgiojo po butus ir dalino 
žmonėms pinigus, o kai kas ir 
dolerius. Pirmame rate reikėjo 
dirbti visą parą. Ir kokia ne
viltis apėmė, kai pamatėme 
rezultatus. Aš net apsirgau, iš
gulėjau visą savaitę. Sušlubavo 
širdis ir nervai. Bet aš dar 
neprarandu vilties ir tikiu, kad 
Lietuva prisikels. Juk būdavo 
dar blogiau — Lietuvoje dar yra 
dorų ir sąžiningų žmonių. Tas 
kelias į šviesą bus ilgas ir 
sunkus. Prisimenu, buvau tik 
23 metų, kai mane ištrėmė į 
Sibiro taigą. Buvo perskaitytas 
sprendimas, kad esu ištremta 
iki gyvos galvos, už pabėgimą 
katorga 25 metams, o aš vis tiek 
nepraradau vilties ir nepražvau. 
Grįžau 1960 metais. Netu
rėjome kur gyventi, nepriėmė į 
darbą. Pradžioje apsigyvenome 
Latvijoje. Vėliau išgelbėjo rusas 
direktorius, davęs darbą ir butą. 
Tad dabar mes Lietuvoje esame 
namuose, tai ko mums nusi
minti, tik tas kelias į visišką 
laisvę bus labai i lgas ir 
sunkus". 

Ignas Medžiukas 

KĄ RINKSIME 
LIETUVOS PREZIDENTU 

Nepažįstamasis, kurį prisimindavom 
KAZYS SAJA O tas vargas, kaip sakydavo 

žmonės, būna skersas ir išilgas. 
Skersas pastoja žmogui arba 
tautai kelią tartum slibinas, 
kuris, prarijęs auką, pasitrau
kia. Nuo tokio slibino mes su 
daina ir malda apsigynėm 
1991-siais metais, kai sovie
tiniai budeliai nusinešė pasku
tiniąsias Lietuvos laisvės aukas. 

Išilgas vargas giliau įsiskver
bęs į mūsų buitį, į mūsų vidų, 
jis vingiuoja kaip gilus griovys 
palei vieškelį, ir daugeliui 
atrodo, kad jam galo nebus. Pa
vargę, praradę kantrybę, mes 
pradedam bartis, pyktis — 
ieškoti, kas tą griovį iškasė, į 
kurį taip dažnai nuslįsta mūsų 
valstybės vežimas. 

Kur tas ramybę, išmintį ir 
šviesią viltį išsaugojęs žmogus, 
kurio žodis galėtų visus nu
raminti, sutaikyti, suvienyti? 
Tokį išsirinktume savo valsty
bės vadovu, Prezidentu. 

Pradėję dairytis, kaip susi
tarę, daugelis prisiminėm Lietu
vos ambasadorių Jungtinėse 
Valstijose Stasį Lozoraitį. Kam 
pasitaikė proga su juo susipa
žinti, pabendrauti, tas šio žmo
gaus jau nebegalėjo užmiršti. 
Tai, ką prieš daugelį metų J. 
Jablonskis kalbėjo apie varpi
ninką, V. Kudirkos bendražygį 
Motiejų Lozoraitį, visiškai tinka 
ir jo vaikaičiui Stasiui Lozo
raičiui: „Vienas doriausių, tie
siausių ir didžiausio takto 
žmonių". 

Bolševikinio pučo dienomis, 
kai atkurtos Lietuvos nepri
klausomybei vėl iškilo mirtinas 
pavojus, Aukščiausioji Taryba 
visus valstybės įgaliojimus per
davė Stasiui Lozoraičiui. Lygiai 
taip, kaip 1940 metais, artėjant 
bolševikinei okupacijai, padarė 
J. Urbšys, pavesdamas Lietuvos 
pasiuntiniui Romoje, S. Lozorai
čiui (Stasio tėvui) eiti užsienyje 
liekančios Lietuvos diplomatijos 
šefo pareigas. 

Stasio Lozoraičio senelį ir tėvą 
paminėjau todėl, kad visas tris 
Lozoraičių kartas su Lietuva 
sieja tas pats tikslas, trys tautos 
laisvei ir nepriklausomybei 
paskirti likimai. Visi trys Lozo
raičiai, visa širdimi ir protu 
mylėdami savo Tėvynę, didesnę 
savo gyvenimo dalį buvo pri
versti praleisti svetur. Būdami 
įžymūs visuomenės veikėjai ir 
politikai, niekada nepriklausė 
jokiai politinei partijai! Lozo
raičių „partija" buvo visa Lietu

va. Ant Motiejaus Lozoraičio pa
minklinio akmens tartum prie
sakas sūnui ir vaikaičiui iškalti 
žodžiai, mūsų amžiaus pradžioj 
daug kam atrodė keistoki: „Ir 
prasčiokai yra žmonės". 

Trečiosios kartos Lietuvos 
laisvės varpininkas Stasys Lozo
rai t is penkis df šimtmečius 
skambino ir skambino Kudirkos 
varpu, neleisdamas tautiečiams 
užmigti arba susitaikyti su min
timi, jog dėl Tėvynės kovoti ne
beverta. Tai buvo ilgas, bega
linės kantrybės, ištvermės ir 
proto reikalaujantis kelias, 
beldimasis į daugelį durų, kad 
pasaulio valstybės nepamirštų 
okupuotos Lietuvos, kad galėtų 
veikti jos pasiuntinybės, kad 
gyvuotų lietuviškos draugijos, 
eitų laikraščiai, knygos ir kad 
nors dalelė jų patektų j Lietuvą. 

Daugelį metų gyvendamas 
Romoje, Stasys Lozoraitis 
padeda tūkstančiams bėglių iš 
Lietuvos, lanko stovyklas, or
ganizuoja Lietuvių balso 
redakciją. Nuo 1970 metų jis 
eina Lietuvos atstovo pareigas 
prie Šventojo Sosto,o 1983 m. 
S. Lozoraitis paskiriamas ir 
Lietuvos pasiuntinybės patarėju 
Vašingtone. 

Atkurtasis Vytauto Didžiojo 
universitetas, pažv mėdamas ne
įkainojamus S. Lozoraičio nuo
pelnus, ginant Lietuvos laisvės 
bylą Vakarų valstybėse, su
teikia jam Garbės daktaro 
vardą. 

Mes pažįstam nemažai tau
tiečių, kurie buvo nublokšti į 
Vakarus, ten greitai suleido 
šaknis, pradėjo šakotis ir tapo 
turtingais žmonėmis, milijonie
riais. Jie nedvejodami priėmė 
JAV ar kitokią pilietybę, kai 
kurie pakeitė net savo pavardę 
ir nusprendė mylėti Lietuvą iš 
tolo... Lietuvos laisvės sargas 
Stasys Lozoraitis, net sandėlio 
sargo algos negaudamas, nepra
turtėjo. Jis kitaip buvo ir liko 
turtingas — išsaugojo Lietuvos 
pilietybę, jos pasą ir viltį išvys
ti laisvą ir nepriklausomą savo 
Tėvynę. O mes čia ne vienas tą 
viltį jau buvom praradę. 

Prisimindamas savo išilgą 
vargą, S. Lozoraitis su dė
kingumu paminėjo du Italijos 
žmones, kurie tapo Lietuvos 
draugais, pažinę ir pamilę vos 
kelis lietuvius. Vienas iš jų buvo 
kardinolas Samare, kuris padėjo 

išsaugoti Lietuvos atstovybę 
prie Šventojo Sosto, nes buvo 
metas — daugelis manė, kad jos 
nebereikia. Kitas Lietuvai atsi
davęs žmogus — Stasio Lozorai
čio gyvenimo draugė Daniella, 
pamilusi žmogų, kurio vertę iš
reiškia jo siekimai — paaukoti 
gyvenimą Tėvynei. 

Prieš karą Lozoraičiai Lietu
voje taip pat neužgyveno jokio 
turto, todėl kandidatas į prezi
dentus čia nieko nesitiki atgau
ti ar pasiimti. Tik jeigu laikme
tis, žmonės ar pats Dievas pano
rėtų, prisiimtų sunkų, atsakin
gą kryžių — ne taip lengva 
suvienyti Lietuvos žmones, dar 
sunkiau išvesti juos pro tą išilgą 
vargą. 

O mums labai praverstų toks 
didelės inteligencijos — valsty
bės vadovas, turįs ilgą diploma
tinio darbo patirtį, mokantis 
penketą kalbų ir gerai pažįstan
tis daugelį pasaulio politikų. 

Vien tai, kad tarp kandidatų 
prezidento pareigoms yra Stasys 
Lozoraitis, rinkiminė kam
panija turėtų gerokai skirtis 
nuo praėjusios. Mėginsime 
mokytis iš to žmogaus demokra
tiško paprastumo, tolerancijos ir 
nesavanaudiško noro padėti 
iškamuotai Lietuvai. 

Pažinkime tą nepažįstamąjį. 

Kuo skund 'iasi 
vartotojai 

Vartotojų apsaugos įstaiga, 
priklausanti Illinois valstijos 
vyriausio prokuroro depar
tamentui, praneša, kad pernai 
metais daugiausia vartotojų 
skundų gauta dėl namų remon
to, automobilių taisymo ir par
davimo, o taip pat dėl įvairių 
kelionių biurų apgavysčių. 

Nepaisant dažnų perspėjimų 
spaudoje ir kitomis informacijos 
priemonėmis, sukčiai vis dar su
geba apgauti žmones (ypač 
vyresnio amžiaus), prižadėdami 
pigiai atlikti namų taisymo, di
desnio remonto ir pagerinimo 
darbus, o paskui iškeldami 
kainas arba kitais apgaulingais 
būdais išviliodami dideles pini
gų sumas. 24% visų skundų, su
plaukiančių į Vartotojų apsau
gos įstaigą, yra susieti su namų 
remontu. 

Antrąją vietą (22%) užima au
tomobiliai: pirkimo garantijų 
nesilaikymas, prastas patai
symas, papildomo užmokes
čio reikalavimas už įvairius, 
dažnai bereikalingus taisymus, 
mėginimas visokiais būdais ap 
gauti neatsargų pirkėją ar au-

kuris, išrinktas prezidentu, no
rėtų būti jautriu mūsų nepri
klausomybės ir įstatymų sargu. 
Kai nuolat laužomi įstatymai, o 
Konstitucija aiškinama, kaip 
kam patogiau, darosi trapi ir 
mūsų visų iškovota nepriklau
somybė. 

tomobilio savininką. Apgavikai 
čia dažnai savo dėmesį nukrei
pia į moteris arba vyresnio 
amžiaus žmones, rečiau apgau
nami jauni vyrai, kurie papras
tai apie automobilius daugiau 
žino. 

Trečioje vietoje (9%) yra 
kelionių biurų siūlomi patarna
vimai atostogautoj ams ar šiaip 
keleiviams. Dažnai pasiūlomos 
kelionės ar atostogos už tokią 
žemą kainą (kartais ir veltui), 
kad žmonės susigundo, o paskui 
apsižiūri, jog ,prisidėjo" tiek 
išlaidų, kurioms išmokėti reikės 
kelių metų. 

