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Algirdas Brazauskas 
paskelbtas prezidentu 

Ketvirtadienio žinios iš Lietuvos 
Vilnius, vasario 18 d. (Elta) — 

Prezidento rinkimų komisija va
kar vakare paskelbė sprendimą, 
kad Lietuvos Respublikos prezi
dentu išrinktas Algirdas Myko
las Brazauskas. 

Komisija patvirtino balsų 
skaičiavimo protokolą. Jame 
užfiksuota, jog r inkimuose 
dalyvavo 2,019, 015 piliečių iš 
2,568,016, įrašytų į rinkėjų 
sąrašus. Negaliojančiais pri
pažinti 34,016 biuletenių. 

Už Algirdą Brazauską balsavo 
1,212,075 rinkėjai. Tai buvo 
60.03% rinkimuose dalyvavusių 
rinkėjų. Stasys Lozoraitis su
rinko 772,922 balsus, arba 
38.28% visų balsavusiųjų. 

Algirdas Brazauskas prezi
dento pareigas pradės eiti, 
davęs priesaiką Seimo nariams. 
Tai tuti būti padaryta ne vėliau 
kaip penkios dienos po oficia
laus rinkimų rezultatų paskel
bimo. 

Kaip balsuota užsienyje 

Lietuvos diplomatinėse atsto
vybėse užsienyje prezidento rin
kimuose dalyvavo 6,595 Lietu
vos piliečiai. Už Algirdą Bra
zauską balsavo 1,005 rinkėjai, 
už Stasį Lozoraitį — 5,485. Tai 
sudaro atitinkamai 15.2% ir 
83.1% visų balsavusiųjų. 

Daugiausia jų buvo Jungti
nėse Amerikos Valstijose — 
1,923. Už Stasį Lozoraitį bal
savo 1,803. Rusijos Federacijo
je Stasiui Lozoraičiui balsus 
atidavė 713 rinkėjų, Algirdui 
Brazauskui — 563. Trečias 
pagal dydį rinkėjų telkinys buvo 
Kanadoje. Ten balsavo 1,023 
asmenys. Iš jų net 1,006 už Stasį 
Lozoraitį. Australijoje iš 476 
rinkėjų 451 balsus atidavė irgi 
Stasiui Lozoraičiui. 

Stasys Lozoraitis nugalėjo 
visose 23 rinkimų apylinkėse 
užsienio valstybėse. 

Patvirtintas Konsti tucinio 
teismo teisėjas 

Teisininkas Juozas Žilys kitą 
savaitę Seimo posėdyje priims 
Lietuvos Respublikos preziden
to Algirdo Brazausko priesaika. 
Vakar jis patvirtintas pirmuo
ju iš devynių Konstitucinio teis
mo teisėjų. 

Konstitucinį teismą sudarys 
devyni teisėjai, iš kurių trys bus 
skiriami visai devynių metų ka
dencijai, trys — šešiems metams 
ir dar trys — trims metams. 

Juozas Žilys 1968 metais bai
gė teisės mokslus Vilniaus uni
versitete. Nuo to laiko jis dirbo 
tuometinės Aukščiausiosios 
Tarybos juridinio skyriaus kon
sultantu, skyriaus vedėjo pava
duotoju, skyriaus vedėju. Jis 
vienintelis iš buvusių sovietinės 
Aukščiausiosios Tarybos apara
to vadovų išliko šiame poste po 
1990 m. kovo mėnesio, kada 
buvo paskelbtas Lietuvos Nepri
klausomybės atkūrimo aktas. 
Juozas Žilys yra vienas geriau
sių Lietuvoje konstitucinės 
teisės specialistų. Jis dalyvavo 
ruošiant pernai referendume 
priimtą Lietuvos Konstitucijos 
projektą. 

Seimas nepatvi r t ino šio 
teismo teisėju Liudviko Sabu
čio, kuris 1990-1992 metais 
buvo Aukščiausiosios Tarybos 
sekretorius ir nesėkmingai kan
didatavo į Seimą kaip Sąjūdžio 
kandidatas. Taip pat atmesta 

Stasio Stačioko kandidatūra. 
Stasys Stačiokas daugelį metų 
vadovavo Teismo ekspertizės 
mokslinio tyrimo institutui ir 
dirbo docentu Vilniaus univer
sitete. 

Lech Walesos sveikinimas 

Pirmasis sveikinimą Algirdui 
Brazauskui jo išrinkimo Lietu
vos prezidentu atsiuntė Lenki
jos prezidentas Lech VValesa. 

Sveikinimo telegramoje linki
ma „laimėjimų, kuriant Lietu
vos valstybės nepriklausomybę 
ir demokratiją". Lech VValesa iš
reiškė įsitikinimą, jog „stiprės 
ir plėtosis Lietuvą ir Lenkiją 
jungiantys ryšiai". 

Landsberg is kri t ikuoja 
Rusijos įstatymą 

Seimo Viešųjų ryšių grupė 
perdavė Eltai opozicijos vado 
Vytauto Landsbergio pareiški
mą dėl Rusijos ekspansionis-
tinio įstatymo. Jame rašoma: 

„1993 m. sausio 21 d. priim
tas Rusijos įstatymas apie papil
domas jos kariškių garantijas ir 
kompensacijas numato, kad tie 
iš jų, kurie atlieka karo tarnybą 
Užkaukazės , Pabaltijo ir 
Tadžikistano valtybių teritori
jose, taip pat vykdo piliečių 
konstitucinių teisių gynimo 
užduotis tose valstybėse ypa
tingosios padėties sąlygomis ir 
vykstant ginkluotiems konflik
tams", gaus pensijinių lengva
tų. 

„Nė viena Baltijos valstybė 
neprašė ir, neabejoju, niekada 
nesutiks, kad jos piliečių teises, 
net ir konfliktų ar ypatingosios 
padėties atvejais, gintų svetima 
kariuomenė. Tokios grėsmingos 
užmačios, jeigu jos nėra įsta
tymo rašytojų redakcinė klaida, 
liudija apie planuojamą provo
kaciją ir kišimąsi. Ten mes jau 
buvome — tai Sovietų Sąjungos 
1990-1991 m. sąmokslai prieš 
Lietuvos nepriklausomybę ir 
demokratiją. Aš manau, kad 
Europos saugumo ir bendradar
biavimo konferencija. Europos 
Taryba ir kitos tarptautinės 
organizacijos susidomės ir gaus 
iš Rusijos valdžios jos ekspan-
sionistinio įstatymo paaiški
nimus. 

..Rusijos šauktinių kareivių 
atostogų prailginimas po šešių 
mėnesių tarnybos Baltijos 
valstybėse, taigi ir Lietuvoje, 
niekaip nesiderina su esama 
padėtimi. Nauji Rusijos šauk-
tiniai į Lietuvą negali būti 
atsiųsti, o po šešių mėnesių 
baigsis visiško Rusijos kariuo
menės išvedimo terminas. įsta
tymą lydintis Rusijos Aukš
čiausiosios Tarybos nutarimas 
apie to įstatymo įgyvendinimą 
sako, kad 'ginkluotų konfliktų 
zonas', kuriose Rusijos kariš
kiai, tarnaujantys ir Baltijos 
valstybėse 'vykdys užduotis', 
kiekvienu atveju nustatys Rusi
jos Vyriausybė kartu su jos 
Aukščiausiąja Taryba. Baltijos 
šalims belieka tikėtis nebent iš
ankstinės informacijos apie to
kių zonų nustatymą, kad suspė
tume kreiptis į Jungtinių Tautų 
Saugumo Tarybą". 

Pasiaiškinti dėl šio Rusijos 
įstatymo į Lietuvos užsienio 
reikalų ministeriją buvo iš
kviestas Rusijos ambasados pa
tarėjas A. Burlakov. Ministras 
Povilas Gylys jam įteikė protes
to notą. 

Danijoje vėl ruošiamasi 
Maastricht sutarties 

referendumui 
Kopenhaga, Danija, vasario pažiūrą, kad referendumas 

16 d. (NYT) — Pereitą birželio šįkart būtų priimtas. O dabar 
mėnesį, kai danai maža balsų jau tai yra daug svarbiau, nes 
dauguma atmetė Europos suvie- jei Danija antrą kartą atmestų 
nijimo sutartį , didžiausias sutartį, Maastricht sutarties 
atmetimo skatintojas buvo kai
riosios Socialistų Liaudies Par
tijos vadas Holger K. Nielsen. 

Dabar, praėjus aštuoniems 
mėnesiams, Danijos balsuotojai 
vėl ruošiasi antram referendu
mui dėl šios sutarties, pagal 
kurią visi 12 Europos Bendrijai 
priklausantys kraštai glaudžiau 
bendrabarbiautų ekonominėje 
ir politinėje srityje. Bet šį kartą 
Holger Nielsen jau yra sutarties 

vizija Europai sudužtų. Sutartis 
gali įsigalioti tiek tuo atveju,, 
kai kiekvienas iš dvylikos Euro
pos Bendrijai priklausančių 
kraštų ją priims. O šalia Dani
jos, tik Britanija sutarties dar 
nepriėmė. Visos kitos šalys jau 
ratifikavo sutartį. Britanijos pa
reigūnai sako, jog jie sutarties 
neduos referendumui, kol jos ne
ratifikuos danai. ^ 

Gallup Institutas, kuris Švedi-
rėmėjų pusėje, tad dabar jis joje praveda žmonių apklausinė-

Prezidentas Bill Clinton, trečiadienio vakarą atvykęs į JAV Kongresą, priima plojimus prieš pri
statydamas Kongresui savo planą kraštui sustiprinti. 

Prez. Clinton siūlo didinti mokesčius, 
mažinti išlaidas ir kurti darbus 

Washington, DC, vasario 17 
d. (NYT) - Prezidentas Bill 
Clinton savo pirmoje metinėje 
kalboje JAV Kongreso jungtinei 
sesijai išdėstė plačiai siekiančią 
programą, kurioje numatyti ir 
įvairūs mokesčių padidinimai ir 
valdžios išlaidų sumažinimai, 
norint per sekančius ketverius 
metus sumažinti federalinio 
biudžeto deficitą 500-ais bilijonų 
dolerių, arba 38%, ir pagyvinti 
krašto ekonomiją. 

Savo kalboje, kuri manoma 
duos formą bent jo prezidentys-
tės pradžiai, B. Clinton minėjo 
seriją naujų taksų, kurių di
džiausia dalis klius įmonėms ir 
palyginti turtingiems asme
nims, tiek dar dirbantiems, tiek 
ir į pensiją išėjusiems. Bet jo 
plane net ir šeimos, turinčios tik 
20.000 dol. metinių pajamų, tu
rės padidinti savo duoklę val
džiai, o savo rinkiminės kam
panijos metu jis tas šeimas 
pavadino ,,užmirštąja vidurine 
klase" , kur ia i jis žadėjo 
sumažinti taksus. Tačiau joms 
pakils ne pajamų mokesčiai, o 
nauji taksai už elektrą, kurą ir 
gazoliną — keturių asmenų šei
mai: apie 17 dol. per mėnesį. 

Prezidentui įeinant į Kongre
so salę jį entuziastiškai sveikino 
ypač demokratai, kurie jau 12 
metų laukė savo partijos prezi
dento. Tad jiems prezidentas ir 
sakė: „Amerikiečiai šaukėsi 
pasikeit imų, ir dabar šis 
uždavinys priklauso esantiems 
šiame kambaryje". 