Tarp kitų skundų yra įvairūs 
konkursai („galite laimėti mili
jonus*'), loterijos (,jau laimėjo
te, tik nupirkite tą ar kitą 
daiktą ir gausite savo lai
mėtus pinigus"), investavimų 
siūlymas, apgaulingos apdrau-
dos, sveikatos „veltui" pa
tikrinimas. Daugiausia varto
tojų apgavikai privilioja rek
lamomis televizijoje, telefoni
niais paskambinimais, siunčia
momis informacijomis paštu ir 
net asmenišku kontaktu. 

Vartotojų apsaugos įstaiga vi
siems primena; niekas nieko 
veltui nedalina. Jeigu kuris 
pasiūlymas atrodo per daug pi
gus ir patrauklus, tikriausiai jis 
ilgainiui kainuos kelis kartus 
daugiau. Geriausiai, prieš pasi
rašant kokią sutartį, pasitarti 
su „Better Business Bureau" 
įstaigomis ir pasiteirauti, ar 
prieš tą įmonę, firmą, asmenį 
nėra užregistruotų skundų. 

(D.B.) 

Poeto Kazio Bradūno knygos „Duona ir druska" sutiktuvių vakaronėje š.m. sausio 15 d. Jaunimo 
centre. I eil. — Kazytė Bradūnienė ir poetas K. Bradūnas; II ei! iš kairės: „Draugo" kultūrinio 
priedo redaktorė Aušrelė Liulevičienė. Aldona Grincevičienė ir Algirdas Titus Antanaitis 
eil. (iš kairės) — Česlovas Grincevičius, Nijolė Užubalienė ir Juozas Toliušis. 
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Pakilau su tom pačiom akim, su kuriom atsiguliau. 
Ir ne aš vienas. Visus ėdė tas pats kirminas. Net ir 
pusrytis mažai kam lindo, nors valgomasis ir kvepėjo 
tirštu kavos aromatu. Tokio kvapo, nebeatsimenu nuo 
kada, nebuvau uodęs. Ir visi kiti turbūt... Žilstelėjęs 
latvis stabtelėjo tarpdury, giliai įsikvėpė ir, kad visi 
girdėtų, vokiškai pasakė: „Tai kad ilgiau amerikiečių 
gerumą atsimintumėm". Keliais žodžiais persimečiau 
su juo. Jis šventai tikėjo, kad po pusryčių, po kavos, 
sūrio, dešros ir baltos duonos sukimš į sunkvežimius, 
kaip silkes į statinę, ir atiduos rusams. O šeria tyčia 
geriau, kad iš karto pajustume skirtumą tarp čia ir 
tenai. Bevalgant įėjo vokietė ir iš lėto geru balsu 
pasakė, kad tuoj po pusryčio pasiruoštumėm išvažiuo
ti. Kiekvienas galim pasiimti po nedidelį ryšuliuką dra
bužių ir kitų būtiniausių daiktų, nes sunkvežimių ne
daug tėra, o visi turim įjuos sutilpti. „Kur mus veš?", 
iš visų kampų pasigirdo balsai. Vokietė tik patraukė 
pečiais, pasakė: „Keine ahnung" ir išėjo. Man valgis 
nelindo ir daug kam nelindo, tik šalia mane* sėdįs 
žemaitis aiškino: „ Valgyk. Reikia gerai pavalgyti, dar 
ir į kišenę įsidėti, nes kas gali žinoti, kada kita sykį 
gausim. Ir vakar juk be pietų palikom". Apie vaka
rykščius pietus nebuvau net pagalvojęs. Kai grįžom pa
valgę, šalia barakų jau stovėjo sunkvežimiai, prie jų 
šnekučiavosi amerikiečių kareiviai. Visi be ginklų. 
Apsidairiau: daugiau nebuvo matyti. Ne taip. kaip 
vakar. Susilanksčiau atsivežtinę lovatiesę, pažiurėjau 

ir tą, kurią vakar davė. Niekas nepasakė visam, ar tik 
tai nakčiai. Pasvarstęs susilanksčiau ir tą, persimečiau 
per ranką, pasiėmiau rašomąją mašinėlę ir išėjau. 
Žmonės į sunkvežimius jau lipo. Gale kiekvieno 
sunkvežimio stovėjo kareivis ir žiūrėjo, kas ką nešasi. 
Kas nešėsi daug, liepė čia pat palikti. Kai kurie ardė 
maišus ir ėmėsi ko nenorėjo palikti. Pamačiau 
ateinančią tą moterį su dviem mergytėm, kuri buvo 
pasiryžusi gyva rusams nepatekti. Ji nešėsi didoką 
sunkų lagaminą, didesnioji mažesnį, mažesnioji glėbin 
suėmus kelis apklotus. Lagaminas atrodė per didelis. 
Pasitikęs paėmiau didįjį, ji paėmė mažesnį. „Jums 
tikrai neleis, o aš pamėginsiu", pasakiau. „Čia viskas, 
ką turiu", pasakė moteris. Nežinojau, ką ji ten turi, 
ir nenorėjau žinoti. 

Kareivis mane sulaikė, parodė į lagaminą ir papur
tė galvą. Aš pirštu parodžiau į moterį, j mergaitės ir 
pakėliau keturis pirštus. Jis permetė akimis visus 
keturis ir linktelėjo galva. Jniūkau lagaminą į 
sunkvežimį, pastačiau prie šono ant galo ir pasodinau 
ant jo mažesniąja mergaitę. Pažiūrėjau j kareivį. Jis 
matė, ką padariau, ir nusišypsojo. Pamėginau 
nusišypsoti ir aš. Kareivis atrodė kiek vyresnio 

negrąžino, bet ką padarysi, būdamas vargo krašto 
vaikas. Tik vienas mokėjo šiek tiek važiuoti, bet ir tas 
bailys. Ką gi, važiuosim, bet jeigu suks į rusų pusę, 
šoksim ir bėgsim. Gal kuris susižeisim, gal kurį pagaus, 
bet daugumas išliksim Turėsim išlikti". Panašių į jį 
keletas stovėjo čia pat. Iš veidų daugumą pažinau ir 
norėjau paklausti, ar ne kai kurie iš jų norėjo mane 
iš amerikiečių atimti. Tikėjau, gal visi čia buvo, bet 
pats nežinau, kodėl nepaklausiau. 

Sunkvežimiai pajudėjo. Kai kurios moterys persižeg
nojo. Persižegnojo abi mergaitės. Pro barakyno vartus 
įvažiavom į mišką, kuriame jaunuoliai buvo svajoję 
palikti surištus vairuotojus. ..Tai čia?" paklausiau 
žvilgtelėjęs į jaunuolį. Jis linktelėjo galva „Būtų kaip 
pasakoj", šyptelėjo. „Ir nė vienam nereikėtų mirti", 
lyg sau sušnibždėjo ant lagamino sėdinti mergaitė. „Tai 
pasiutimas, pagalvojau. Jau ir jos žino, kad kartais 
lengviau būna mirti, negu gyventi*'. Artėjom prie plen
to. Visų dėmesys buvo sutelktas, kur pirmas 
sunkvežimis suks. Pasuko į kairę, ir galėjai net girdėti 
palengvėjimo atsidūsėjimus. 

Netrukus kelias pasmuko žemyn, ir ėmėm krypuo
ti pantoniniu tiltu per Elbę. Iš kai kurių sunkvežimiu 

amžiaus. Pagalvojau, jog gal ir jis namie turi šeimą, pasigirdo džiaugsmo ūkčiojimai, per kelias sekundes 
Gal net panašią. Šalia atsistojo jaunas vyras. Vienas 
iš tų, kurie cigarus saugojo. „Ar sužinojai, kur mus 
veš?" paklausė. Kai pasakiau, kad ne, jis valandėlę 
stovėjo, iš lengva purtydamas galvą, paskum prašneko: 
„Kai atvažiavo sunkvežimiai, gerai visus apžiūrėjom. 
Visuose tik po vieną vairuotoją, ir nė vienas neginkluo
tas. Būtų labai lengva. Pasiprašytumėm, kad priimtų 
po vieną sėsti šalia, miške sustotumėm, vairuotojus su 
rišę paliktumėm miške, o patys su visais per Elbę į aną 
pusę. Kol jie čia susigaudytų, seniai būtumėm anoj 
pusėj. Išsiskirstytumėm, sunkvežimius paliktumėm, ir 
ką jie padarytų. Anglai, sako, kitokie, per prievartą 

jie išvirto visuotinu valiavimu. Abi mirčiai skirtos 
mergytės ėmė ploti ranomis, o motinos akys paplūdo 
ašaromis. Kas jos buvo? Išsiveržimas džiaugsmo, 
palengvėjimo, o gal tik ilgailaikės jtampos atslūgimas. 
Ar gali būti didesnė įtampa, kaip nuolat matyti savo 
ir vaikų išsigelbėjimą mirty. Nepajutau, kad visam tam 
džiaugsmo triukšme pasakiau: „Tai rupūžė sadistas". 
..Kas toks?" Mano nusikeikimą išgirdo šalia stovėjęs 
vyras. „Kas?" nejučia pakartojau klausimą. .,0 tas 
prakeiktas žvalgybos kapitonas. Juk jis žinojo, ką daro. 

'Bus daugiau) 

i 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
CLEVELANDO ŽINIOS 

PRISIMINTAS 
KOMP. JULIUS GAIDELIS 

„Tėvynės garsų" radijo pro
gramoje buvo paminėta komp. 
Juliaus Gaidelio 10 metų mir
ties sukaktis. 

Programoje buvo panaudoti 
įrašai: Iz. Vasyliūno, Vytenio 
Marijos Vasyliūno, Bostono 
Lietuvių Mišraus choro, New 
Yorko Lietuvių Vyrų choro, 
Andriaus Kuprevičiaus, Lietu
vių Operos Chicagoje choro, 
David Mott ir Pamela Marshall. 
Programą redagavo ir praneši
nėjo Aldona Stempužienė. 

Gruodžio mėnesį tokį pat 
minėjimą „Tėvynės garsai" 
buvo paskyrę komp. Vlado Ja-
kubėno atminimui. 

VASARIO 16-TOJI 
CLEVELANDE 

Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymo 75-toji sukaktis bus 
minima šia tvarka: 9:45 v.r. 
vėliavų pakėlimas prie Laisvės 
paminklo, 10 v.r. šv. Mišios 
Dievo Motinos šventovėje, gie
dos parapijos choras, vado
vaujamas muz. Ritos Kliorienės. 
4 vai. popiet — iškilmingas 
minėjimas parapijos auditorijo

je. Pagrindinis kalbėtojas prof. 
Jonas Genys iš Washington, 
D.C. Meninę dalį atliks Sv. 
Kazimiero lituanistinės mo
kyklos mokiniai, vadovaujami 
Ritos Kliorienės ir Eglės La-
niauskienės. Visi maloniai kvie
čiami. 

Rengia ALT Clevelando sky
riaus ir JAV LB Clevelando 
apylinkės valdybos. 

PENSININKU KLUBO 
ŽINIOS 

Clevelando lietuvių Pensi
ninkų klubo suėjimas vasario 4 
d. vyko Lietuvių namų salėje. 
Kalbėjo dr. Algis Čepulis ir 
trumpai buvo paminėta Vasario 
16-toji. 

Klubo metiniame susirinkime 
buvo išrinkta nauja valdyba: 
Stepas Butrimas, Nora Čečienė, 
Zenonas Dučmanas, Jonas Kaz
lauskas, Stasė Mačienė, Jurgis 
Malskis ir Vytautas Staškus. 

LANKĖSI 
Š. MARČIULIONIS 

Vasario 2 d., antradienį, 
Šarūnas Marčiulionis lankėsi 
Clevelande su „Golden State 
Warriors" krepšinio profesio
nalų komanda. Žaidė su „Cleve-
land Cavaliers". 

MARIJA IEŠMANTIENĖ 

Sausio 28 d. Los Angeles prie
miestyje mirė klevelandietė 
Marija Iešmantienė. Buvo su
laukusi 94 m. amžiaus. Pasku
tines savo gyvenimo dienas leido 
dukros Laimos globoje. A.+A. 
Marija Iešmantienė daugelį 
metų dalyvavo Clevelando lie
tuvių veikloje, parapijų ir or
ganizacijų darbuose. 

T.G. 

ŠV. JURGIO PARAPIJOJE 

Šv. Jurgio parapijos Cleve
lande tarybai paskatinus, Sau
lutė Tamošiūnaitė, kartu sujos 
broliukais Matu ir Tadu, sausio 
mėnesį pradėjo patarnauti šv. 
Mišioms prie altoriaus. 

Namų savininkai, 65 metų 
amžiaus, vyresni, arba nedar
bingi („disabled"), dėka Ohio 
„Homestead Exemption" prog
ramos gali sumažinti nekilno
jamo turto mokesčius, jei turi 
16,500 dol., arba mažiau meti
nių pajamų. Informacijai skam

binkite į County Auditor's Of
fice, telefonu 443-7050. 

Šv. Jurgio parapijos taryba 
sekmadienį, vasario 21 d., po 
10:30 vai. Mišių rengia Užgavė
nių blynų priešpiečius parapijos 
salėje. Visi kviečiami viešna-
gėn. 

Daugelis mūsų pageidauja pa
gerbti savo giminių atmintį, pa
dėdami įsigyti arba atnaujinti 
bažnyčiai reikalingus reikme
nis. Šv. Jurgio bažnyčioje šiuo 
metu atnaujinama ciborija ir 
dvi žvakidės. Norintieji prisidėti 
prie šių išlaidų padengimo ir 
pagerbti savo artimuosius pra
šomi kreiptis į kleboną kun. 
Juozą Bacevičių. 

Federalinė „The Home Ener
gy Assistance Program" padeda 
žmonėms su šildymo išlaidomis 
žiemą. Šios programos pareiški
mus galima pasiimti Šv. Jurgio 
parapijos salėje. Registracija 
šiai programai tęsis nuo dabar 
iki š.m. vasario 26 d. 

G. Juškėnas 

Ft. Myers, FL 
LIETUVOS 

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
MINĖJIMAS 

„Draugo" dienraštyje paskel
bus apie Lietuvos Laisvės Fo
rumo rengiamas bendras Kū
čias, dalyvaujančių skaičius 
buvo didesnis, negu tikėtasi. 

Dalyvių tarpe buvo ne tik apy
linkės lietuviai, bet ir tautiečiai, 
atvykę iš kitų valstijų žiemoti 
Floridoje. Be keletos kanadie
čių, susilaukėme net svečių iš 
Lietuvos ir Anglijos. Nijolė ir 
Algis Jasinskai su dukra Lina 
iš Vilniaus (Bio-chemijos in
stituto), dabar dirba Ann Arbor 
(Mich.) universitete biologijos 
srityje. Jie atvyko pakviesti gi
minių iš Kanados — Eugenijaus 
ir Reginos Jasinskų, žiemą 
gyvenančių Floridoje. 

Svetys iš Anglijos — Kazys 
Kaktavičius ir žmona Margery. 
vietinio lietuvio Petro Druskio 
pusbrolis, taip pat maloniai pra
leido Kūčias savo tautiečių 
tarpe. Turėjome svečių iš Ohio 
valstijos, iš North Fr. Myers ir 
Venice, Floridos. 

Tradiciniai Kūčių valgiai bu
vo šeimininkių skaniai paga
minti, vadovaujant Kristinai 
Krulikienei, Laisvės Forumo 
socialinių reikalų vedėjai. 
Kūčias pradėjo L.L. Forumo 
pirmininkas V. Chainauskas, 
paaiškinęs kalėdaičių pasi
dalinimo reikšmę. Vilius 
Bražėnas sukalbėjo Kūčių mal
das — angliškai ir lietuviškai. 
Po to, skambant lietuviškoms 
Kalėdų giesmėms, visi gardžia
vosi skaniais pat iekalais , 
įpusėjus Kūčioms, visi svečiai 
buvo paprašyti prisistatyti, 
pasisakant pavardę ir iš kur jie 
atvykę. 

Dabar Lietuvos Laisves Foru
mas rengia Lietuvos Nepriklau
somybės minėjimą, kuris įvyks 
kovo 7 dieną. 2 vai. p.p. First 
Federal banko salėje, 7180 Col-
lege Park-Way, Fr. Myers. Tiki
mės, kad vietiniai apylinkių 
lietuviai ir jų svečiai (vietiniai 
amerikiečiai) gausiai dalyvaus 
šiame ypatingos reikšmės minė
jime. 

Per visą kovo mėnesį bus su
ruošta parodėlė Fr. Myers 
viešojoje bibliotekoje vietiniams 
gyventojams susipažinti su Lie
tuva. Šios parodėlės koordina
torė yra Irena Lukauskienė, 
kuriai talkina Eda Bražėnienė. 

V. Chainauskas 

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

MINĖJIMAS 

Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo deimantinę sukaktį 
šioje apylinkėje minėsime 
vasario 21 dieną Nekalto 
Prasidėjimo lietuvių parapijoje, 
15 ir Baugh Ave. kampas, East 
St. Louis, Illinois. 

Šventę pradėsime pamaldo
mis bažnyčioje 10 v.r. Šv. 
Mišias aukos prel. C. Cunnin-
gham, dabartinis parapijos kle
bonas. 0 

Tuoj po pamaldų, maždaug 
11:45 v. ryto, parapijos salėje 
bus iškilmingas minėjimas. 
Kalbės trečios kartos Amerikos 
lietuvis, Madison apskrities 
iždininkas John Shimkus. Tai 
mūsų vietovėje nauja bekylan
ti žvaigždė respublikonų parti
joje. 

Naujųjų ateivių atžala, šioje 
vietovėje išaugusi ir išsi
mokslinusi Margarita Isdūny-
tė-Branson, padainuos lietuvių 
ir anglų kalba Margaritos tė
velis Romas mūsų telkinyje 
buvo aktyvus lietuviškos veik
los darbuotojas. 

Iškilmingajai minėjimo daliai 
pasibaigus, lietuvės moterys 
dalyvius pavaišins pietumis. 
Marija Vaitkienė, Elena Stan-
čienė, Vita Kemežienė, Marija 
Grigoravičienė, Virginija Gry-
binienė yra darbščiosios nuola
tinės mūsų šeimininkės, kurių 
darbu kelis kartus metuose visi 
naudojamės. Joms priklauso 
vieša padėka. 

Įsigilinę į šios garbingos su
kakties svarba, minėjime būti
nai dalyvaukime, o taip pat 
nepašykštėkime ta proga įteikti 
ir kuo gausiausią auką. Jus 
kviečia LB-ės valdyba. 

Z. Grybinas 

TRADICINIS POBŪVIS IR 
RŪPESČIAI PARAPIJA 

Taip greitai laikas bėga, o 
ypač gruodžio mėnesį, galbūt 
kad dienos daug trumpesnės. 
Rodos, taip neseniai kalbėjom, 
jog jau gruodis čia pat, o 
nespėjom nė apsidairyti, štai 
jau ir šv. Kalėdos. Daug visokios 
ruošos, ypač moterims, nes 
mūsų čia labai maža parapija ir 
labai mažai turime šeimų, bet 
vis dėl to gruodžio 17 dieną 
suruošėm mūsų tradicinį šv. 
Kalėdų suėjimą. 

Po šv. Mišių Nekalto Prasidė
jimo lietuvių bažnyčioje, kurias 
aukojo dabartinis mūsų klebo
nas prel. C. Cunningham, suėjo
me į salę. Nustebome, kad tiek 
daug žmonių susirinko. Pobūvin 
mūsų klebonas pakvietė gražų 
būrį savo draugų kunigų. Dau
guma jų buvo mūsų vyskupo 
Antano Deksnio draugai. Pasi
meldę visi ėjo prie lietuviškų 
tradicinių Kalėdų švenčių pa
tiekalais apkrauto stalo, mūsų 
moterų paruošto. 

Esame išsiskleidę po apylin
kes, ir East St. Louis lietuviai 
jau negyvena. Tai susitikimai 
visų laukiami. Džiaugiamės 
kiekviena proga galėdami susi
tikti ir pasidalyti naujienomis. 
Pasivaišinę visi pasirašėme 
kalėdinį pasveikinimą vyskupui 
Deksniui, nes daugelį metų jis 
buvo mūsų klebonas, visų my
limas ir gerbiamas. 

Esame labai susirūpinę mūsų 
parapija: norime kaip nors ją 
išlaikyti dar bent dvejus metus. 
1995 metais sukaktų 100 metų 
nuo mūsų parapijos įsteigimo. 

Šiuo metu mūsų parapijos 
reikalus tvarko du patikėtiniai 
(trustees) tai Albinas Sapolis ir 
Zigmas Grybinas. Pastarasis 
yra t ikrai pasišventęs žmogus. 
Jis neskaičiuoja nei valandų, 
nei mylių, visur ir visada 
pasiruošęs padėti artimui ir lie
tuviškam reikalui. Jis yra mūsų 
Bendruomenės pirmininkas, o 
taip pat kas sekmadienį gieda ir 
groja šv. Mišioms. Esame labai 
jam dėkingi, kad jo pagalba 
galime melstis pakilia dvasia su 
lietuviška giesme lūpose ir 
meile Dievui širdyje. 

M.V. 

New York, NY 

KLAIPĖDOS KRAŠTO 
ATVADAVIMO 

SUKAKTIES MINĖJIMAS 

Klaipėdos krašto atvadavimo 
70-toji sukaktis New Yorke 
buvo paminėta sekmadienį, 
sausios 17d., Kultūros Židinyje. 

Šauliams Albinui Sakalui ir 
Algirdui Jankauskui į salę 
atnešus vėliavas ir jas pagerbus, 
N Y Šaulių kuopos pirmininkas 
Kęstutis Miklas pasveikino į 
minėjimą susirinkusius ir, pasa
kęs neilgą įvadinį žodį, pakvietė 
visus susikaupti, tylos minute 
pagerbiant tuos, kurie savo 
gyvybes paaukojo laisvindami 
Klaipėdos kraštą. 

Dienai mintimis invokaciją 
sukalbėjo poetas kun. Leo
nardas Andriekus, OFM. 