Mažins išlaidas 

Bandydamas įtikinti balsuoto

jus, kad jis nėra tipiškas laido-
šiaujantis demolc ras liberalas, 
prez. Clinton sake kad jis žada 
karinių pajėgų biudžetą suma
žinti 76 bilijonai? dolerių dau
giau, negu ankstau StiKc. Su
mažinti lėšas daugiau, negu 
125-iems nekariniams projek
tams, kaip erdvių stotis ir sub
sidijas ūkininkams. Jis taip pat 
šaukėsi užšaldyti visas valdžios 
tarnautojų algas ir nustatyti 
ribas, kiek daktarams ir ligoni
nėms bus mokama iš Medicare 
lėšų. 

Bet prezidentas taip pat nu
mato 30 bilijonu dolerių naujų 
išlaidų tokiems projektams, 
kaip kelių remontas ir vasaros 
darbai gimnazistams bei stu
dentams, kurie bus įvykdyti per 
ateinančius šeši- mėnesius. Pre
zidento tikslas yra sukurti 
500.000 naujų darbų iki atei
nančių metų pabaigos. Tai bus 
pradžia, jis sake. 8 milijonams 
darbų, kuriuos jis nori padėti su
kurti iki 1997 metų. 

Reikia žiūrėti į visumą 

Jis pripažino, 
mačios plačios, 
reikalinga. „Ir 
apmokėta teisiu 
valdžios išlaidą-
daugiausia pras 

og plano už-
bet kad tai 
visa tai bus 
,rai: mažinant 
— programas, 
nt iš tų, kurie 

daugiausia pelne praeityje". Jis 
prašo, kad „daudau amerikie
čių mokėtų š andien, kad 
daugiau amerikiečių galėtų 
geriau verstis ateityje". „Mūsų 
programos matas negali būti 
,Ką aš iš to gau-:u'; klausimas 

įes iš to gausi-
identas. 

turi būti ,Ką n 
me' ", sakė pn 

Tačiau, ar p 
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dar nėra aišku 
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ai jam nemaža 
narna pirmą 
ncijoje, kai jo 

Lietuvoje dar yra 14,000 
Rusijos kariškių 

„Lietuvos teritorijoje buvo 
dislokuoti 34,000 Rusijos kariš
kių", pasakė Seime vykusioje politinė pozici.;;- irėtų būti stip 
spaudos konferencijoje Krašto 
apsaugos ministerijos štabo 
Rusijos kariuomenės išvedimo jam pavyks pla 
iš Lietuvos teritorijos koordi- įtikinti, kad jo 
navimo skyriaus viršininkas 
Juozas Slavinskas. Šiuo metu 
Lietuvoje yra likę dar 14,000 
Rusijos kariškių. Iš Vilniaus 
išvesta visa 107-oji motorizuotų 
šaulių divizija, nebėra Rusijos 
kariškių Utenos rajone. 

riausia. Bet ja; 
planą įgyvendir 

čiai yra teisi ng 
jų tikrai sum. 
deficitą ir kad 
džios išlaidų si 
tikri. 

J is pripažin" 
plane visi ra-
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lūlomi mokės 
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ins federalinj 
skelbiami val-
nažinimai yra 
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jiems nepatiks. Jis prašė, kad jo 
plano dalys nebūtų atskirai kri
tikuojamos, o būtų žiūrima į 
visumą. „Jei šį planą pradėsime 
skaldyti, visi rasime, kas mus 
pyk*i»<a. Detjei imsiiiie visumą, 
jis mums visiems padės. At-
sispirkite pagundai nusitverti 
tą išlaidos sumažinimą, kuris 
jums nepatinka, ar tą progra
mą, kuriai neskirta lėšų", jis 
sakė. 

Respublikonai sako, kad 
laidošiavimas 

Tačiau Kongreso respubliko
nai, vedami buvusio prezidento 
Ronald Reagan, kurio progra
mas Clinton nori panaikinti, iš
metinėjo, kad Clinton grįžo į 
senąją demokratų „dėk mokes
čius ir laidošiauk" politiką. 

Atstovų rūmų mažumos va
das, respublikonas Robert 
Michel iš Illinois, po preziden
to kalbos transliuotame opozici
jos pasisakyme perspėjo balsuo
tojus, parafrazuodamas garsų 
John Donne posakį ..neklausk 
už ką skamba varpai", sakyda
mas: „Kai girdi, kad demokra
tas šaukiasi taksų, neklausk, 
kam taksai kyla; jie kils tau". 

Nežiūrint, kad Kongrese yra 
demokratų dauguma, preziden
to darbas vistiek bus sunkus, nes 
tiek demokratai Kongreso na
riai, tiek ir respublikonai, 
masinių susižinojimo priemonių 
amžiuje yra jautresni balsuoto
jams, negu prezidento maldavi
mams ar Baltųjų rūmų teikia
moms privilegijoms. 

Prezidento Clinton plano 
pasisekimą gali stipriai paveikti 
ir buvusio kandidato, Texas 
bilijonieriaus Ross Perot ir jo 
organizacijos vertinimas šio 
plano. Perot savo kampanijoje 
sake, kad laikas žmonėms 
pasakyti tiesą apie federalinį 
deficitą ir rimtai jį mažinti. 
Prieš darydamas savo praneši
mą. B. Clinton paskambino 
Ross Perot'ui. prašydamas jo 
paramos tam planui. Prieš vyk
damas j Kongresą pasakyti šią 
kalbą, prezidentas pasakė: 
„Nebandysiu niekam įsiūlyti 
katino maiše". Užsimindamas 
Kongreso narius, jis pasakė: 
„Mano pareiga yra juos įtikinti, 
ir aš tai padarysiu". 

turės įtikinti savo partijos 
narius, kodėl dabar jau reikia 
sutarti remti. „Aš manau," "kad 
tai bus psichologiškai sunku 
daugeliui mūsų žmonių, nes jie 
buvo įpratinti sakyti ne", 
pasakė Nielsen. Pernai 90% jo 
partijos narių balsavo prieš 
sutartį. 

„Bet gegužės mėnesį jie turi 
balsuoti ,taip', nes yra didelis 
skirtumas", toliau kalbėjo Niel
sen. „Danija dabar gavo garan
tiją, kad ji nedalyvaus jokioje 
bendroje Europos pilietybėje, 
nei policijoje, nei gynyboje. Mes 
dabar žinome, kad Danijai ne
reiks būti jokiose Jungtinėse 
Europos Valstijose" jis pasakė. 

Nielsen sako, kad jį, kaip ir 
kitus, savo poziciją pakeisti įti
kino teisiškai įpareigojančios 
nuolaidos, kurias Europos Ben
drija pasiūlė Danijai gruodžio 
mėnesį. Toji deklaracija, dėl 
kurios buvo sutarta viršūnių 
konferencijoje, Edinburgh, Ško
tijoje, leidžiama Danijai iš es
mės atsisakyti tų sutarties 
punktų, kurie reikalautų, kad 
šalys kurtų bendrą gynybos 
sistemą, bendrai spręstų teisi
nius dalykus bei ekonomiką. 

Bet tuo tarpu dar neaišku, ar 
Nielsen'ui pasiseks per likusias 
13 savaičių įtikinti pakankamai 
savo partijos narių pakeisti savo 

Anglijos karalienė 
mokės mokesčius 
Londonas, vasario 11 d. 

(NYT) — Anglijos karalienė 
Elzbieta II už dviejų mėnesių 
pradės mokėti valstybinius mo
kesčius už savo pajamas, pra
nešė min. pirm. John Major. Ne
žinoma ir nesakoma kiek tai at
sieis. Paslaptyje laikoma kara
lienės pajamų suma ir toliau 
liks paslaptimi, nors manoma, 
kad jos privačios investicijos 
gali siekti 75 milijonus dolerių. 

Ji taip pat sumažins karališko
sios šeimos narių skaičių, ku
riems mokamas išlaikymas iš 
jos specialaus fondo. Dabar iš to 
fondo bus išlaikomi tik ji, jos 
vyras ir jos motina. Nors jos 
vaikų išlaikymas nebebus mo
kamas iš jos algos fondo, yra 
susitarta, su kad jiems pavel-
dint įvairų karališką turtą 
nereiktų mokėti paveldėjimo 
mokesčių. 

Min. pirm. Major pabrėžė, kad 
dėl valstybinių mokesčių mokė
jimo karalienė su savo advoka
tais jau visus metus tarėsi. 

jimus, rado, jog jei dėl Maas
tricht sutarties referendumas 
būtų buvęs pravestas vasario 16 
d., ji būtų buvusi lengvai priim
ta. Telefoninis apklausinėjimas 
4,000 švedų vasario pradžioje 
parodė, jog 20% 1992 biržely 
balsavusių prieš sutartį, dabar 
jau balsuotų už, o iš tų, kurie 
tuomet balsvo už — 93% 
pasiliktų prie savo nuomonės. 
Bet ie perspėja, jog per 13 
savaičių dar daug kas gali 
pasikeisti, tad pavojinga per 
anksti pasikliauti teigiamu 
rezultatu. 

Slovakija turi 
prezidentą 

Praha, vasario 15 d. 'NYT) -
Slovakijos parlamentas išrinko 
Michal Kovac pirmu Slovakijos 
prezidentu. M. Kovac, kuris 
kandidatavo be konkurento, lai
mėjo 16 balsų daugiau, negu 
jam reikėjo trijų penktadalių 
daugumai 150 narių turinčiame 
parlamente. Jis priklauso tai 
pačiai partijai, kuriai priklauso 
ir ministras pirmininkas Vladi-
mir Meciar. Bet jis laimėjo di
džiausios opozicinės partijos, 
buvusių Slovakijos komunistų 
paramą, žadėdamas nedalyvau
ti partinėje politikoje. 

M. Kovac, buvęs banko egze-
kutyvas, 1970 m. buvo išmestas 
iš Komunistų partijos po ma
sinių „valymų ", kurie vyko po 
sovietų invazijos Čekoslovaki
joje 1968 metais. Tuo metu jis 
buvo nustumtas į banko rašti
ninko darbą, bet 1989 m. Čekos
lovakijoje žlugus komunizmui, 
jis tapo Slovakijos finansų mi
nistru. 

Pernai jis buvo paskutinysis 
Čekoslovakijos par lamento 
pirmininkas, iki krašto taikaus 
susidalinimo š.m. sausio 1 d. M. 
Kovac yra laikomas atsargiu, 
vidurio kelio politiku. Pareiš
kime po jo išrinkimo, jis bandė 
nuraminti Slovakijos didelę 
vengrų mažumą ir išreiškė viltį 
netrukus pasimatyti su Čekų 
respublikos naujuoju preziden
tu Vaclav Havel. 

KALENDORIUS 

Vasario 19 d.: Konradas, 
Belina. Šarūnas, Nida. 

V a s a r i o 20 d.: Amata , 
Leonas. Visgintas. Auksuolė. 

ORAS CHICAGOJE 

— Buvęs JA V prez. Richard Penktadienį saulė tekėjo 6:43, 
Nixon, kuris jau yra sulaukęs leisis 5:29 Temperatūra dieną 
80 metų amžiaus, pradėjo 16 
dienų vizitą Rusijoje. Pirmadie
nį jis lankėsi St. Petersburge. 
vėliau žada aplankyti Maskvą 
ir tikisi susitiki su vyriausybes 

, atstovais. 