Po to kalbėjo Lietuvos amba
sadorius prie Jungtinių Tautų 
Anicetas Simutis. Jis pasidžiau
gė ir padėkojo rengėjams, kad 
jie kasmet surengia šio reikš
mingo įvykio minėjimą. Papasa
kojo apie lenkų machinacijas ir 
jų norą Klaipėdos kraštą sau 
pasigrobti. — „Reikėjo ką nors 
daryti, nes šaukimasis į tarp
tautines organizacijas ir in
stitucijas nepadėjo... Lietuva 
nutarė rizikuoti... Sukilimas 
pavyko... Mūsų lietuviškas 
ryžtas nugalėjo... Ir kada jūs 
susirinkote pagerbti tuos mūsų 
tautos didvyrius, aš visiems čia 
a t s i lankius iems dėkoju ir 
džiaugiuosi, kad tarp mūsų dar 
yra daug patriotų..." — baigė 
savo kalbą ambasadorius A. 
Simutis. 

Pagrindinis kalbėtojas, nau
jasis generalinis konsulas Linas 
Kučinskas pareiškė: „Mūsų 
tautos istorija yra ilga ir gar
binga. Joje yra daug žymių 
laimėjimų, o taip pat daug ir 
skaudžių praradimų, — kalbėjo 
konsulas. — Klaipėdos sukilimo 
diena gali būti priskirta prie 
neabejotinų mūsų istorijos 
laimėjimų. Šiandieną visiems 
aišku, kad Klaipėdos kraštas 
mūsų šaliai turi nepaprastai 
didelę reikšmę. Pakaktų tik 
įsivaizduoti, kaip atrodytų 
Lietuva dabar be Klaipėdos 
krašto. Pamatytume, kad ji 
būtų nelyginant pašautas 
paukštis. Lietuva be Klaipėdos, 
be pajūrio, nebūtų tuo, kuo ji 
šiandien yra. Ji nebūtų jūrinė 

valstybė. O jūra, daugelio 
valstybių istorijoje, ekonomiko
je, politikoje turėjo ir turi 
didžiulę reikšmę" Konsulas 
pastebėjo, kad ir pati Klaipėdos 
sukilimo idėja, buvo puoselėta 
Šaulių sąjungos vadovybės. Pri
minė, kad sukilime aktyviai 
dalyvavo ir Amerikos lietuvis, 
mūsų tautos didvyris, Stepas 
Darius, tuo laiku buvęs aviaci
jos kapitonas. „... o tai rodo, kad 
visais laikais, kaip ir dabar, 
Amerikos lietuviai jautriai at
siliepdavo į mūsų tautos reikš
mes, į visus mūsų tautos mo
mentus, kada mūsų valstybei 
reikėdavo pagalbos... Visi su
prantame, kadšis paminėjimas 
yra pagarbos duoklė tiems, 
kurie prieš 70 metų, negailėda
mi savo gyvybės, aukojosi tam, 
kad nepriklausoma Lietuva tu
rėtų vieną iš jos tokią svarbią 
žemės dalį, kaip yra Klaipėdos 
kraštas." 

Artėdamas prie savo kalbos 
galo, konsulas Linas Kučinskas 
prisiminė ir dabartinę padėtį 
Lietuvoje. Šioje konsulo kalbos 
dalyje kiekvienam buvo aiškus 
jo rūpestis dėl išeivijos lietuvių 
įkaitintų nuotaikų ir noras jas 
atvėsinti. Nors konsulas ir išsi
reiškė, kad jeigu atsirastų pa
klausimų, jis galėtų atsakyti. 
deja, paklausti nebuvo progos, 
nes tuojau buvo einama prie se
kančio programos punkto. 

Gerimantas Penikas parodė 
vaizdajuostę, kurioje buvo ma
tomi klaipėdiečiai, švenčian
tys Klaipėdos atvadavimo su
kaktį 1992 m. Matėme laivo 
pašventinimą, per Atlantą iš 
Amerikos grįžusių jachtos jūri
ninkų sutikimą ir daug šokan
čio ir dainuojančio jaunimo. Visi 
iš Klaipėdos miesto. Gaila, kad 
garso sistema buvo bloga. 

Minėjimą uždaręs Kęstutis 
Miklas Tautos himną giedoti 
pakvietė kartu su vaizdajuostėje 
giedančiais lietuYiąįsX-iętuvoje. 
Originalu! , 

Minėjimo programai vadova
vo šaulių kuopos vicepirminin
kė Vida Jankauskienė. 

Išnešus vėliavas, šaule Ona 
Balsienė ir šaulys Albinas 
Sakalas į salę atvežė didžiulį 
tortą, kurio viršuje buvo didelis 
skaičius 70! Tą tortą jį atvežu-
sieji ir iškepė. Tortą perpjauti 
buvo pakviesta ambasadoriaus 
žmona Janina Simutienė. 0 tor
to pirmutinis gabalas, kaip ir 
derėjo, teko ambasadoriui Ani
cetui Simučiui. 

Stalams apdengti staltieses 
nupirko ir šaulių kuopai pado
vanojo, stalus padengė bei 
gėlėmis papuošė šaulė Živilė 
Jurienė. Salę padekoravo dail. 
Paulius Jurkus. 

Minėjimam susirinkusieji į 
namus neskubėjo: užkandžiavo, 
vaišinosi ir šnekučiavo. 

Minėjimą rengė: LSSI New 
Yorko Šaulių kuopa. LKVS 
Ramovės New York skyrius. 
DLK Birutės d-jos N Y skyrius. 
Mažosios Lietuvos rezistencinis 
sąjūdis ir Mažosios Lietuvos 
Bičiulių draugija. 

P . Palys 

CLASSIFIED GUIDE 
REALESTATE 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
9439 S. KEDZIE AVENUE 
EVERGREEN PARK, IL 90642 
TEL. (799) 422-3000 
FAX (709) 422-3193 

* 
* 

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.: pirmad., an-
trad., ketvirtd. Ir psnktd. 9 v.r.—5 v. p.p. Trečd. 9 v.r.—7 v.v. 

^~m\ INTERNATIONAL 
\ ^ F / TRAVEL CONSULTANTS 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus 
CARGO — siunčiame oro linija 

V 

*Z*ik*& 
kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 

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

992S South 79th AventM 
Mlcltofy MM! MinoM 60457 
Tat. 7M-430-7272 

223 Katvartfe gatv* 
VHntus, Ltotuva 

T«tofenM 734-822 Ir 736-840 

GRKIT 
PARDUODA i 

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 599-5959 
(709) 425-7161 

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

FOR RENT 

FOR RENT 
Išnuomojamas, žema kaina, kambarys su 
atskiru (ėjimu ir visais patogumais Vista, CA 
(tarp Los Angeles ir San Diego). Pagei
daujama moteris, nerūkanti, kalbanti 
lietuviškai ir angliškai ir vairuojanti mašiną. 

Dėl platesnių informacijų skambinti: 
Tai. 619-724-9874 

IEŠKO DARBO 

Vidutinio amžiaus 
lietuvė ieško bet kokio darbo. 

Skambinti 708-257-2781 

^ i T E r o 

Vilniaus Universiteto Dainų 
ir Šokių ansamblis 

Atlieka: Kepurinę. Brolio 
sode, Du raitu jojo, Leliūnų 
Kadrilis, Parovėja, Rolenderis, 
Pjesė skrabalams, Untytė, j 
šventę, Kadrilis ir po lka. 
Jaunimo šokis. 

Meno vadovas ir dirigentas — 
Vidas Aleksandravičius. Choro 
vadovas ir dirigentas — Vy
tautas Abaris. Kanklių grupės 
vadovė — Daiva Čičinskienė. 
Orkestro vadovas — Kastytis 
Mikiška. 

Kasetė — stereo, 1989. 
Kaina su persiuntimu 12 dol. 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 

Chicago, IL 60629 

lOnMfc 21 
KMIECIK REALTORS 
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. 

Union Pier, Ml, parduodama mais
to krautuvė. Turi leidimą pardavi
nėti alų ir vyną. Gera sezoninė ir 
metinė apyvarta. Parduodamas pa
statas, sklypas ir visi [rengimai; 
galima ir nuomoti. Kreiptis: 

708-839-8458 

MISCELLANEOUS 

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

m 376-1882 f 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 Wsst 95th Stret 
Tai. — (708) 424-8854 

(312) 581-8894 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 
Turiu Chicagos miesto leidimą Dirbu 

ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

APPLES! Take 1-94 to 34A, South 
to 200 North (1 mile); turn left, go 
2 miles to stop sign (VVozniak Rd). 
turn rt.; go 3/10 of a mile; on the rt 
iš a sign — PAVOLKA FRUIT 
FARM. Tel. 219-874-6056. 

INCOME TAX 
Tikslus, greitas ir sąžiningas pa
tarnavimas pildant pajamų mokes
čius bei sprendžiant kitus finan
sinius klausimus. 

Mano 20 metų r atirtis šioje srityje 
užtikrins jūsų pasitenkinimą. 

Valandos pagal susitarimą. 
Pijus Stončius 

11617 Brookwood Drive 
Orland Parfc, IL 60462 

tel. 708-479-2938 

Algis A. Liskunas 
Mortgage Loan 
Consultants 

9501 West 144th Place, 
SuH* 205 
Orland Park, Illinois 60462 
(708) 403-9200 • 
Pagsr #: (708)999-1501 

GREAT VVESTERN 
Great VVestern Mortgage 
A Great VVestern Financial Company 
Illinois Residential Mortgage Licensee 

VIENA KNYGA — VIENAS DOLERIS 
Šias knygas galima gauti „DRAUGE" 

GYVENIMO VINGIAIS, atsiminimai. Dr. P. Karvelienė. 360 
psl. 

PO DAMOKLO KARDU, romanas. Anat. Kairys. 223 psl. 
OŠIANČIOS PUŠYS, novelės. H. Mošinskienė. 177 psl. 
PIETŲ KRYŽIAUS PADANGĖJE, novelės. P. Gaučys. 479 

psl. 
AUKSO KIRVIS, pasakos. J. Švaistas. 224 psl. 
ĮLŪŽE TILTAI, romanas. Pr. Naujokaitis. 237 psl. 
KRIKŠČIONIŠKOJI DEMOKRATIJA. M. Krupavičius. 163 

psl. 
AMŽINI ŠEŠĖLIAI, liter. reportažai. A. Vilainis. 161 psl 
DAIKTAI KASDIENINIAI, eilėraščiai. Al. Baronas. 71 psl. 
PSALMYNAS. Arkiv. J. Skvireckas. 223 psl. 
LIETUVIŲ APYSAKOS. Herm. Sudermann. 132 psl. 
DABARTIES SUTEMOSE, žvilgsnis į dabartį. Br. Zumeris. 

187 psl. 
BENAMIAI, atsiminimai. Mikelionis. 213 psl. 
VIDURNAKČIO VARGONAI, neįtikėtinos istorijos. Česi. 

Grincevičius. 131 psl. 
PIRMASIS RŪPESTIS, novelės. J. Jankus. 213 psl. 
GĘSTANTI SAULĖ, novelės. J. Gliaudą. 218 psl. 
SLĖPININGOS NOVELĖS. R. Stevenson. 248 psl. 

Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųs
ti. Užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir per
siuntimo išlaidos. 



t 

MONS. ANTANAS JONUŠAS 
70 metų sukakties proga 

A.A. KUN. PRANO GARŠVOS 
LAIDOTUVĖSE AUKOJO 

„DRAUGUI" PAREMTI 
Š.m. sausio 15 d. mons. A. 

Jonušas įėjo į 71 savo amžiaus 
metus. Juos jis paminėjo malda 
ir kukliomis vaišėmis savo bute, 
bet lietuviška visuomenė turėtų 
šią sukaktį minėti su dideliu 
dėkingumu už jo darbą Kolegijo
je ir už jo nepaprastą paslaugu
mą lietuviams maldininkams 
bei turistams, atvykstantiems į 
Romą. 

Gimė 1923 sausio 15 d. Lūšėje, 
Mažeikių apskrityje. Mokėsi 
Mažeikiuose; vėliau Telšių 
kunigų seminarijoje. Kai 1944 
metų rudenį raudonoji armija 
vėl buvo beužimanti Lietuvą, 
klierikas Antanas su daugeliu 
kitų Telšių seminarijos klieri
kų atsirado Vokietijoje ir tęsė 
mokslą Eichstaeto kunigų semi
narijoje. Tada jį pažinau, nes 
buvau paskirtas šioje seminari
joje globoti lietuvius klierikus. 
Jų prisirinko per 80. Atkreipiau 
į jį dėmesį. Buvo judrus, bet 
klusnus ir nuolankus. Kai 1945 
metų rudenį rengiausi vykti į 
Romą, savo įpėdiniui kun. P. 
Maneliui palikau sąrašą klieri
kų, kurie, mano manymu, buvo 
siųstini į Romą aukštesnėms 
studijoms. Jų tarpe buvo ir Jo
nušas. Jį laikiau vienu iš rink
tinių kandidatų kunigystėn. 

Parinktieji klierikai atvyko į 
Romą, kai mes jau buvome ap
gyvendinti Pietų Amerikos Ko
legijoje. Aš arkiv. J. Skvirecko, 
bent laikinai, buvau paskirtas 
vadovauti mūsų tuomet formuo
jamai Kolegijai. 1945-1946 
metai nesvetingoje Pietų Ame
rikos Kolegijoje buvo labai 
sunkūs. Buvo sunkūs man vado
vauti, sunkūs ir studentams, 
nes atsiradome beveik nepake
liamose gyvenimo sąlygose: 
kentėjome tikrą badą. Tuomet 
pastebėjau Jonušo linkimą ir 
sugebėjimą rūpintis medžiagi
niais dalykais. 

Studijavo, kaip ir visi kiti 
mūsų studentai, Gregorianumo 
universitete. 1949 metų kovo 12 
d., būdamas IV teologijos kurse, 
tapo įšventintas kunigu. Dar 
tęsė mokslą ir baigė, įgydamas 
teologijos bakalauro laipsnį. 
Neturėjo noro toliau tęsti 
mokslą. Norėjau jį pasilaikyti 
Kolegijoje. Buvau numatęs jį 
kaip kandidatą būti paskirtu 
Kolegijos ekonomu. Kurį laiką 
gyveno mūsų viloje Tivoli, bet 
praktiškai atliko jau Kolegijos 
ekonomo pareigas. Tuo metu ta
čiau kai kas siekė mane vienu 
ar kitu būdu išstumti iš Kolegi
jos ir iš Romos. Buvo pradėta 
veikti į mano bendradarbius, 
kad pasitrauktų iš pareigų Ko
legijoje. Šie raginimai buvo ypač 
nukreipti į kun. Ignatavičių, 
tuomet vicerektorių, ir i kun. 
Jonušą, ekonomą. Kun. Jonu
šas buvo raginamas mesti „ne
tinkamą" darbą Kolegijoje ir 
emigruoti. Ši mintis jį buvo 
pagavusi. Kai jis man pareiškė, 
jog rengiasi emigruoti, aš pasi
priešinau: prašiau pasilikti, nes 
Kolegijai jo reikia. Nenorėjo 
paklusti. Buvau priverstas 
kreiptis į kard. G. Pizzardo, 
prašydamas, kad Studijų Kon
gregacija priverstų jį likti 
ekonomo pareigose. Kard. Piz
zardo tada siuntė mane pas 

kard. A. Piazza, Konsistoriali-
nės Kongregacijos prefektą, nes 
emigracijai leidimą duodavo 
Vyskupų-Konsistorialinė Kon
gregacija. Kard. Piazza, mane 
išklausęs, liepė atsiųsti kun. 
Antaną pas jį. Jis nuėjo ir 
pareiškė, jog jis yra kunigas, 
nori eiti kunigo pareigas, o ne 
vežioti pieną ir kitus maisto 
davinius iš Tivoli į Romą. 
Tuomet Kardinolas jam pasakė, 
kad kiekvienas darbas, naudin
gai atliekamas, yra kilnus, jei 
tarnauja geram tikslui. Ir 
pridūrė, tardamas: „O ką darė 
šv. Juozas Nazarete?" Pabrė
žė, jog pareigos Kolegijoje yra 
svarbios, todėl liepė jose pasi-

Sukaktuvininkas prel. Antanas Jo
nušas. 

likti ir jas gerai atlikti. Grįžo po I 
pokalbio su kard. Piazza ramus 
ir apsisprendęs pasilikti. Taigi 
1951 metų kovo 12 d. buvo ofi
cialiai paskirtas Šv. Kazimiero 
Kolegijos ekonomu. Šias parei
gas eina iki šiandien. Ja s eina 
su dideliu pasiaukojimu ir sėk
mingumu. 

Per beveik 40 metų man buvo 
ar t imas ir brangus bendradar
bis Kolegijoje, rūpinantis jos 
ugdymu ir išlaikymu. Už jo dar
bą ir ištikimumą, vadovaujant 
Kolegijai, nesiliauju dėkojęs 
Dievui. Sumanus ir klusnus, 
drauge veiklus ir malonus. Juo 
džiaugėsi ir jį vertino vysk. V. 
Padolskis, kai buvo Kolegijos 
prez identu (1951-1960); juo 
džiaugiausi ir jį vertinau ir aš, 
kol buvau rektor iumi; juo 
dž iaug iuos i ir j a m esu 
begaliniai dėkingas ir dabar, 
kai jau 7 metai esu pensininkas, 
ir jis man visokeriopai patar
nauja. Įvertindamas jo darbą, 
prašiau popiežių Paulių VI su
teikti j am monsinjoro titulą. J is 
buvo suteiktas 1968 m. kovo 14 
d. Bet jis tikrai yra vertas dides
nio įvertinimo. Aš negalėjau, 
nors labai norėjau, tai padaryti. 
Tai padarys Dievas. 

Mons. Antanas pasižymėjo ir 
pasižymi ne tik kaip Kolegijos 
ekonominių reikalų tvarkyto
jas, bet ir kaip į Romą atvyks
tančių lietuvių globėjas. Esu 
t ikras, kad jis nūdien yra pats 
populiariausias asmuo Kolegijo
je ir Romoje. Visi jį žino. Visi į 
jį kreipiasi. Visiems jis su ma
lonumu patarnauja. 

Esu t ikras, kad nūdien jis 
nepyksta ant manęs, jog jį be
veik priverčiau pasilikti Kole
gijoje. Tai buvo Dievo ranka. Ir 
gerasis Dievulis palaimino Ko
legiją, mane, o tikiu ir jį patį. 

L. Tulaba 

Sukaktys lietuvių 
muzikos pasaulyje 
Vartant naujausią „Muzikos 

žinių" numerį (1992 m., nr. 
243), į akis krinta labai kruopš
čiai surinktas sukaktuvininkų 
būrys, kurie savo kompozici
jomis, balsu ar virtuozišku 
muzikos kūrinių atlikimu daug 
daug metų džiugino lietuvių ir 
nelietuvių publiką. Sukaktuvi
ninkų brandus amžius taip 
pat kelia nuostabą: argi taip 
greitai laikas prabėga, argi jie 
t ikrai jau tiek metų sulaukę? 

Lietuvos Valstybės operos so
listė Vincė Jonuškaitė šventė 90 
metų sukaktį; 

kompozitorius Jeronimas Ka
činskas — 85 m.; 

muzikas, dirigentas Petras 
Armonas — 85 m.; 

vargonų solistas, dirigentas 
Vaclovas Romanas — 85 m.; 

va rgonų vir tuozas J o n a s 
Žukas — 85 m.; 

dirigentas Vincas Mamaitis — 
85 m. 

Po 80 metų sulaukė: Vilniaus 
operos solistas Stasys Liepas, 
Kauno ir Vilniaus operos solistė 
Sofija Adomaitienė, solistė, var
gonininkė Genovaitė Giedraitie
nė, pianistė Birutė Smetonienė, 
smuikininkas Povilas Matiu-
kas, dirigentas Jurgis Lampsa 

200 dol. Marija Norusis, 
Highland Park, IL 

100 dol. American-Lithu-
anian Child Care Assn., Inc. — 
Alvudas, dr. Petras Kisielius, 
Cicero, IL; dr. Victor ir Teresė 
Lesniauskas, Palatine, IL; dr. 
Arūnas ir dr. Aušrelė 
Liulevičius, Chicago, IL; Kazys 
Račiūnas, Beverly Shores, 
Indiana. 

50 doL dr. Adolfas ir Jadvy
ga Darnusis, Lockport, IL; 
Stasys ir Elena Barai, Oak 
Brook, IL; Vyt. Janulaitis, Oak 
Lawn, IL; Bronius ir Eleonora 
Paliulionis, Cicero, IL; Stasė ir 
Vytas Paulionis, Chicago, IL; 
Laimutė Tornau, Chicago, IL; 
dr. V.S. Vardys, Norman, OK; 
Valerija ir Jonas Žadeikiai, 
Oak. Lawn, IL. 

40 dol. dr. Kazimieras ir Al
dona Rimkus, Chicago, IL; 
Julius ir Paulina Mačiulis, 
Chicago, IL. 

35 doL dr. Juozas ir Agnė Ki-
žys, Chicago, IL. 

30 dol. Vita Baleišis, Chica
go, IL; Kazys ir Kazytė Bra-
dūna i , Chicago, IL; I rena 
Kairys, Chicago, EL. 

25 dol. Česlovą Bacinskas, 
Cicero, IL; Emilija ir Petras 
Brizgys; dr. Aldona Juozevičius, 
Oak Lawn, IL; Stasys ir Pru-
dencija Jokubauskas, Palos 
Hills, IL; Lietuvių Meno an
samblis „Dainava", Chicago, EL; 
Viktoras Lesniauskas, Chicago, 
IL; Vytas V. ir D. G. Miseliai, 
Chicago, IL; Antanina Repšienė, 
Chicago, IL; dr. Vacį. ir Augus
ta Šaulys, Chicago, IL; Mečys 
Valiukėnas, Chicago, EL; Stefa 
Vilūnas, Chicago, IL; Antanina 
ir Juozas Vasiukevičius, Chica
go, IL. 