29 F (- 2 C), apsiniaukę, į 
pavakarę gali snigti, naktj 20 F 
(- 6 C). 

Šeštadienį saulė tekės 6:42, 
oras šiltesnis, apsiniaukę, gali 
lyti ar snigti. 



DRAUGAS, penktadienis, 1993 m. vasario mėn. 19 d. 

/PORTO APŽVALGA 

ILGIAUSIŲ METŲ VYTAUTUI 
GRYBAUSKUI 

R a m u n ė Dičienė, gyvenanti 
Ka l i fo rn i j o j e , p a g e r b d a m a 
nenui l s tan t į lietuviško sporto 
darbuotoją, sportininką ir spor
to žu rna l i s t ą Vytau tą Gry
bauską, jo 70 metų sukakties 
p r o g a , „Spo r to a p ž v a l g o s " 
skyr ių parėmė 200 dol. auka. 
(Nuoširdus ačiū! Red.) Pridė
t a m e laiške rašoma: 

„Aukoju 200 dolerių šiam 
Sporto skyriui paremti ir pa
gerbti buvusį jo redatorių, žymų 
s p o r t i n i n k ą V y t a u t ą Gry
bauską . 

V y t a s Grybauskas , daugiau 
negu 50 metų Lietuvoje, Vokie
tijoje, Prancūzijoje ir Amerikoje 
aukojo savo gyvenimą sportui ir 
jaunimui , puoselėdamas įvairių 
sričių sportą. Šiame skyriuje J. 
J a n u š a i t i s Vyto 70 metų 
sukakt ies proga rašė, kad Vytas 
y ra nepapras tas žmogus, daug 
laiko darbo ir energijos pa
š v e n t ę s m o k y d a m a s , spor
t u o d a m a s ir vadovaudamas 
sporto organizacijoms. Turiu 
dar pr idur t i , kad Vytas save ir 
savo šeimą dažnai nuskriaus-
davo savo lėšomis padengdamas 
daug sportinių — organizacinių 
išlaidų, o visas finansines karto
t e k a s vedė sąžiningai, kruopš
čiai ir atsakingai. Gaila, kad ne 
k a r t ą savo nesąžiningumu jį 
skaudžiai apvylė t a r i ami jo 

sporto draugai. Vytas tikrai 
nenorėtų, kad tokius faktus čia 
minėčiau, bet, kadangi šis 
straipsnelis bus jam staigmena, 
manau, kad Vytautą ir Joaną 
pažindama jau 40 metų, galiu 
t v i r t i n t i , kad tai ypat inga 
įžymybė ir nepaprastas žmogus. 
Vytas ir Joana, savo gražioje 
Port Orange, Florida, rezi
dencijoje ir toliau priima visus 
s p o r t i n i n k u s , kur ie ten 
atvažiuoja, nežiūrint, a r juos 
pažįsta, ar ne. Pvz. iškiliuosius 
Lietuvos tenisininkus ir kitus. 
Ir pensijon išėjęs Vytas sporto 
neužmiršta: beveik kasdien dar 
žaidžia tenisą ir. ž inoma, 
rūpinasi ir seka Lietuvos bei 
pasaulines sporto žinias. Daug 
metų redagavo sporto skyrių 
„Drauge" ir visuomet savo ži
nias, talentą, sportiškumą ir 
draugiškumą aukojo be jokių 
a s m e n i š k ų „ i š rokav imų" . 
Reikia pripažinti, kad Vytas 
atliko labai didelį darbą or
ganizuodamas ir vadovaudamas 
JAV lietuvių sportininkų iš
vykai į IV Pasaulio Lietuvių 
Sporto žaidynes, 1991 m. vyku
sias Lietuvoje. 

Mielas Vytai, tavo įnašas ir 
palikimas sportui milžiniškas ir 
nepamirštamas. Ilgiausių Metų! 

R a m u n ė Dičienė ir visa 
spo r tuo j an t i Dičių i r Tumų 

s e i m ą . 

,ŽAIBO" KREPŠININKAI 
WILLOUGHBY LYGOJE 

Clevelando LSK „Žaibo" vyrų 
A krepšinio komanda dalyvau
ja Willoughby miesto krepšinio 
lygoje. Pirmąjį ra tą žaibiečiai 
užbaigė 2-je vietoje, su 6 lai
mėjimais ir vienu pralaimėjimu 
II-sis ra tas prasidėjo sausio 5 d. 
Nuo tada „Žaibas" sužaidė 5 
rungtynes, pasiekdami 4 laimė
j i m u s ir 1 pralaimėjimą, ir šiuo 
metu tebestovi 2-je vietoje su 
10-2 laimėjimų-pralaimėjimų 
santykiu . Paskut inėse rungty
nėse, vasario 16 d., žaibiečiai 

„ŽAIBO DIENŲ" 
TVARKARAŠTIS 

Penktad ien į , vasar io 26 d., 
n u o 6 v a i . vak . , L ie tuv ių 
namuose vyks krepšinio tur
nyro dalyvių registracija, su-
t ikimas-susipažinimas. 

Šeš tadien į , vasar io 27 d., 
nuo 9 vai. ryto iki 4:30 vai . p.p. 
vyks krepšinio žaidynės, Boro 
meo College, 28700 Euclid Ave., 
VVickliffe, Ohio. 

Š e š t a d i e n i o v a k a r e , 6:30 
vai. , Lietuvių namų viršutinėje 
salėje bus pagrindinis renginys 
— vakar ienė , „Reverse Raffle", 
muzika, 1000 dol. Grand Prize 
ir k t . Bilietus ir s ta lus galima 
užsakyti pas Vidą Tatarūną, tel. 
486-7916. a r pas platintojus. 

Sekmadien į , v a s a r i o 28 d., 
nuo 11 vai. ryto, Dievo Motinos 
parapijos svetainėje „Žaibas" 
ruošia pietus, o parapijos audi
torijoje vyks krepšinio žaidimai 
šia tvarka: 11:30 vai. — dėl 5-tos 
vietos, 1 vai p.p. dėl 3-čios 
vietos ir 2 v. p.p. — finalas ir 
„Žaibo Dienų" užbaiga. 

Reikia t ikėt is , kad Clevelan
do l ietuvių visuomenė parems 
sportuojantį lietuvišką jaunimą 
gaus ia i a t s i lankydama į Šiuos 
renginius. 

a m b 

įveikė Roering Pharmaceuticals 
komandą net 105:55. Vasario 23 
d. mūsiškiai žais prieš Shannon 
Fence/Signum komandą, kuri 
šiuo metu yra I-je vietoje su 11-1 
santykiu. Reguliarus sezonas 
užsibaigia kovo 2 d. Po to seks 
,.Play-offs" — t u r n y r a s dėl 
čempionato. Lygoje žaidžia 8 ko 
mandos. 

Žaidimai vyksta antradie
n ia i s , VVilloughby Middle 
School. 36901 Ridge Rd. (Rt. 84), 
Willoughby, Ohio. Vasario 23 
d.. „Žaibas" žaidžia 8 v.v., o 
kovo 2 d. — 6 v.v. 

Komandos k a p i t o n a s yra 
Ricky Mack-Mačiukaitis. Me
nedžeris — Tadas Kijauskas. 
Kaip didžiausi taškų medžioto
jai pasireiškė Antanas Valaitis 
ir Ricky Mack-Mačiukaitis. 

amb 

Rolandui Urbonavičiui, daugiausia įvarčių 1992 metais pelniusiam „Lituanicos" futbolo koman
dos puolėjui, taurę įteikia komandos vadovą? Gediminas Bielskus. 

Nuotr. P . B ie l skaus 

„ŽAIBO DIENOS" 
Kaip j au ž inoma, vasar io 

26-28 d.. C l e v e l a n d o LSK 
„Žaibas" ruošia „Žaibo" dienas, 
savo g y v a v i m o 4 3 m e t ų 
sukakčiai paminė t i . 

Šia proga, LSK „ Ž a i b a s " 
vykdo 1993 m. Š. Amerikos 
lietuvių vyrų senjorų (34 m. ir 
vyresnių) krepšinio pirmenybes, 
kuriose numato dalyvaut i šie 
klubai: Londono LSK ..Tauras", 
Hamiltono LSK „Kovas" . To
ronto PPSK „ A u š r a " . Toronto 
LSK „Vytis" , Detroi to LSK 
..Kovas", Čikagos ASK „Li-
tuanica" ir šeimininkai-Cleve-
lando LSK „Žaibas" . 

Veteranų (44 m. ir vyresnių I 
klasės krepšinio varžybos nebus 
vykdomos dėl nepakankamo da
lyvių skaičiaus. 

Futbolas Chicagoje 
.LITUANICA" SALĖS PIRMENYBIŲ > v 

Paskut inius du sekmadienius 
„Lituanica-Liths" vyrų futbolo 
komanda daugeliui skeptikų 
įrodė, kad ji sugeba žaisti ir 
laimėti ne tik aikštėje, bet ir 
salėje. 

Vasario 7 d . prie maždaug 
700 žiūrovų, kurių daugumą 
sudaro patys žaidėjai ir vadovai, 
„ L i t h s " laimėjo aukš tu rezul
t a t u 6:1. 

Tik pradėju- iš centro, ..Green 
-White puolėjas, buvęs profesio
na la s Robert Meshbach, įkirto 
pirmąjį įvartį, kuris, kaip vėliau 
paaiškėjo, liko ir paskutinis, nes 
u ž t i k r i n t a i žaidęs , , L i t h s " 
gynimas ir vart ininkas visus jų 
antpuol ius sėkmingai sulaikė. 

„ŽAIBO" TINKLININKAI 
RUNGTYNIAUJA 

Clevelando L S K . .Ža ibo" 0:3. Vasario 8 d., „Žaibas" 
mišri (Co-ed) t inkl inio komanda laimėjo prieš „No excuses" 2:1 
dalyvauja Grea te r Cleveland 
Volleyball Association lygoje, 
aukščiausioje klasėje — ..Open 
Division". Šioje lygoje žaidimai 
vyksta net 4-se klasėse-kate 
gorijose. Yra vykdomi du paski
ri sezonai — ruden in i s ir pava
sarinis. Žaidžiama 3 setai ir už 
kiekvieną laimėtą setą duoda
mas 1 taškas . 

Rudens lygoje, ža ib ieč ia i 
reguliarų sezoną užbaigė I-je 
vietoje su 23 laimėjimais ir 7 
pralaimėjimais. Gruodžio 14 d. 
vyko 4 r ias p i rmas vietas užė
musiu komandų t u r n y r a s dėl 
čempionato. Po nemažų pastan
gų „Žaibas" pusfinalyje įveikė 
HAB komandą 2 :1 , o finale — 
Diggers/Yucatan 2:0 ir tapo 
rudens lygos čempionais . 

Pavasario lyga prasidėjo vasa
rio 1 d. ir buvo žaibiečiams 
nesėkminga, nes teko pralai
mėti prieš Harden Auto Body 

ir vasario 15 d. prieš Harrold. 
irgi 2:1. Taigi šiuo metu ..Žaibo" 
padėt is yra 4 laimėjimai prieš 5 
pralaimėjimus. Reikia tikėtis, 
kad ateinančiuose žaidimuose 
žaibiečiams pasiseks savo pa
sekmes pagerinti. 