20 dol. E. Gaškienė, Chicago, 
IL; Dana ir Romas Karuža, 
Chicago, EL; J. ir Pr. Masilionis, 
Chicago, EL; Aldona Marke-
lienė, Oak Lawn, EL; J. Matu
sevičius, Chicago, EL; J. M. 
Plačas, Chicago, EL; dr. Regina 
Padleckas, Oak Park, EL; Vyt. 
ir Sofija Ripskis; Ritonė ir Teo
doras Rudaitis, Oak Lawn, IL; 
Marija Sugintienė, Chicago, EL; 
Vytautas ir Sofija Statkus, 
North Riverside, EL; Sigutė ir 
Juozas Užupis, Worth, EL. 

10 dol. Z. Juškevičienė, Ci
cero, EL; Bronė ir Vikt. Motušis, 
Cicero, EL; Gr. Meilus, Chicago, 
EL; Aldona ir Balys Slonskis, 
Chicago, EL; Jonas ir Anastazia 
Semas, Chicago, EL; Jadvyga 
Tamaševičienė, Chicago, IL; 
Irena Vaitkienė, Chicago, EL. 

5 dol . Rudy Angeloni, 
Downers Grove, IL; Anony-
mous. 

2 dol. Anonimas. 
Nuoširdus ačiū už aukas. 

Dėkojame aukotojam? 
j šv. Mišioms už a.a. 

kun. Prano Garšvos sielą 
Aukojo: 
27 doL Petras Bernotavičius; 

25 dol. Kostas ir Jadvyga Doč-
kai; Marija Remienė; 20 dol. A. 
Čepėnas, Marija Graužinytė, 
Jadvyga ir Petras Gruodžiai, 
Kazlauskų šeima, Stasė ir 
Jonas Latviai, Marcelė 
Mackienė, Petras ir Stasė 
Miliauskai, M. V. Momkai, 
Eleonora ir Bronius Paliulio-
niai, Regina ir Leonas Rasla-
vičiai, Anelė Šulaitis, A. ir V. 
Valavičiai, Ona Venclovienė, 
Antanas ir T. Zailskai; 15 dol. 
Salomėja ir Viktoras Endri-
jonai, O. V. Račiūnas; 10 dol. J. 
ir M. Abromaičiai, A. Baltrušai
tis, Eugenija Daugirdienė, Jus
tinas ir Teresė Glambai, Aldona 
ir Aleksas Kasperai, M. 
Krūsnis, Antanina ir Alfa Lau
raičiai, Lithuanian Mercy Lift 
komitetas (Birutė A. 
Vindašienė), Agnė ir Romas 
Malėla, Dalia ir Augustinas 
Orentas, A. ir V. Paškus, Mari
ja Ročkuvienė, Jadvyga 
Rutkienė, Silvia Šatraitis. Zita 
ir Julius Širkai, Sofija Vebrienė, 
S. Zubrickas; 5 dol. Birutė A. 
Vindašienė. 

Labai nuoširdžiai dėko
jame visiems, kurie dalyvavo 
šermenų apeigose: dr. P. 

Kisieliui už darnų atsisveiki
nimo atlikimą, visiems atsi
sveikinusiems ir užuojautos 
pareiškimą, psalmių skaity
tojams, visiems kunigams, 
kurie laidojimo dieną kon-
celebravo šv. Mišias už a.a. 
kun. Prano sielą; sol. Danai 
Stankaitytei ir muz. M. Mo-
tekaičiui už giesmes, kurios 
nuskambėjo Dievo garbei 
per šv. Mišias. 

Dėkojame Jaunimo centro 
vadovybei — Salomėjai 
Endrijonienei, Vaclovui 
Momkui ir Tėvams Jėzui
tams už pagalbą. 

Dėkojame Onai Norvilienei 
už svečiams pietų paruošimą 
ir visoms ponioms, kurios 
gražiai mums patarnavo. 

Dėkojame taip pat laido
jimo direktoriui Petkui ir jo 
sūnui už palaidojimo atliktus 
darbus. 

Tegul Viešpats Dievas 
visus Jus laimina ir globoja 
dėl savo didesnės garbės. 

Dėkodamas Marijonų var
du — kun. Viktoras Rimšelis, 
MIC, provinciolas 
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- Prieš 20 metų, 1973 m., Pa
ryžiuje buvo pasirašyta sutartis, 
užbaigusi nuostolingą ir nepo
puliarų Vietnamo karą. Tais pa
čiais metais, taip pat sausio 
mėnesį, Amerika panaikino pri
valomą šaukimą į kariuomenę. 

Tikras džiaugsmas yra tas, 
kuris kyla iš dorybės po kentėji
mų. 

Guarini 

Ilgamečiui „DRAUGO" vyriausiam redaktoriui 
ir mūsų brangiam klasės draugui 

A.tA. 
Kun. PRANUI GARŠVAI, MIC 

mirus, Tėvus Marijonus, gimines ir artimuosius 
Amerikoje ir Lietuvoje, visus „Draugo" darbuotojus 
nuoširdžiai užjaučiame. 

Petras Brizgys 
Dr. Petras Kisielius 
Dr. Jonas Reinys 
Kun. dr. Viktoras Rimšelis 
Dr. Albinas Šmulkštys 

A.tA. 
L0TTIE GEDRIS-GIEDRAITIENEI 

mirus, jos liūdinčią seserį PAULINE SHUKIS, sūnų 
VICTOR, jo šeimą ir kitus gimines nuoširdžiai 
užjaučiame. 

Šv. Kazimiero Lietuvių Kapų 
Savininkų draugija ir 
Bendruomenės Pasauliečių komitetas. 

tis, vargonininkas Juozas Sodai-
t is , p ianis tė Eleonora 
Dvarionaitė-Niniukienė. 

Daug kartų skaitome ir gir
dime apie įvairius kasdieninio 
gyvenimo reiškinius, kurie ken
kia sveikatai. Atrodo, kad mu
zika kaip tik yra žmogui labai 
naudinga, nes visi šie mūsų su
kaktuvininkai — ilgaamžiai ir 
jaunatviškos sielos, visi tebesi-
reiškia visuomeniniame gyve
nime. 

(D.B.) 

A.tA. 
JULIJAI RUDGALVIENEI 

mirus Lietuvoje, jos seseriai GENEI VITKIENEI, 
sūnui PETRUI RUDGALVIUI ir visiems kitiems 
giminėms ir artimiesiems reiškiame gilią užuojautą. 

Pietvakarių Floridos 
Lietuvos Laisvės Forumo Valdyba ir 
nariai 

DON'T SPfhJI H Ali SAVE SOME AT 

MUTUAL gedėtai SAVINGS 
AND K »*N AGSOGAttON 

ChoilffreH ond Sopyvv ' *>y rfie Uriited Statot (iovrinmcnl 

^<pf08vrwc 22l2W.CERMAKROAD«CHKA.-: MINOS 60608 PHONE |312| 847 7747 

A-tA. 
ALBINA SIRUTYTĖ 

ČEPĖNIENĖ 
Po ilgesnės ligos mirė 1993 m. sausio 28 d. University of 

Massachusetts Medical Center ligoninėje, Worcester, Mass. 
Gimė 1904 m. birželio 15 d. Daiginėje, Liudvinavo parapi

joje, Lietuvoje. 1949 m. atvyko į JAV, gyveno Chicagoje, o nuo 
1971 m. persikėlė j Worcesterį. 

Velionė buvo pašarvota Dirsa-Kazlauskas koplyčioje. 1993 
m. sausio 30 d., po gedulingų pamaldų atlaikytų kun. J. 
Petrausko Šv. Kazimiero bažnyčioje, buvo nulydėta į Notre 
Dame kapines ir palaidota greta savo vyro a.a. Prano Čepėno. 

Norinčius pagerbti velionės atminimą, prašome paaukoti 
Lietuvos vaikų gerovei arba lietuviškos kultūros reikalams. 

Nuliūdę: duktė Ina ir žentas Vytautas Užgiriai. 

A.tA. 
ALBINAI SIRUTYTEI ČEPĖNIENEI 
mirus, jos dukrą dr. INĄ, žentą dr. VYTĄ UŽGIRIUS, 
seseris ir artimuosius, liūdesio valandoje nuoširdžiai 
užjaučiame. 

Julius ir Marytė Abromaičiai 
Birutė Sirutytė Drungienė 
Antanas Dundzila ir sūnūs 
Gražutė Šlapelytė Sirutienė 
Vytautas Sirutis 
Bronius, Jūratė ir Danutė Šakaliai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9852 

4605-07 South Hermitage Avenu-
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. California Avenue 
Telefonas - (1-312) 523-0440 

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

Kit i S. C. Lack laidotuvių namai: 
11028 Southvvest Hwy. * Palos Hills 
9236 S. Roberts Rd. • Hickory Hills 

2424 YV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

\larquette Funerai Home 
2533 VVost 7 M strrt't 
C hicago, Ilhnois 60629 

l-<312)-476-2345 

Hills Funerai Home 
10201 South Roberts Read 
Palos Hills Ilhnois 6046? 

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funerai Home 
1446 South ^)th Avenue 

Cicero. Illinois 6()6^0 
708-652-1003 

Laidotuvių namai Chicagoje ir priemiesčiuose. 
Visus laidotuvių namus galite pasiekti 

skambindami l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. P1TKUS 
DONALD A. PFTKL'S 

HONALD M. PETKUS 

file:///larquette
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z Čikagos mieste gyveną as 
menys, norį pasinaudoti mažai 
mokamu ar nemokamu teikia
mu gydymu ir kitokiais sveika
tos pa ta rnav imais miesto 
Sveikatos klinikose ir centruo
se, informacijai prašome kreip
tis į Socialinių reikalų tarybos 
narę Juliją Šaulienę darbo 
dienomis nuo 8 vai. ryto iki 4 
vai. p.p. Telef. 312-746-5169. 

x Lietuvoje labai reikalingi 
akiniai . Kas senus akinius 
pakeitėte naujais, neišmeskite 
senų. Atneškite juos į „Sekly
čią". Mes juos nuvešime į Lietu
vą, ten juos panaudos: kam tiks 
stiklai, kam rėmai, o kam ir 
akiniai. Lietuvos akių daktarai 
juos pritaikys ir panaudos, kad 
žmonės galėtų matyti. „Sekly
čios" adresas 2711 West 71st 
St., Chicago IL 60629. 

x Vasario 24 d., trečiadienį, 
7 vai. vakare, „Seklyčioje" ren
giamas Teisinis Imigracijos 
reikalų seminaras. Seminare 
dalyvaus ir imigracijos reikalais 
kalbės, į klausimus atsakinės 
Čikagos miesto advokatai — 
imigracijos reikalų specialistai. 
Naujai atvykę, seniai čia 
gyveną, visi kviečiami šiame 
seminare dalyvauti ir specialis
tų informacija — patarimais 
pasinaudoti. 

x J aun imo centras vasario 
16 d., antradieni, 7 vai. vak. 
kavinėje rengia Nepriklau
somybės atstatymo paminėjimą. 
Bus trumpa Jurgio Lendraičio 
paskaita, meninė programa ir 
šeimyninė kavutė. 

x J o n a s ir Birutė Vasar ia i 
iš Barberton, Ohio, atsiuntė 
„Draugui" didesne auką su 
prierašu: „Draugo" palaikymui 
siunčiame kuklią auką, linkime 
Jūsų darbe sėkmės, kaip galint 
ilgiau išsilaikyti". 

x Salomėja Nyerges iš San
ta Monica, Cal., pratęsė prenu
meratą ir pridėjo didesnę auką 
„Draugo" vajaus proga nuo dr. 
Anthony M. Nyerges, kuris 
nemoka lietuviškai skaityti, bet 
visuomet remia „Draugą". 

x Antanina Styga iš Lon-
don, Kanada, atsiuntė auką už 
kalėdines korteles, kurias nau
doja siuntimui į Lietuvą, kartu 
i š re i škė redakcijai ir ad
ministracijai nuoširdžią padėką 
už dirbamą lietuvišką darbą. 

x V I E Š B U T I S „ Š A R Ū 
NAS" Vilniuje. Naujas. Popu
l i a r u s . Šu vakar ie t i ška is 
patarnavimais. Informacijai 
skambinkite collect: Danutei 
Ankaitienei. tel. 510-943-1666, 
fax 510-943-6668. 

(sk) 
x Vasario 3 d. „Draugo" 

laidoje buvo padaryta klaida 
padėkoje mirus a.a. arch. Bronei 

- Kovai. Turi būti: Bronė Lukš-
taitė-Kova. Už klaidą atsipra
šome. 

x GRAIKIJA, civilizacijos 
lopšys. Aplankysime Delphi 
šventovę, Olympus kalną, 
apžiūrėsime Atėnų miesto įdo
mybes... Acropolis , P l a k a 
senamiestį, Sounion šventove 
ant Adrąjos kranto. Plauksime 
į Rhodes , Mykonos, Pa tmos 
ir Kusadasi salas. Kelionės 
datos gegužės 11 d. iki 22 d. 
1993. Vietų skaičius ribotas, 
registracija priimama iki va
sa r io 20 dienos. Kreiptis G. T. 
Internat ional Travel 9525 So. 
T9th Ave., Hickory Hills, IL 
90467. Tel. 708-430-7272. 

(sk) 

x Lietuvos Vyčių 112 kuo
pos susirinkimas ir Lietuvos 
Nepriklausomybės 75 metų 
atkūrimo minėjimas ruošiamas 
antradieni, vasario 16 d., 7:30 
vai. vakaro Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos salėje. Pa
grindinis kalbėtojas bus Lietu
vos Respublikos generalinis gar
bės konsulas Čikagoje, Vaclovas 
Kleiza. Visi kuopos nariai ir 
svečiai kviečiami susirinkime 
dalyvauti. Po susirinkimo — ka
vutė. 

x J A V LB Švietimo ta ryba 
kviečia visus lituanistinių mo
kyklų vedėjus, mokytojus ir 
švietimo darbuotojus pažymėti 
sekmadienį, vasario 28 d. savo 
kalendoriuose. Tą dieną Lemon-
to „Bočių menėje" vyks švie
timo konferencija. Tai bus dar
bo ir minčių pasikeitimo bei 
pasistiprinimo diena — patyrę 
mokytojai pasidalins savo me
todika; organizuojama apvalaus 
stalo diskusijos. 

x Casimira J a n k a u s k a s , 
Daytona Beach. Fla., pratęsė 
prenumeratą, pridėjo auką 
savos spaudos palaikymui ir 
kitą auką už kalėdines korteles 
bei kalendorių su prierašu: 
„Ačiū jums visiems už gražų 
lietuvišką darbą. Linkiu ir 
toliau nepavargti ir lankyti mus 
su „Draugu", kuris yra lau
kiamas". 

x Kazys Mileris, Hamilton, 
Ont., Kanada, pratęsė prenu
meratą su didesne auka ir tokiu 
laiškučiu: „Linkiu ,Draugui' 
nenuilsti ir dar ilgai gyvuoti. 
Lietuvoje dabar tokiems 
įvykiams vykstant, mums čia 
yra labai reikalinga stipri 
išeivijos spauda. Mūsų laik-
raščiai-žurnalai, kurie savo 
leidimą perkėlė j Lietuvą, pasi
darė skurdesni, pilkesni, lyg 
užvilkti daugelio vergijos metų 
sunešiotu švarkeliu". 

x L i e t u v o s G e n e r a l i n i o 
konsulo Vaclovo Kleizos pa
kviesti dalyvauti iškilmingame 
pokylyje, kuris įvyks vasario 20 
d. Stouffer Riviere viešbutyje, 
jau atsiliepė devyni konsulai: 
Šveicarijos generalinis konsulas 
F. Vogei, Barbados — A. King, 
Meksikos — Oliver Farres, 
Egipto — Ossama Haggog, Šve
dijos — Lave Johnsson, Lenki
jos — Machal Gracholsiu, Filipi
nų — Jamie Bautista, Thailan-
do — Supree Jotikapuikkana. 
Lietuvai atgavus nepriklau
somybę, o ekonomijai esant 
apgailėtinoje padėtyje, yra 
reikalinga turėti kiek galima 
daugiau draugų svetimtaučių 
tarpe. 

x „L ie tuvos A i d a s " yra 
privačios akcinės bendrovės Vil
niuje leidžiamas dienraštis. 
Valstybės laikraščiu vadinamas 
tik todėl, kad skleidžia Lietuvos 
valstybingumo idėją ir tvirtai 
gina Lietuvos nepriklausomy
bės ir tautos gerovės išlaikymą. 
Lietuvoje ir Amerikoje jis turi 
daug skaitytojų. Čia jį galima 
prenumeruoti pas JAV įgalioti
nį Bronių Juodelį. 

x TRANSPAK siunčia tal-
pintuvus (konteinerius) į Lietu
vą kas savai tę . Siunčiame 
„AIR CARGO". Siųskite per 
seniausią siuntinių į Lietuvą įs
taigą TRANSPAK, 2638 W. 69 
St., Chicago, IL 60629, tel. 
312^36-7772. 

(sk) 

x Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime 
jums nuoširdžiai patars ir pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkulis. tel. 
312-621-6954 arba jo sūnūs ir 
partneriai: Andrius Kurkulis, 
tel. 312-621-8999 ir Paulius 
Kurkulis, tel. 312621-8886 dir
bą su Oppenheimer & Co, Inc. 
Chicagoje. Iš kitur skambinkite 
veltui: tel. 1-800-621-2103. 

(sk) 

Istoriko Dainausko garbingo amžiaus sukakties paminėjime sausio 24 d. Jaunimo centro kavinėje 
Čikagoje (iš kairės): Giedrė Mereckienė, sukaktuvininkas Jonas Dainauskas, marti Jūratė 
Dainauskienė, sūnus dr. Rimvydas Jonas Dsinauskas, kun. Juozas Vaišnys, SJ ir Juozas 
Masilionis. „ _ 

Nuotr. J . Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

PASTANGOS ČIKAGOS -
VILNIAUS DRAUGYSTEI 

Prieš dvejus metus Madisone. 
WI, ir Čikagoj lankėsi Vilniaus 
miesto mero 5 asmenų dele
gacija. Ją priėmė meras Richard 
J. Daley. Vilniečių noras tuoj 
pat užmegzti draugystę tuo 
metu nepavyko, nors abi pusės 
sutarė to siekti ateityje. 

Čikagos ir Vilniaus draugys
tės ryšių užmezgimą ir jų prak
tišką išplėtimą atnaujino Stan
ley Balzekas š.m. sausio mėn. 
28 d., Bella Vista restorane 
sukviesdamas apie 20 asmenų 
iš lietuvių tarpo ir Čikagos mero 
įstaigos atstoves: Joan F. Small, 
First Deputy Commissioner, 
Department of Cultural AiTairs 
ir Barbara Grochala, Sister Ci-
ties Executive Director. 

Posėdį vakariene vaišino 
Bella Vista, vieno iš septynių 
restoranų, savininkas. Vokie
tijoje gimęs, 1949 m. čia 
atvykęs, čia psichologijos studi
jas Loyolos universitete baigęs, 
lietuvis Dan E. Bacin-Bačins-
kas. Savo „picomis" iš kelių res
toranų priemiesčiuose ne kartą 
yra parėmęs Lemonto litu
anistinę šeštadienio mokyklą. 
Nors jos ir nelankęs, puikiai 
kalba lietuviškai. 

Posėdžio darbotvarkėje, kurią 
pateikė ir jai vadovavo Stanley 
Balzekas, buvo svarstyta Čika
gos ir Vilniaus draugystės 
programos sudarymas, turint 
konkretaus darbo komitetus 
šiose srityse: atliekamojo, tau-
tinio-ansamblinio meno, dailės 
meno parodų, bendros (Liberal 
Arts) kultūros, turizmo, verslo 
ir prekybos, industrinio išvys
tymo, finansų sutelkimo-inves-
tavimo, kitokių lietuviškų 
renginių atlikimo Čikagos cen-

x R o l a n d a s Pav i l i on i s , 
Vilniaus universiteto'rektorius 
dalyvaus iškilmingame. Lietu
vos Generalinio konsulo rengia
mame, pokylyje vasario 20 d. 
Chicagoje. 

x Kun. Francis Baltrumas 
iš Mt. Angel, Oregon, atsiuntė 
auką, pratęsė prenumeratą, o 
laiške skundžiasi, kad trijų sa
vaičių laike gavęs tik 2 „Drau
go" numerius. Ir tie ateina 
suglamžyti, patenka kitam 
asmeniui, o ne tam. kam reikia 
gauti. Pageidauja kiekvieną 
numerį įvynioti į popierių ir ant 
jo užrašyti adresą. 

x Rašyt. Balys Auginąs, 
Lyndhurst, Ohio, pratęsė 
prenumeratą su auka ir tokiu 
laiškučiu: „Draugas yra vienin
telis mano bičiulis, kuris savo 
skaitytojų neužmiršta. Ypač 
ačiū „Draugui" už įdomias ži 
nias iš Lietuvos ir gerą, įdomų 
kultūrinį priedą, kuris, kaip 
sodrūs lietuviškos kultūros 
lašai, atgaivina, kasdieną be-
džiūstančią, lietuviško gyve
nimo dirvą". 

tre. J au dabar yra rengiama 
Dalios Kasčiūnaitės dailės pa
roda Chicago Cultural Center. 

Posėdžio-vakarienės metu 
vyko diskusijos dėl miestų drau
gystės programos darbų, dėl 
Čikagos mero priėmimo Vilniu
je ir Vilniaus mero atvykimo į 
Čikagą. Žinoma, šiame posėdyje 
nedalyvaujant Vilniaus miesto 
a t s t ovams ar delegatams, 
sunku žinoti, kiek čikagiečių 
l ie tuvių nuomonės ir 
pasiūlymai turės praktiškos 
vertės šios draugystės realiza
vime. Tačiau tai yra gera pra
džia ir labai reikšminga talka 
Vilniaus, kartu ir Lietuvos, 
a t s tovams , kurie, būdami 
Vilniuje, negalės čia vykdyti 
Lietuvai naudingų projektų. 

Posėdyje ir diskusijose daly
vavo jau dabar su Lietuva įvai
rius ekonomirhis, ar kultū
r in ius ryš ius tu r in t ie j i 
asmenys: dr. P. V. Kisielius, V. 
Val-Valatkaitis. J. Pabedinskas. 
A. Kėželienė, R. Gailiešiūtė. V. 
Lauraitis, J. Lendraitis, S. Kru
tulis, D. Lapkus dr. T. Kisielius 
ir Br. Juodelis. Reikalingas ir 
abiejų miestų sutarties suda
rymas. 