„Žaibo" komandoje žaidžia: 
Rita Kliorienė, Rūta Maželytė. 
Eglė Laniauskienė, Simas Ki 
j auskas . Vytas Apanavičius. 
Paul ius Kiiauskas, Marius La 
n i auskas . Linas Va i tkus ir 
Leonardas Kedys. Komandom 
vadovas-kapitonas — L. Kedys 
Menedžeris — S. Kijauskas. 
Pagal lygos taisykles, aikštėje 
t u r i žaisti nemažiau kaip 2 mo
terys . 

Žaidimai vyksta pirmadie
niais , Rive> view Racquet Club. 
34650 Melinz Parkvvay. East-
lake, Ohio. Pradžia 7 vai. vak. 

a m b 
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Po keleto minučių Rol. Urboną 
vičius rezultatą išlygino. An
trame kėlinyje mūsiškiai jau 
ryškiai vyravo aikštėje, tą vy
ravimą paįvairindami įvarčiais. 
Juos įkirto: Gytis Kavaliauskas, 
Virgis Žuromskas su dešine ko
ja , kas nustebino ne tik prieši
ninkus, bet ir saviškius. Aidas 
Grigaliūnas kėlinį baigė gražiu 
šūviu ir 4:1 rezultatu. 

Treč iame kėlinyje (salėje 
žaidžiama 3 kėliniai po 10 min.) 
Aidas Grigaliūnas ir Gytis Ka
val iauskas pridėjo dar po vieną 
įvartį ir rungtynes baigia įti
kinančia pergale 6:1. 

Praėjusį sekmadienį, vasario 
14 d., , .Liths" komanda žaidė 
penktąsias pirmenybių rungty
nes prieš vokiečių „S^hvvaben". 
Po apylygės kovos rungtynės 
baigtos lygiomis 3:3, paskutinę . 
žaidimo minutę palikus neuž
dengtą priešininkų žaidėją. 
Mūsų komandos naudai įvar
čius įkirto: V. Žuromskas, G. 
Kaval iauskas ir R. Urbonavi
čius. 

Salės komandoje žaidžia: J. 
Putna, J. Courtney, A. Griga
liūnas, R. Urbonavičius, Virgis 
Žuromskas, R. Siniakovas, V. 
Marčinskas, G. Kavaliauskas, 
J. Krscanak, Art. Savukynas. P. 
Masnjak ir T. Žukauskas. Vado
vas — Gediminas Bielskus, tre
neris ir ..coach" Don Brando. 

Po penkerių rungtynių ko
manda turi 6 taškus ir 20:15 
įvarčių santykį. Šiuo metu 
užima 5 vietą tarp 10-ties Ma-
jor divizijos komandų. Liko 
žaisti 4 rungtynės. Jei viskas 
planingai dėstysis. kaip ligi šiol, 
komanda gali užimti 3-4 vietą 
pirmenybių pabaigoje. 

RUNGTYNĖS PRIEŠ 
„SPARTĄ" 

Šį sekmadienį, vasario 21 d., 
4 vai. p.p. „Liths" žais prieš 
čekų „Spartą". Žaidžiama Villa 
Park, IL, 1033 Villa Ave, Ode 
u m - J . J . 

TRENERIO PASTANGOS 
IŠSAUGOTI KOMANDĄ 

Iš Lietuvoje leidžiamos spau
dos pat i r ta , kad nemalonūs 
Kauno „Litpol i inter" krep
šininkių nuotykiai JAV-se nu
skambėjo, ne tik Amerikoje, bet 
ir Lietuvoje. Penkios „pasižy
mėjusios" žaidėjos diskvalifi
kuotos dvejiems metams. Iš jų 
dvi, buvus ios s t u d e n t ė s , 
pašalintos iš Kūno kultūros ins
t i t u t o . Komandos a t s i s akė 
sponsoriai, nusigręžė gerbėjai, 
numojo ranka ir kai kurios 
žaidėjos. Rankų nenuleido tik 
t r ene r i s Andrius Kuliešius. 
Suprasdamas, kad nemalonūs 
'vvk'pi T,^>ra »nor«c ' " į m a n u s 

• valu . i s d k n i o . „ebėjo ,.> 
saugoti kolektyvo branduolį. 
Komanda pakeitė pavadinimą; 
nuo šiol ji vadinsis Kauno 

LIETUVOS RINKTINĖ 
ISPANIJOJE 

Lietuvos valstybinė futbolo 
rinktinė dalyvauja atrankinėse 
Pasaulio Taurės (World Cup '94) 
varžybose, trečioje Europos gru
pėje, kurią sudaro pagal dabar
tinę komandų padėtį šios valsty
bės: 

1. Ispanija - 7 tšk. 
2. Airija — 6 tšk. 
3. Danija — 5 tšk. 
4. Lietuva — 5 tšk. 
5. Šiaurės Airija — 4 tšk. 
6. Latvija — 4 tšk. 
7. Albanija — 3 tšk. 
Atrankinėse varžybose daly

vauja 414 pasaul io t a u t ų , 
suskirstytų į daugybę grupių ir 
pogrupių. Iš kiekvienos grupės 

po dvi komandos kvalifikuosis 
baigminėms varžyboms, kurios 
bus pravestos 1994 metais JAV. 

Šį trečiadienį, vasario 24 d., 
Lietuvos r inkt inė žais Madride 
prieš Ispaniją, ku r i dar nėra 
p r a l a i m ė j u s i n ė v ienų 
rungtynių. 

Kaip matome, gyvenimas ei
na savo keliu. Net ir iš Čkagos 
keletas entuziastų vyksta tų 
rungtynių žiūrėti. 

J.J. 

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. 

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

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

Tai. 312-434-5849 (veikia 24 vai) 
Pirm., antr., ketv., penki nuo 12 iki 3 v.p.p. 
10401 S. Robertą Rd., Palos Hllls, IL 

Tai. 708-598-4430 (veikia 24 vai.) 
Pirm., antr., ketv , penkt 4 v p.p — 7 v.v. 

K a b . t e l . ( 312 ) 4 7 1 - 3 3 0 0 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 

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

C h i c a g o , I I I . 6 0 6 5 2 

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

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILOING 

6449 So. Pulatkl Road 
Valandos pagal susitarimą 

Cardlac Dlagnosls. Ltd. 
Marquette Madlcal Bulldlng 

6132 S. Kedzle 
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 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. Tel. (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd. 3 v pp-7v.v antrd 12:30-3 v.p.p 
trecd uždaryta, ketvd I -3 v p.p. 

penkt ir šeštd 9 v r -12 v p p 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundee Ave., Elgln, III. 60120 
Tel. (708) 7 4 2 0 2 5 5 

Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzle Ave., Chicago 
(312) 7788969 arba (312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robertą Rd., Hlckory Hllls, IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulatkl Road. 

Tai. (312) 585-2802 
Valandos pagal susitarimą 

Pirm., antr, penkt l2-3v.p.p . ketv 2-7 v v 
Reikalui esant atvažiuoju ir j namus 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

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

Tai. (312) 737-5149 
Vai pagal susitarimą 

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

Tai. (708) 448-1777 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W. 55th St., Chicago. IL 
Tel. (312)476-2112 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Kabineto tai. (312) 776-2880. 
Rez. (708) 448-5545 

Tel. kabineto Ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501h Ave., Cicero 

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

SIAURĄJA IR 
PLAČIĄJA PRASME 

KĄ DABAR VEIKIA BUVĘ KGB 
TARNAUTOJAI RUSIJOJE? 

D A] l TO BETRUKO 
P. PALYS 

Jau gana seniai nacionalizmo 
žodis tapo suprantamas nei 
giama prasme, nors tai nėra vi
siškai teisinga. Šis tautybei 
taikomas nacionalizmo žodis 
kartais sutrumpinamas j naciz
mą. Mes šį žodį išverčiame 
tautiškumu, kas mums neturi 
jokios blogos prasmės, nebent 
kuri nuo mūsų skirtinga tau
tybė imasi priemonių mus 
skr iaus t i ar net bandyti 
sunaikinti. Galbūt daugiausia 
šis plyšys praplatėjo Vokietijos 
hitlerininkų valdymo metu, bet 
mažesniu mastu jis tebėra 
praktikuojamas ir šiandien įvai
riausiuose pasaulio kampuose. 
Amerika bando „apdailint" šio 
žodžio prasmę, nes yra aišku, 
kad skirtingumo tarp pasaulio 
tautų visgi nepavyks visiškai 
panaikinti, nebent aptveriant 
žmones tvora (kas buvo pada
ryta su indėnais). Gal mažiau
siai dėl įvairių ateivių noro iš
likti savimi graužėsi Australi
ja, palikdama visiems plačią 
laisvę, nepalydint ją, kaip kitur, 
su kreiva šypsena. Todėl iš ten 
ir negirdime apie skirtingą 
kalbą vartojančius tiek nei
giamybių ir kritikos. Ypač da
bar, kai serbai pradėjo savo „et
niško valymo" karus suby
rėjusioje Jugoslavijoje, spauda 
vis dažniau nekaip atsiliepia 
apie tuos, kurie laikosi savo 
kilmės ir papročių. Kažkodėl 
išimtimi laikomi tik afrikiečiai 
ir žydai, bet dabar ir tie yra vis 
daugiau sulydinami su gyvena
muoju kraštu. 

Šiandienos žvilgsnis į tautybę 
neišvengiamai paliečia ir mus, 
nors politikoje Baltijos pakran
tės tautos labai retai laikomos 
svarbiomis tarptautinėje areno
je. Istorijos vadovėliais, ypač iš 
senos praeities, čia retas kas 
domisi. Net ir Jugoslavijoje 
liejamas kraujas vis dar nesu 
silaukė ryžtingo žodžio į? 
pasaulj bandančių tvarkyti di 
džiūnų, tai ką kalbėti apie mūsų 
rūpesčius? Tautybės išlaikymas 
ir liks mūsų pačių uždavinys. 
Čia viena svarbiausių priemo
nių yra stiprus lietuviškumas 
šeimoje. Tą verta dažnai pri 
minti. Jei tėvai nematys reikalo 
namuose įdiegti jaunam žmogui 
susidomėjimą jo kilmės kraštu, 
jei neatsiras ryšiai su kitais 
jaunais žmonėmis pasirinktose 
organizacijose ir bendrose 
stovyklavietėse, tokį jauną 
lietuvį galime nurašyti į nuo
stolius. Svarbu pastebėti jauno 
žmogaus gabumus, potraukį į 
dainą, sportą, poeziją ar žurna-
lizmą, jį pagirti ir sudaryti sąly
gas bendrauti su bendramin

čiais. Ne vienas jau perėmr 
vadovaujančias pareigas iš pa 
vargusios senosios kartos. Bet 
tokį asmenį užauginti reikia ir 
savo tautai atsakomybę jaučian
čių tėvų. 

* * * 

Kad pasaulis keičiasi, bet ne
būtinai į gerą pusę, matome 
kasd ienos žiniose. Baugu 
pagalvoti, kaip tai veikia mūsų 
jaunimą. Bet vis vien dauguma 
l ie tuvių tėvų bando savo 
vaikams duoti kuo geriausią 
mokslą ir ruošti juos profe
siniam darbui. Jau aišku, kad 
taip smarkiai plečiantis tech
nologijos ir kitų svarbių mokslų 
pritaikymui kasdienos gyveni
me, likti be svarbios profesijos 
reiškia neužtikrintą darbą ir 
ateitį. Pasaulis smarkiai skyla 
į tuos gudrius ir išsilavinusius 
ir, deja, į kitą grupę, kur prak
tiškai negalvojama apie ateities 
tikrovę ir neišmokstama nieko, 
kas y ra bū t i na modernią 
techniką ir praktišką galvojimą 
suvok ian t i ems tėvams bei 
jaunimui. Tas ypač krenta į akį 
Lietuvoje, kur užtikrinto darbo 
laikais neproporcingai iškerojo 
menai, teatrai, poetai ir muzika. 

Laikai pasikeitė. Visi supran
tame šį kelią pasirenkančius, 
bet verta pagalvoti ir apie tai, 
kaip iš to pragyventi. Tuo labai 
greit bus įsitikinta ir čia, ir ypač 
Lietuvoje, nes ten jaunimas vis 
dar žvalgosi lengvo darbo mėgs
tamoje srityje, o negalvoja apie 
to darbo reikalingumą kapi
talistinėje sistemoje, į kurią 
norima eiti, pasisvečiavus vaka

rietiškuose kraštuose ir pajutus 
prabangos skonį. Gal tai ir buvo 
viena iš pagrindinių, nors neiš
reikštų priežasčių, suskaldžiu
siu tautą į pavydu degančias 
grupes, galbūt užsimojusias 
savo balsavimais pamokyti 
tuos, kurie nori viską turėti, bet 
nenori sunkiai dirbti. Retas iš 
ten atvykstantis giminaitis ar 
tautietis turi praktišką profesiją 
bei išsimokslinimą O Ameriko
je vis daugiau yra skatinama 
siekti aukštos technologijos pro
fesijų, nes tokia bus ,.naujojo 
pasaulio'" ateitis. Kai dabar 
pagalvojame apie savo jaunys
tės technologijos lygį, namų 
apšildymą, Dariaus ir Girėno 
skrydį ir jų lėktuvus, pirmąsias 
išgirstas radijo bangas, darosi 
net keista, kaip per vieną gene
raciją viskas pasikeitė ir kaip 
labai skirtingus reikalavimus 
dabartis stato jaunimui. 

RKV 

KGB aktyviai dalyvavo nepa-
vykusiame 1991 m. rugpjūčio 
mėnesio perversme Rusijoje. 
Spėjama, kad KGB viršininkas 
Kriučkovas buvo pagrindinis šio 
perversmo organizatorius, todėl 
Jelcino įsakymu jis buvo suim
tas, o KGB organizacija 1991 m. 
spalio mėnesį uždrausta. Kas gi 
atsitiko su šimtais tūkstančių 
šios organizacijos darbuotojų? 
Tas klausimas bandomas atsa
kyti „US News & World Re 
port" žurnale š.m. vasario 8 d. 
numeryje. 

Jelcinas uždraudė KGB, bet 
tuo pačiu laiku įsteigė ir 
keturias naujas tarnybas atlikti 
šios organizacijos funkcijas. Tai 
Saugumo ministerija, Rusijoje 
vadinama MB (Ministerstvo 
Bezopasnosti); Užsienio žvalgy
bos tarnyba; Valdžios 
komunikacijos agentūra; ir 
Aukštųjų valdžios pareigūnų 
apsauga. Reikėjo visoms šioms 
žinyboms viršininkų ir tarnau
tojų. Kaip ir buvo galima 
tikėtis, daugumą šių postų 
užpildė buvę KGB darbuotojai. 
Ypač saugumo ministerijoje 
(MB), kuri tarnautojų skaičiumi 
yra gausiausia iš visų keturių. 
Jai priklauso vidaus ir karinė 
kontražvalgyba ir vidaus sau
gumas. Paskutiniu laiku prie 
jos buvo priskirta ir 240,000 
pasienio sargybinių. MB yra 
pati įtakingiausia iš dalies ir dėl 
to, kad jos viršininkas Barani-
kovas yra Jelcino asmeninis 
draugas ir „išgėrimų partne
ris". Ši organizacija yra ypač 
susirūpinusi, kad daugelis Rusi
jos specialistų persikelia į 
užsienį dėl ekonominių sąlygų. 
Jie norėtų tą „brain drain" 
sulaikyti per emigracijos suvar
žymus. Ši žinyba taip pat yra 
susirūpinusi korupcija. Giriasi, 
kad jie turį sąrašus „recidyvis
tų kriminalistų", kurie yra įsi
tvirtinę daugelyje ministerijų, 
praktikuoja kyšių ėmimą ir 
kriminalinius veiksmus. Kai 
kas spėja, kad per MB vieną 
dieną Jelcinas gali pabandyti 
apsivalyti nuo šių elementų. 
M H yra užėmusi Lubjankos pa
siutus, kurie anksčiau buvo 
vyriausia KGB būstinė. Nebėra 
KGB. bet tie patys pareigūnai, 
tik su naujais titulais užima 
tuos pačius kabinetus. Pasikei
tė tik gal tiek, kad anksčiau 
KGB buvo atsakinga Politbiu-
rui, o dabar MB atsakinga 

ZENONAS PRŪSAS 

Jelcinui. Organizaciniai MB yra 
irgi truputį skirtinga nuo KGB. 
Darbuotojai turi prisiekti ginti 
ne komunizmą, bet „tėvų žemę" 
(otečestvo). Nepaisant šių naujų 
priesaikų, kai kurie Rusijos 
demokratai prisibijo, kad 
Liubjanka gali būti komunistų 
„Trojos arklys". Vienu laiku 
tarnautojai, vaidinę didelius 
demokratus, dalur jau vienas 
kitą vadina čekistais. Kaip sako 
buvęs KGB generolas Kolu-
ginas, „titulai ir organizacinės 
s t ruktūros pasikeitė, bet 
tarnautojai nepasikeitė. 
Anksčiau jie buvo aršūs komu
nistai, šiandien jie sako esą 
prisiekę demokratai". 

Jelcino valdžia atleido tik 400 
KGB karininkų, o paliko net 
135,000, daugelj su neaiškia 
praeitimi. Viena priežastis, kad 
Jelcinas pataikauja buvusios 
KGB tarnautojams, yra tai, kad 
ši organizacija tebeturi gausius 
archyvus su gausiomis žiniomis 
apie kiekviena pilietį, įskaitant 
ir Jelcino priešus. Ką gali žinoti: 
jie labai gali būti naudingi 
kovose dėl valdžios. Kita 
priežastis: tipiškas Rusijos pilie
tis yra labai pasipiktinęs įsi
galėjusia korupcija, kyšiais, api
plėšimais, žudynėmis ir mafijos 
veiksmais. MB organizacija yra 
vienintelė, turinti daug 
duomenų, kas tai daro. Vieną 
dieną gali būti prieita prie to, 
kad griežtesnių piemonių bus 
neišvengiama Tuo atveju MB 
galėtų suvaidinti svarbią rolę. 
Ši organizacija turi labai daug 
galių, netgi ministerijos statusą. 
Vienu laiku Jelcinas norėjo MB 
sujungti su vidaus reikalų 
ministerija, bet Rusijos Kon
stitucinis Teismas šį Jelcino 
potvarkį anuliavo, kadangi tai 
būtų sukoncentravę per daug 
galių vienoje organizacijoje. 
Techniškai šie KGB įpėdiniai 
turėtų būt atsakingi Rusijos 
parlamentui. Iš tikrųjų ši 
atsakomybe yra labai ribota, iš 
dalies dėl to. kad KGB, ir vėliau 
MB, sunaikino daug duomenų, 
reikalingų šiai priežiūrai; iš 
dalies ir dėl to, kad per praėju
sius rinkim;:.- KGB sugebėjo iš
rinkti beveik 2,800 buvusių 
KGB darbuotojų į vietines tary
bas ir parlamentą. Šie parla
mente pasidarė MB prižiūrinčių 
komitetų nariais ir į KB 

veiksnius žiūri pro pirštus. Dar 
kita priežastis yra ta, kad, pagal 
Rusijos parlamento įstatymus, 
išleistus 1992 m. kovo mėnesį, 
informacija apie „specialiųjų 
tarnybų" agentus yra vals
tybinė paslaptis, o tų paslapčių 
išdavimas yra nusikaltimas. 
Tas irgi iš dalies apsaugo MB 
nuo per didelio parlamento 
kišimosi į jos vidaus reikalus. 
Tas pats įstatymas leidžia MB 
įsilaužti į privačius namus be 
specialaus leidimo. Taip pat 
rusų ir užsienio žurnalistai pa
stebėjo, kad klausomasi jų tele
foninių pasikalbėjimų. 

Jei daugelis Rusijos demokra
tų kaltina MB, kad ji mažai ski
riasi nuo KGB, tai dauguma 
sutinka, kad Užsienio žvalgybos 
tarnyba yra gerokai skirtinga 
nuo anksčiau buvusio KGB Pir
mojo Direktoriato, kuris irgi 
užsiiminėjo užsienio žvalgyba. 
Šios organizacijos direktorius 
yra Eugenijus Primakovas, 
anksčiau buvęs žurnalistas, 
vėliau pasidaręs Vidurio Rytų 
ekspertas. Jis tvirtina, kad 
ideologinės varžybos su JAV yra 
pasibaigusios. Jie tik bandą 
sulaikyti atominių ginklų plė
totę ir daugiausia užsiima 
žvalgyba technologija, kuri 
svarbi krašto saugumui. Jie taip 
pat renka žinias apie regioni
nius konfliktus, patikrina užsie
nyje galimus verslo partnerius 
Rusijai ir kovoja su tarptau
tiniais nusikaltimais. Jie net 
bando kooperuoti su Vakarų 
žvalgybomis. Kiekviena proga 
bando įrodyti, kad jų organiza
cija yra labai atvira, be didelių 
paslapčių. Pavyzdžiui, aprodo 
savo įstaigą užsieniečiams ir at
sako į paklausimus žodžiu ar 
laiškais. Atrodo, kad tarnautojų 
skaičius labai sumažėjęs nuo 
KGB laikų. Apie 30 postų užsie
niuose uždaryta. Kai kas mano, 
kad tai iš dalies dėl to, kad šiai 
žvalgybai nebereikia rūpintis 
komunistų celėmis atskirose 
valstybėse, nebereikia jų remti 
nei pinigais, nei „patarimais". 

Nepaisant gana gerų sąlygų 
MB ir žvalgybos tarnybose 
pasilikusiems buvusiems kagė
bistams, nemaža jų dalis visgi 
nutarė, kad kapitalistinėje vi
suomenėje galimybės yra dar di
desnės. Todėl daugelis iš jų 
pasidarė verslininkai. Buvusi 
KGB juos tam geriau paruošė, 

(Nukelta į 4 psl.) 

Praėjusių metų paskutiniame, 
Lietuvoje išeinančiame, dvisa
vaitiniame laikraštyje „Trem
tinys" (Nr. 24) buvo išspaus
dintas Edmundo Simanaičio 
straipsnis, pavadintas „Kolabo
ravo visa Lietuva". Straipsnyje 
rašoma, kad gruodžio 11d. per 
Vilniaus radiją kalbėdamas, 
Seimo narys Justinas Karosas 
pasakė: ,,Nekolaboravo su 
okupanto valdžia tik tie, kurie 
žuvo kovodami, arba spėjo pasi
traukti į užsienį..." 