Čikagos men įstaigos atsto
vės pateikė savo pažiūras ir 
klausimus apie miestų draugys
tės apraiškas, jų įgyvendinimą, 
susilaikydamos nuo finansinių 
įsipareigojimų. Posėdis jokių or
ganizacinės struktūros žingsnių 
nepadarė. Posėdžio iniciatoriui 
Stanley Balzekui ir jo bendra
minčiams lieka svarbiausia 
tarpininko tarp Čikagos miesto 
ir Vilniaus pareiga. Tarpininka
vimui reikalinga konkreti or
ganizacinė struktūra ir pareigū
nai su įgaliojimais iš Vilniaus. 
Jei tai nebus atlikta artimu 
metu, jei posėdžio dalyvių suges
tijos ir pasisakymai liks ant 
Bella Vista vaišių stalo, — pra
bėgs vėl dveji ar ketveri nevai
singi metai. 

Br. Juode l i s 

GYVA BALZEKO 
MUZIEJAUS KULTŪRINĖ 

VEIKLA 

Muziejus yra turbūt vienin
telė lietuviška įstaiga, kuri turi 
amerikiečių ir valdžios sluoks
niuose pripažinimą. Tai St. 
Balzeko, kuris aktyviai reiš
kiasi amerikiečių politinėje ir 
kultūrinėje veikloje, dėka. Dėl 
tokių ryšių muziejui yra paskir
ta stamboka parama („grant") 
kultūrinių vakaronių prave-
dimui. Tad yra numatytas 
paskaitų ciklas, kur su paskai
tomis bus kviečiami aka
demikai ar pasižymėję bei 
pripažinimą turintys žurnalis
tai. Šio ciklo rėmuose pernai 
lapkričio 5 d. vyko diskusijos 
„Naujoji Vidurio ir Rytų 
Europa", o š.m. sausio 29 d., 
penktadieni, buvo paskaita 
tema: „Naujoji Lietuvos kons
titucija, pastabos ir kritinė ap
žvalga". 

Nepaisant to, kad apatinėse 
patalpose vyko kita vakaronė 
tema „Eglė, žalčių karalienė", 
j konstitucijos paskaitą susi
rinko artipilnė „Gintaro" salė. 
Vakaronę pradėjo prof. dr. D. 
Fainhauzas, supažindindamas 
su prelegentu. Šioms diskusi
joms buvo pakviestas Leonas 
Sabaliūnas, Eastern Michigan 
universiteto profesorius. „Raša
las, kuriuo rašyta konstitucija, 
dar nespėjo nudžiūti, o jau 
reikia ją remontuoti". Kas joje 
gera? 1. Pusiausvyros ir teisės 
idėjų įgyvendinimas. Į konstitu
ciją reikia įmontuoti tokias 
struktūras, kad būtų kontrolė ir 
neleistų absoliučios valdžios įsi
galėjimo. Seimas leistų įsta
tymus, prezidentas vetuotų, o 
galutinį žodį nuspręs kons
titucinis teismas. 

2. Prieš seimo rinkimus vyko 
kova. Kairiosios grupės norėjo 
proporcingos sistemos, o dešinio
sios grupės vienmandatinės sis
temos. Po ilgų diskusijų ir nesu
tarimų pagaliau buvo priimtas 
vidurio kelias. 

Bloga? Noras turėti dvigubą 
valdžią. Lietuvai neužtenka 

tokios valdžios, kaip Ameriko
je — pagrindinis valdžios vykdy
mas prezidento rankose, arba 
Anglįjoje — kur karalienė yra 
simbolis, o vykdomoji valdžia 
premjero asmenyje. Gana pana
šiai ir Vokietijoje. Lietuvai to 
neužtenka. Po kokiu potvarkiu, 
pasirašius prezidentui, dar turi 
jį pasirašyti ir premjeras. Pre
zidentas pakviečia premjerą, bet 
neturi galios jį atleisti. Humo
ro dėlei pasakė tokią galimybę. 
„Esant galingam prezidentui ir 
galingam premjerui, gali atsi
tikti, kad seimas pareiškia 
nepasitikėjimą premjeru. 
Premjeras bėga pasiskųsti pre
zidentui — prezidentas paleidžia 
seimą. Seimas savo pasku
tiniuose posėdžiuose paskelbia 
naujus prezidentinius 
rinkimus". Prie to gali privesti 
nesveikas „teisinės" valstybės 
idealizavimas. 

Prelegentas buvo gerai pasi
rengęs ir įdomiai kalbėjo, pro
tarpiais įterpdamas humoro. Po 
paskaitos buvo klausimai ir 
atsakymai. Pasibaigus klausi
mams, dr. D. Fainhauzas padė
kojo prelegentui ir pranešė 
apie būsimų paskaitų ciklą. Bus 
daugiau įdomių paskaitų ir 
diskusijų. Reikia sekti Balzeko 
muziejaus pranešimus spaudoje. 
Paskui vyko pašnekesiai ir vai
šės. 

J . Žygas 

PADĖKIME IŠLAIKYTI 
LIETUVOS KONSULATĄ 

Čikagoje jau seniai veikia 
Lietuvos konsulatas. Jame dir
bantys konsulai atlikdavo ir dar 
dabar atlieka įvairius patarna
vimus visiems lietuviams. Dar
bo visuomet būdavo daug, bet 
nuo to laiko, kai įsisteigė Sąjū
dis, kai prasidėjo didesnis rezis
tencinis darbas, kai Lietuva at
gavo savo nepriklausomybę, to 
darbo konsului padaugėjo. Da
bartinis konsulas Vaclovas 
Kleiza jau nepajėgė vienas iš 
savo namų atlikti visų reika
lingų patarnavimų. Praeitą va
sarą konsulatas persikėlė į 
Balzeko muziejaus patalpas. 
Šiame konsulate, geriau sakant, 
mažame kambarėlyje be kon
sulo dirba ir jaunesnės kartos 
atstovė Daiva Meilienė. Daiva, 
puikiai kalbant lietuviškai ir 
angliškai, turinti daug patirties 
vesti tokią raš t inę , gerai 
susipažinus su dabartine Lietu
vos padėtimi, teikia informa
cijas, pa t a rnav imus ir 
atsakinėja į įvairius klausimus 
apie Lietuvą. Konsulate galima 
gauti piliečio pažymėjimus, 
reikalingas formas ir dokumen
tus vizoms bei kitokiems svar
biems reikalams (pačių vizų 
konsulatas negali išdavinėti, 
nes dar negavo oficialaus ant
spaudo iš ambasados, bet tikisi 
greitai gauti), galima gauti dau
giau informacijos apie Lietuvą 
ir t.t. 

I konsulatą skambina žmonės 
visokiausiais klausimais — ar 
tai būtų neseniai atvažiavęs iš 
Lietuvos, ar vyresnio amžiaus 
lietuvis, Čikagos gyventojas, ar 

ketvirtos kartos lietuvis, ieš
kodamas žinių apie savo šaknis 
ir prosenelių šalį, ar moksleivis, 
atlikdamas namų darbą, turin
tis sužinoti apie tokį jam negir
dėtą kraštą Lietuvą, ar svetim
šaliai, ieškodami daugiau žinių 
apie mūsų kraštą. Visiems 
maloniai ir profesionaliai pa
tarnauja Daiva Meilienė, bet jai 
labai trukdo darbo sąlygos — 
nėra nei kopijavimo mašinos, 
nei geros elektrinės rašomos 
mašinėlės, nei fakso, jau nekal
bant, kad nėra pakankamai 
spintelių, lentynų, knygų ir ki
tų baldų. Konsula tu i šie 
įrengimai yra būtini — juk ne
gražu, kad konsulato tarnau
tojai turi bėgti į kitas įstaigas, 
ieškodami paslaugų, kurias jie 
patys turėtų turėti, bet negali 
įsitaisyti. 

Konsulatus turėtų tiesiogiai 
išlaikyti Lietuva. Tačiau Lietu
va pati tik pradeda atsistoti ant 
kojų, pradeda kurtis ir savame 
krašte šeimininkauti. Kol kas 
dar Lietuva nesugeba išlaikyti 
kituose kraštuose ir miestuose 
veikiančius konsulatus, todėl 
šių konsulatų iš laikymas 
priklauso nuo vietinių išeivijos 
lietuvių. Džiugu matyti, kad 
JAV LB Brighton Parko 
valdyba, vadovaujama darbščios 
bendruomenininkės Salomėjos 
Daulienės, suprato šį labai svar
bų reikalą — konsulato išlaiky
mą. LB Brighton Parko apy
linkė ruošia koncertą, kurio 
visas pelnas bus skiriamas 
konsulato išlaikymui. Koncer
tas įvyks sekmadienį, vasario 
21 d., Jaunimo centro didžiojoje 
salėje. Programą atliks stiprūs 
išeivijos vienetai — „Grandies" 
tautinių šokių ansamblis, vado
vaujamas nepailstančios Irenos 
Smieliauskienės, ir „Dainavos" 
ansamblis stipriose Dariaus 
Polikaičio rankose, neseniai 
atlikęs labai sėkmingą religinį 
koncertą. Su ansambliu taip pat 
dainuos sol. Dalia Eidukai-
tė-Fanelli ir Algimantas Bar-
niškis. Jie taip pat dainuos ir 
solo partijas. Ir koncerto 
rengėjai, ir programos atlikėjai 
supranta sunkią konsulato 
padėtį — kitaip šiuo reikalu 
niekas nieko nedarytų, 
neruoštų, šie kultūriniai viene
tai padeda išlaikyti lietuvybę 
išeivijoje, o konsulatas irgi pa
deda išlaikyti lietuvybę ne tik 
išeivijoj, bet ir pačioj Lietuvoj. 
Tad mūsų visų tikslas yra dvi
gubas — atsilankydami šiame 
koncerte, padėsime išlaikyti 
konsulatą ir paremsime šiuos 
kultūrinius vienetus. Konsula
tui, programos atlikėjams ir 
rengėjams didžiausia dovana 
būtų pilnutėlė Jaunimo centro 
salė. 

RL 

IŠ ARTI IR TOLI 

JAV 

— Philadelphia Electric pa
statas, 2301 Market St., yra 
vienas aukščiausių ir gražiau
siai apšviestų miesto centre. 
Kiekvieną vakarą jo viršūnėje 
šviesomis blykčioja tai dienai 
būdingas šūkis ar sveikinimas. 
Vasario 16-tos dienos vakarą ir 
naktį Philadelphia Electric dan-
goraičio šviesos skelbs specialų 
sveikinimą lietuviams Lietuvos 
Nepriklausomybės šventės 
75-tos sukakties proga. Šį švie
sų sveikinimą išrūpino Phila-
delphijos Lietuvių Bend
ruomenės apylinkės valdybos 
vicepirmininkas Tomas Danta, 
kuris taip pat talkino visoje 
eilėje kitų Nepriklausomybės 
šventės minėjimo rengimo 
darbų. 

Chicago.. Lituanistinės mokyklos mokinių kalėdinio pasirodymo vaizdelis Jaunimo centro scenoje 
pernai Kuodžio mėn 
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