Straipsnio autorius, susi
domėjęs tokiu Justino Karoso 
pafilosofavimu, klausia: „Kodėl 
staiga jiems (neokomunistams, 
— P.P.) prireikė vis dažniau kar
toti teiginį, kad neva tai su 
bolševikais „Kolaboravo visa 
Lietuva? - Ne VKPfb), SSKP, 
LKP, LDDP ir kitokių iš to pa 
ties kevalo išlukštentų politinių 
derinių nariai, ne kokie aukšto 
rango sovietiniai valdininkai, 
ne solidūs partiniai funkcionie
riai, o būtent „visa Lietuva"? 

Pagal tokį Seimo nario J. 
Karoso tvirtinimą išeitų, kad 
vienodai kalti esą ir VKHb) 
narys nuo 1933 m. šnipinėjęs 
SSSR naudai, ir ateitininkas 
studentas, nuteistas ketvirtį 
amžiaus kalėti už pogrindžio 
laikraštėlio spausdinimą. Kalta 
ir užguita nukauto partizano 
(pirmininko žodžiais, — „bandi
to") našlė kolūkietė, runkelių 
ravėtoja. Kaltas ir „Liaudies 
gynėjas", žmonių stribu va
dintas, nušovęs keletą kai
miečių, į tremtinių vagonus su
grūdęs per tuziną šeimų. Kaltas 
ir paliegęs tremtinys, per di
džius vargus įsikūręs tėvynėje, 
bet ne savo namuose, nes čia 
partorgas gyvena. Kaltas ir Rai
komo instruktorius propa
gandistas ir nusenęs klebonas, 
aptarnaujantis tris kaimo pa
rapijas. Kaltas Sovietų sau
gumo karininkas, savo žinioje 
turėjęs 30 agentų, slaptų 
informacijų, kaltas ir demo
bilizuotas iš Sovietų armijos 
vaikinas, „nestatutinių santy
kių" sužalota sveikata..." 

Kad įrodytų, jog „visa Lietu
va" kolaboravo, jiems nesunkiai 
sekasi. Štai kolūkietės moters 
išravėti runkeliai dailiai užde
rėjo ir buvo sušerti kolūkio kar
vėms. Iš jų pieno sumuštas 
sviestas pateko į SSKP CK 
valgyklą. Taigi ką maitino, 
kieno pilvukus augino toji 

„koloborantė?". Auksas, kurį 
išplovė buvęs studentas atei
tininkas Magadano kasyklose, 
papildė Sovietų Sąjungos iždą, 
stiprino šios valstybės galią. 
Kompartijos nariai, nesvarbu 
kokį darbą jie dirbtų, kokias 
pareigas eitų, jau lyg ir savaime 
yra sovietų ekspanc inės 
politikos rėmėjai, todėl ir dėl 
„kolaboravimo" abejonių nėra. 
Net ir tam senam klebonui 
lengva pripaišyti „kolabo 
ravimą"! Juk jo parapijos tikin
tieji dirbo kolūkiuose, valsty
binėse įmonėse, taigi dirbo 
„bolševikams". Tokių „įro
dymų" virtinė nepabaigiama, 
teigia straipsnio autorius. 

Kodėl jiems dabar prisireikė 
„įrodyti", kad visa tauta, visi 
piliečiai kolaboravo, atsakymas 
esąs paprastas — tikrieji kola
borantai, daugiau ar mažiau 
bendradarbiavę su atėjūnų 
valdžia, siekia ir tikisi išvengti 
atsakomybės. „Įrodžius" visos 
Lietuvos „kolaboravimo" faktą, 
labai patogu revizuoti istorinę 
žmonijos atmintį ir pritaikyti ją 
valdančios politinės jėgos kon-
juktūriniams tikslams. 

Toliau straisnyje sakoma: 
„įdomu priminti, kad antrai
siais Atgimimo metais, kai 
Sąjūdžio bangos a u d r i n o 
Lietuvą, J. Karosas 'Seimo na
rys, — P.P.) rašė („Socialinis 
pažinimas ir praktika", 1989): 
... Todėl dievai, religija, ta „iliu
zinė saulė" tampa nereikalinga, 
praranda savo objektyvią socia
linę prasmę. Šių metų lap
kričio 25 d. visos tautos akivaiz
doje citatos autorius prisiekė 
Lietuvai, uždėjęs dešinę ranką 
ant Konstitucijos ir šaukda
masis Dievo pagalbos. Nuo to 
momento jis tapo „kolaboravu
sios" su okupantu tautos atsto
vu — Seimo nariu". 

Ilgoko straipsnio autorius 
Edmundas Simanaitis užbaigia 
šiais žodžiais: „Įsitikinimų kul-
verstos tebūnie paties citatos 
autoriaus 'J. Karoso — P.P.» 
reikalas, tačiau kolaboravimo 
teisinis įvertinimas buvo ir 
palieka vienas iš pačių svar
biausių Valstybės atkūrimo 
darbų. Šio Seimo demokra
tiškumo matas ir gyvavimo 
trukmė neatsiejami nuo teisin
gumo atkūrimo. Skaudi ši 
tiesa. Ji — slenkstis, kurio 
neperžengus, nėra vilties pa
tekti į demokratijos mene". 

suko nueiti. 
Vitienė patraukė pečiais, vos pastebimai papurtė 

galvą ir sugrįžo. Pirmininkas prisigretino prie Jokšo. 
— Ar vėl kokie reikalai pas komendantą, — 

paklausė Jokša. 
— Ne. Noriu tik pažiūrėti, kur mano vyrai mišką 

kirs. O ir pačiam reikės prižiūrėti, kad latviai mūsiškių 
nejodinėtų. 

— Nesibaimink. Mūsiškiai ne tokie pėsti. Gal 
reikės prižiūrėti, kad jie kitų nejodinėtų. 

Kai nuėjom, dar buvo kelios minutės ligi dešimtos, 
Būtų gal dar ilgai dėstęs savo teoriją, bet į atvirą įr prie raštinės jokių automobilių dar nebuvo. Jokša 

langą kyštelėjo galvą Jokša. įėjo pasiteirauti. Pro stiklines duris buvo girdėti, kaip 
— Einam. — pasakė. viduje jis juokauja su moterimis. Mudu pasilikę sto-
— Kur? — paklausiau. vėjome, vienas kitam žodžio nerasdami. Atrodė, kad 
— Vakar juk saKė, kad dešimtą valandą būtumėm, vakarykščia diena kaip mūrinė siena atsistojo tarp 

NIEKAM NEREIKALINGI 
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— Vida, tegu sau. Valdžia yra valdžia, kur ji be

būtų ir ką bevaldytų, bet, iš kitos pusės, valdžia ne
būtų valdžia, jeigu neturėtų opozicijos. Va, savo akimis 
matau, kaip kuriasi ir iš lengvo auga -pozicija. 
Galėčiau pasakyti, kad dar lojali opozicija. 

tuoj pasakė, kad tos pušys yra jo girininkijoj, ir anglai 
buvę tokie geri, kad pakvietė ir jį bendradarbiauti ir 
padėti atrinkti tokius medžius, kokių anglams reikia. 
Man, žinoma, rūpi, kad ko mažiausiai nukentėtų dar 
tebepriaugą medžiai. 

Vokiečio balse buvo galima išgirsti kiek paslėptos 
ironjos, ir aš laukiau, kad Jokša atsakys, jog vokiečiai, 
kirsdami Lietuvos miškus, tokio rūpestingumo nero
dė, bet jis pasakė tą rūpestį gerai suprantąs, vakar net 
komendantui aiškinęs, kad reikės kirsti labai rūpes
tingai, ir tuoj pridėjo; 

— Ar lauksim komendanto? 
— Ne, — papurtė galvą vokietis. — Jeigu pasiruošę, 

važiuojam. 
Pirmas džipan įšoko pirmininkas. Jokša pirma 

savęs įstūmė latviuką, o paskum pats įsispraudė: trim 
Man nesakė, — nusijuokiau. — Aš va dar nebai- mudviejų. Man buvo vis tiek. Aš neturiu jokio noro su vyram džipo sėdynėje nebuvo labai lengva sutilpti. 

giau išmintingo rašto versti, redaktorius nori. *ad kokį tuo, galima sakyti, visiškai nepažįstamu žmogumi. 
prierašą dar prirangyčiau. Ką pasakys pon^s pirmi
ninkas, kai laikraščio laiku nebus. 

— Nepasius. Eime. Nenoriu, kad latvė man komen
dantą persakinėtų, kai yra savo žmogus. 

Pakilau. 
— Duok. Matau, per kiemą eina. Par dysiu — 

pašoko ir Vitienė, griebdama iš Beno rankų du 
popierėlius. 

— Baisūs čia raštai, — koridorium eidama lyg pati 
sau nuniurnėjo. — Vienas, gal kas turi knypų, kitas, 
kad rytoj tėvai suvestų vaikus. 

megzti kokią draugystę, bet slėgė sunkumas, kad ne
gali laisvai persimesti nors ir paprasčiausiu žodžiu. 
Atrodė, kad panašus negerumas slėgė ir jį. 

Atlėkė džipas ir sustojo prie durų. Komendanto ne
buvo. Vairavo anglas, šalia jo sėdėjo vienmarškinis 
vyras. 

— Girininkas? — vienu žodžiu vokiškai paklausė 
tas vienmarškinis. 

Pirmininkas atgijo kaip padilgintas. 
— Ne, aš tik bendruomenės p i rmininkas . 

Girininkas viduje. Pašaukti? — tikrai kaip tikras vokie-
Kol mudu su Jokša sveikinomės, ji tik abą rytą t is atsiliepė pirmininkas. 

Renata Augaitytė, uoli „Žiburėlio" mokyklėlės mokinė. 
Nuotr. D. Čyvienės 

numetusi, nusivijo pirmininką, kuris buvo nebetoli 
vartų, bet, išgirdęs moters šaukimą, sustojo. Ji padavė 
jam popierėlius ir ėmė aiškinti, o jis, metęs aki į vieną, 
į kitą, ištiesė jai atgal. 

— Nunešk į raštinę ir padėk ant stalo. Dabar netu
riu laiko. Grįžęs pažiūrėsiu. 

— Bet, pone pirmininke, anksčiau pask< 'bti būtų 
geriau. 

— Laiko yra, suspės. Padėk, kur sakiau, ir nusi-

— Prašau, — vėl vienu žodžiu atsakė vienmarš
kinis. 

Bet ir šaukti nereikėjo. Viduje būdami, pamatė, 
kad džipas sustojo, ir patys išėjo. Abu: mūsiškis ir 
latvis. 

— Girininkas? — vėl paklausė vienmarškinis. 
— Taip. Čia lietuvis girininkas Jokša, o čia latvis, 

— skubinosi pažindinti pirmininkas. 
Jokša priėjo, padavė ranką vienmarškiniam, o tas 

— O kaip pats? — į mane atsisuko Jokša. 
— Vertėjo juk nereikia, tai kam aš? Darbo ir namie 

turiu. 
Jie nulėkė. Pastovėjau, kol džipas pasuko už pasku

tinio barako. Buvo taip, lyg nebeturėčiau kur eiti. Ne 
todėl, kad turėjau nuo jų pasilikti. Ne. kažin kas. kitoks 
sunkumas ėmė gulti. Staiga nebenorėjau čia būti ir ne
turėjau kur eiti. Net keista, susikryžiavo pirmininko 
neapykanta ir Vitienės akys, visiškai nekryžiuojami 
daiktai. Jos akys, kaip žaibo trenksmas, sugrąžino 
Živilę. Ėjau ir galvojau, kokios Živilės akys. Žinojau, 
kad vieną kartą tikrai į jas žiūrėjau, bet jos išdilo ne
žinioj, tebepajutau tik jos petį, kai gulėjom šalia vienas 
kito ir mokėmės angliškai. Ir dar žinojau, jeigu ji čia 
būtų, jokie pirmininkai man nieko nereikštų. Keistas 
gaidiškas staipymasis tik juoką keltų, o dabar užtvin
do beveik nenoru gyventi. Net pagalvoju, kas atsi
tiktų, jeigu sugrįžčiau pas tą vokietę, iš kurios Mikas 
nenorėjo išeiti, o sugrįžau pas Beną, į lojalią opoziciją 
valdžiai. Toks buvo jo pavadi nimas, bet ne mano. 

'Bus daugiau) 



DRAUGAS, penktadienis, 1993 m. vasario mėn. 19 d. 

LIETUVIU TELKINIAI 

Cleveland, OH 

MEILĖS IR LIŪDESIO 
DIENA 

Vasario 16-osios minėj mai 
daugelyje vietovių Amerikoje ir 
Kanado je buvo s u r e n g t i 
sekmadienį, vasario 14 d. Gie
dojome h imnus , i ški lmingų 
pamaldų metu meldėmės už 
Tėvynę, kai tuo pačiu metu 
Lietuvoje vyko prezidetiniai 
rinkimai. Minėjimai praėjo tra
diciniame džiaugsmo ir vilties 
ženkle. Clevelando Dievo Mo
tinos parapijos šventovėje, prie 
už l a i svę žuvus ių k a r i ų 
pamink lo i škė lus vė l i avas , 
pamaldų metu nuostabiai gie
dojo muzikės Ritos Kliorienės 
vadovaujamas parapijos choras. 
Popiet, įvykusio minėjimo metu, 
neseniai iš Lietuvos grįžęs prof. 
Genys t r u m p a i ir į domia i 
kalbėjo apie gyvenimą Lietu
voje, o Šv. Kazimiero li tuanis
tinės mokyklos puikiai paruošti 
mokiniai, pasipuošę taut in ia is 
drabužiais, dainavo patriotines 
dainas, skandavo „Lietuva", 
sušuko šūkius, savo puikia i 
paruoštą p rogramą pa įva i 
r i n d a m i j u d e s i a i s . J a u t ė s i 
rūpestinga ir gabi juos paruo
šusių mokytojų talka. Tai buvo 
bene vienas iš t rumpiaus ia i 
užsitęsusių minėjimų, be ilgų 
kalbų ar senos istorijos karto
jimo. Minėjimui pasibaigus, visi 
skubėjo į namus , nekant r ia i 
laukdami Lietuvos prezidento 
rinkimų rezultatų, su viltimi 
matyti savo tautą, einančią tie
sos, doros ir laisvės kel iu . 
Daugelvje veidu sp indė jo 
šypsenos, nes Dievo Motinos 
parap i jos k l ebonas k u n . 
Ged iminas Ki jauskas savo 
pamokslo metu priminė, kad va
sario 14-oji yra taip pat ir Šv. 
Valentino diena, taip l inksmai 
m i n i m a visoje Amer iko j e . 
Šokoladinės širdelės, raudonų 
rožių puokštės ir įvairios kitos 
dovanos simboliškai pažymi 
vieną iš gražiausių žmogiško
sios prigimties jausmų — vyro ir 
moters meilę. Tai meilės ir 
džiaugsmo diena, meilės sąvoką 
taip gražiai išplėtus, kad net 
mokyklų mokiniai savo mokyto
jus ir klasės draugus ir drauges 
apdovanoja atvirukais su šir
delėmis, taigi , ne vien vyrai , 
žmonos ar įsimylėjusios poros tą 

Ką dabar veikia... 
(Atkelta iš 3 p> 

negu eilinius rusus. Daugelis 
moka svetimų kalbų, geriau 
pažįsta nesovietinį pasaulį, turi 
kontaktų su užsieniečiais. To 
•rezultatas: daugelis paskutiniu 
metu praturtėjusių rusų yra 
buvę KGB tarnautojai . Pavyz
džiui, pagal Maskvos žurnalą 
..Stolitsa". apie 7 5 ^ Rusijos 
biržos darbuotojų esą buvusieji 
KGB tarnautojai. Jie ypač įsi
tvir t inę užsienio prekyboje. 
Apie 100 dirba kaip konsul
tantai , kad pr i t rauktų užsienio 
kapitalą į Rusiją. Tas j iems 
leidžia keliauti po visą pasaulį. 
Kar tu nevienam vakariečiui 
kyla ir mintis: ar šie buvę KGB 
darbuotojai yra daugiau versli
ninkai, ar žvalgybininkai Rusi
jos valdžiai? 

Kitos sritys, kur buvę KGB 
tarnautojai įsikūrę, y r a pri
vačios apsaugos organizacijos, 
kad apsaugotų piliečius, įstai
gas ir fabrikus nuo apiplėšimų 
bei nuo teroro veiksmų. Viena 
tokiu agentūrų turi net 2000 
tarnautojų. Kai kurie buvę ka
gėbistai tapo žurnalistais. Pa
vyzdžiui, buvęs KGB karinin
kas Aleksandras Drozdovas y ra 
vyriausias redaktorius įtakingo 
laikraščio „Rosija". 

dieną pažymi. Net mano sesutė 
man atsiuntė nepaprastai mielą 
ir humoristišką atviruką, skirtą 
„mano nuostabiai seseriai, kuri 
y ra in te l igent inga , darbšt i , 
i š s i l av inus , k ū r y b i n g a ir 
įdomi", o atviruką atvertus, jo 
vidury yra parašyta „tokia pat, 
kaip ir aš"... 

Po pamaldų negalėjau nepasi
džiaugti Ritai Kliorienei jos 
choru. Giedant Bražinsko „I 
Lietuvą" riedėjo veidais ašaros. 
Nedidelis, bet puikiai paruoštas 

26 asmenų choras repetuoja 
religinį koncertą, kurį atliks 
Toronto Prisikėlimo bažnyčioje 
su Dalios Viskontienės vado
vaujamu „Volungės" choru Ver
bų sekmadienį. Bus giedamos 
religinės giesmės ir Shuberto 
Mišios. 

Vasario 14-oji buvo ne vien 
meilės, bet ir liūdesio diena, nes 
jau tą patį vakarą pradėjo 
aiškėt i , kad Lietuvoje pre
zidentinius r inkimus laimės 
Algirdas Brazauskas. Kitą rytą 
toji žinia pasitvirtino, ir pats 
Brazauskas jau viešai pareiškė, 
kad „mano laimėjimas ne
reiškia Lietuvos grįžimo į ko
munizmą"... Gražūs žodžiai, 
bet... Kas gi gali komunizmo 
auklėtiniui tikėti? Juk vylingas 
ir įtikinantis melas yra vienas 
iš charakteringiausių jų me
todų, kaip ta parodė septynių 
dešimtmečių sovietinė propa
ganda, kurios pagrinde visada 
buvo šūkis „pas mus visko yra", 
o Sovietija esanti šalis, „kurio
je taip laisvai alsuoja žmogus"... 
Ir ne kartą patyrėme, kad ko
munis t in io „ ro j aus" propa
ganda buvo t ikima, kai tuo tar
pu tūkstančiai lietuvių, estų ir 
latvių kentėjo Sibiro taigose ir 
priverčiamojo darbo stovyklose, 
o dvasiškija ir patriotai pripildė 
kalėjimus. 

V a r t a u a t v i r u k u s su 
širdelėmis ir jaučiu meilę tiems, 
ku r i e m a n e t a i p graž ia i 
prisiminė. Bet tuo pačiu metu 
sukinėju televizijos kontroles ir 
girdžiu, kaip „Lietuva balsavo 
už buvusį komunistą". Tarp 
džiaugsmo ir žinojimo, kad turiu 
gerą seserį, gerus draugus ir 
bičiulius, naujas liūdesys spau
džia širdį. Abejonės nėra, kad 
Lietuva negali t ikėtis pagalbos 
iš Vakarų, kuri būtų garan
tuota , Lozoraičiui laimėjus 
r i n k i m u s , nes B r a z a u s k a s 
kreips žvilgsnį į šimtmečiais 
Lietuvai ne la imes nešusius 
Rytus. Viename kompiuterio 
žinių pranešime iš Lietuvos yra 
cituojamas Brazauskas, kuris 
sakęs, kad ..Lietuvai priartėjus 
prie Rusijos, Vakarų pagalba 
nebus r e ika l inga '* . Ar to 
pasakymo nepakanka? 

Tarp džiaugsmo ir liūdesio 
sunku pas i r ink t i tolimesnį 
kelią. Negalime išsižadėti savo 
meilės Tėvynei, bet ar galėsime 
ją taip remti, kaip iki šiol. abejo
dami jos pasir inktu keliu? Pri
imtoji Lietuvos konstitucija 
skamba labai gerai, ir atrodo, 
kad prezidentas jos privalo 
laikytis. Tačiau konstitucija yra 
tik įstatymų pagrindas, kurių 
i n t e p r e t a v i m a s p a l i e k a m a s 
konkretaus gyvenimo reika
lavimams, kaip tą žinome ir iš 
JAV konstitucijos straipsniu 
dažno in t e rp re t av imo . Quo 
vadis, Lietuva? 

Aurelija M. Balašait ienė 

CLASSIFIED GUIDE 

„Grandinėlės" šokėjos Clevelando Lietuvių dienų programoje 

„ŽAIBO DIENŲ" 
TVARKARAŠTIS 

Penktadienį , vasario 26 d., 
nuo 6 vai . vak. L ie tuv ių 
Namuose vyks krepšinio turny
ro dalyvių registracija, sutiki-
mas-susipažinimas. 

Šeš t ad ien i , v a s a r i o 27 d., 
nuo 9 vai. ryto iki 4:30 vai. p.p. 
vyks k r e p š i n i o ž a i d y n ė s Bo-
romeo College, 28700 Euclid 
Ave.. WicklifFe. Ohio. 

Šeštadienio v a k a r e , 6:30 
vai., Lietuvių namų viršutinėje 
salėje bus pagrindinis renginys 
— vakarienė. „Riverse Raffle". 
muzika, 1000 dol. Grand Prize 
ir kt. Bilietus ir s ta lus gal ima 
užsakyti pas Vidą Tatarūną. tel. 
486-7916. a r pas platintojus. 

Sekmad ien į , v a s a r i o 28 d., 
nuo 11:00 vai. ryto, Dievo Mo
tinos parapijos svetainėje „Žai
bas" ruošia pietus, o parapijos 
auditorijoje vyks k r epš in io 
žaidimai šia tvarka: 11:30 vai. 
— dėl 5-tos vietos, 1 vai. p.p. — 
dėl 3-čios vietos ir 2 vai. p.p. — 
finalas ir ..Žaibo d ienu" užbai
ga-

Reikia t ikėtis, kad Clevelan
do lietuvių visuomenė parems 
sportuojantį lietuvišką jaunimą, 
gausiai a ts i lankydama -t šiuos 
renginius. 

a m b . 

„ŽAIBO" DIENOS 

Vasario 26-28 dienomis Cle
velando „Žaibas", švęsdamas 
savo veiklos 43 metų sukakt į , 
rengia „Žaibo" dienas. Ta pro
ga k r e p š i n i o p i r m e n y b ė s , 
kuriose dalyvaus 10-12 ko
mandų iš JAV ir Kanados, vyks 
šeštadienį ir sekmadienį Borro-
meo kolegijoje ir Dievo Motinos 
parapijos salėje. Vadovas V. Ta-
tarūnas (486-7916). Sekmadienį, 
vasario 28 d., po 10 vai. ryto šv. 
Mišių, bus pietūs parapijos sve
tainėje. Visi kviečiami. Nuo 1 
vai. p.p. vyks krepšinio finalai 
parapijos auditorijoje. 

INGRIDA BUBLIENE 
LIETUVOJE 

Ingrida Bublienė vasario 15 d. 
išvyko į Lietuvą prekybiniais 
reikalais. Vasario 16 d. j i , 
būdama JAV LB Krašto valdy
bos vicepirmininke, ats tovavo 
JAV LB Krašto valdybai Va
sa r io 16-tos D e i m a n t i n ė s 
sukakties minėjime Vilniuje. 
Operos rūmuose. Apie Vasar io 
16-tos šventės renginius Lietu
voje Ingrida telefonu pranešė 
Čikagos l ietuviams per „Mar
gučio" radijo valandėlę vasario 
16-tos dienos vakare . 

* 
>r AMERICAN TRAVEL SERVICE 

9439 S. KEDZIE AVENUE 
EVERGREEN PAF.K, IL 60642 
TEL. (706) 422-3000 
FAX (708) 422-3163 

Jau daugiau, negu 25 metai, kai mūsų agentūra organizuoja 
grupines ir individualias keliones į Lietuvą ir kitus kraštus 
geriausiomis kainomis. Maloniai ir sąžiningai jus aptarnausime. 
Informacijai skambinti: 1-708-422-3000. Darbo vai.: p l r m a d . , arv 
t rad . , ketvtrtd Ir panktd . 9 v . r . - 5 v . p.p. T r « 6 d . 9 v . r . — 7 v .v . 

B A L F O DRABUŽIU V A J U S 

Balfas skelbia drabužių ir 
a v a l y n ė s vajų: vaikų d r a 
bužėliai labai laukiami —jų la
biausiai pasigendama Lietu
voje. Visi daikta i p r i imami 
sekmadien ia i s po 11 vai. ry to 
parapijos svetainėje, per Balfo 
nar ius . 

V A S A R I O 16-JI 
„ L I E T U V I Ų SODYBOJE" 

„Lietuvių sodyboje" Lietuvos 
Nepriklausomybės šventė buvo 
švenčiama antradienį , vasario 
16 d. Šventėje dalyvavo k u n . 
Gediminas Kijauskas, SJ, ir 
svečiai amerikiečiai. Svečius pa
sveikino „Lietuvių sodybos" di
rek tor ius Vytenis Čiurlionis. 

T.G. 

„ D R A U G O " KONCERTAS 

Kovo 14 d. Dievo Motinos pa
rapijos salėje ruošiamas „Drau
go" koncer tas . Dalyvauja solis
tė Giedrė Kauka i t ė ir pianistė 
Gražina Ručyte-Landsbergienė. 
Konce r tu i rengt i k o m i t e t u i 
p i rmininkauja VI. Plečkai t is . 

ATEITININKŲ Š V E N T Ė 

M e t i n ė C l e v e l a n d o a t e i 
t in inkų šventė kovo 20-21 die
nomis vyks Dievo Mot inos 
parapijoje. 

Nuotr. V. Bacevičiaus 

PADĖKIME RELIGINEI 
Š A L P A I 

Religinės šalpos r inkliava 
Dievo Motinos bažnyčioje bus 
vykdoma vasario 21 d., o Šv. 
Jurgio parapijoje — kovo 2 1 d . 
Vieton mirusio ilgamečio komi
t e to nario Leono Keženio, 
pakviestas Henr ikas Stasas. 
Komitetui vadovauja Zenonas 
Obelenis. 

„GRANDINĖLĖ" KIVANIS 
FESTIVALYJE 

Clevelando „ G r a n d i n ė l ė " 
kovo 13 d. dalyvaus Kivanis 
tautybių dainų ir šokių fes
tivalyje, Brecksville-Broadvievv 
gimnazijos auditorijoje. 

V.R. 

Jokūbas Stukas iš New Jersey buvo 
pagrindinis kalbėtojas ALTO ruoš
tame Vasario 16 minėjime Čikagoje. 

Nuotr. J . Tamulaičio 

DOVANOS IR PARAMA ARTIMIESIEMS 
LIETUVOJE 

V A I S T A I 
Pristatme įvairių rūšių receptinius ir visus kitus, Vakarų 

Europoje gaminamus, vaistus. 
Receptai nereikalingi, jei žinomas vaistų pavadinimas. 

M A I S T A S 
Siunt inys Nr. 1 0 . 

Praktiškas ir įvairus maisto siuntinys. Konservuota mėsa 
(6 dėžutės). 1 sv. margarino, 1 stiklinė tirpstančios arbatos, 
1 stiklinė tirpstančios kavos. 2 sv. pupelių kavos. 4 sv. 
cukraus, 2 sv. sūrio, 1 dėž saldaus pieno, 2 dėž. šprotų, 1 
dėž. saldainių, 2 lt. valgomos alyvos, 4 sv. geros rūšies 
dešros. 1 butelys alkoholinio gėrimo. $ 1 3 0 . 

R Ū B A I 
Vietoje rūbų, avalynės, medžiagų siuntimo mes 

patariame oervesti tam tikslui skirtą sumą pinigais, doleriais, 
markėmis. Bus praktiškiau ir naudingiau dovanų gavėjams. 
Mes galime tai padaryti greitai ir taupiai. 

Parduodame „Olympia" (portable) rašomas mašinėles 
ir „Optima" (portable electronic) raš. mašinėles su lietuvišku 
šriftu. 

Sudarome testamentus, pervedame palikimus į Lietuvą 
arba kitus kraštus klientui pageidaujama valiuta, atliekame 
finansines ir kt. banko operacijas. Patariame ir atidarome 
..Offshore deposito sąskaitas įvairia valiuta, tarpi
ninkaujame vakarų bendrovių. ..investment trusts", ,,unit 
trusts" akcijų įsigijime ir kt. įvairių dokumentų sudaryme. 

BALTIC STORES & CO. 
(Z. Juras, V. Juras). 

11 London Lane, Bromley, 
Kent, BR1 4HB, England. 

Telef. 081*460-2592. 
Fax. 081-318-7643. 

TIK PER ANGLIJĄ GREIČIAU IR TAUPIAU. 

REAL ESTATE REAU ĮSTATE * 

GREIT 
PARDUOTA 

. ft£/MAX 
REALTORS 

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

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

IEŠKO BUTO 

Ieškomas nedidelis 
butas. Skambinti: 

708-222-8219 

HELP WANTED 

Reikalingas namų prižiūrėtojas, 
galintis atlikti elektros, kanaliza
cijos, staliaus ir kt. darbus daugia
bučiame (apt. bldg.) name. Turi 
mokėti angliškai ir turėti oficialų 
leidimą dirbti. Kreiptis: Group B-W 
Holding, tai. 708-884-8697. Kal
bėti su Rūta. 

D ISTRIBUTORS W A N T E D 
for Chicago area. Successfully 
proven new & unique dairy item 
called Y o C R U N C H Y O G U R T . 

YoCrunch yogurt is a 
combination of lowfat yogurt & 
crunchy granola. Poss. master 
distributor. Direct all inquiries 
to: 

Y O F A R M C O R P 
162 Spr ing St . 

Naugatuck , CT 0 6 7 7 0 
or ca l l 

2 0 3 - 7 2 0 - 0 0 0 0 

IEŠKO 

Ieškau gyvenimo draugo. Esu vidutinio 
amžiaus, megztu siūti, megzti ir namų 
ruošą. Esu dailininkė. Atsakysiu tik {rim
tus pasiūlymus Rašyti: Birutei. Rokiškio 
rajonas, Juodupė 4822, Uepų 13-5, 
Uthuania. 

U.S. Savings Bonds 
Make Great Gifts. 

- • « * » 

; ^^W> ;x:Kc:^.>?t 
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KMIECIK REALTORS 
T 22 S. Pulaski Rd. 

43*5 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

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

8 MISCELLANgOTJS~~ 

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

T1.376-1882 nr 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus. 

F R A N K Z A P O L I S 
3208V2 W a » t 95 th St ra t 
T a i . — (708) 4 2 4 - 8 6 5 4 

(312)581-8654 

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 

I N C O M E TAX 
Tikslus, greitas ir sąžiningas pa
tarnavimas pildant pajamų mokes
čius bei sprendžiant kitus finan
sinius klausimus. 

Mano 20 metų patirtis šioje srityje 
užtikrins jūsų pasitenkinimą. 

Valandos pagal susitarimą. 
Pi jus S tonč ius , CPA, M B A 

11617 Brookwood Drive 
Orland Park, IL 60462 

tel . 708-479-2938 

Movlng — Kraustymas 
Profesionalus patarnavimas priei
namomis kainomis, Jums patogiu 
laiku. Draudimas garantuotas. 
Kreiptis: 

Vytas: tol. 312-436-5219 
Gediminas: tel. 312-925-4331 

Uquors Si Lounge 
6600 S. Kedzie 

Chicago, Illinois 60629 
(312) 92&«264 

Muzika: ketvd.. penktd.. šeštd., sekmd. 
nuo 9 v v Atsinešus Iškirptą skelbi
mą — vienas gėrimas veltui. Galio
ja iki vasario 28 d. 

Profesionalus ir greitas patarnavimas 
užpildant pajamų mokesčius: patarimai 
sprendžiant IRS liečiančius klausimus: 
konsultacija dėl palikimų ir finansines 
atskaitomybės 

ANDREVV Y U R K S A I T I S 
Certified Public Accountant 

799 Roosavelt Rd. 
Glen Eltyn, IL 60137 

Tai . 708-858-7828 

Valandos pagal susitarimą 

THE ART OF VIKTORAS PETRAVIČIUS 

THE ART OF 
VIKTORAS PETRAVIČIUS 

— Monografijos pirmas tomas, 
angliškai ir lietuviškai. Sudari 
Algimantas Kezys. Knyga apima 
šio dailininko ankstyvąja karyba, 
pradedant nuo įo studijų metu 
Paryžiuje iki 1949 m., kada jis su 
šeima gyveno DP stovyklose, 
Vokietijoje, išleido „Galerija" ir 
„Amerikos Lietuviu Bibliotekos 
leidykla". Kietais viršeliais, su 
aplanku. 232 psl. Verta turėti sau 
ir padovanoti kitam, ypač kita
taučiui. Gaunama „Drauge." kaina 
su persiuntimu 27 dol. Illinois 
gyventojai dar prideda 2 dol. 
valstijos mokesccio. 

Užsakymus siusti: DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 
Chicago. IL 60629 



TAURIA SIELA 
ATSISVEIKINANT 

A.a. kun. Prano Garšvos laidotuvėse sausio 28 d. Jaunimo centre šv. Mišias, tarp kitų kunigų, 
koncelebravo kun. Juozas Duoba, MIC, marijonų provinciolas kun. Viktoras Rimšelis ir kun. Anta
nas Miciūnas, MIC. Patarnauja br. Petras Kleinotas, SJ (pirmas iš kairės). 

Nuotr. J. Tamulaičio 

A.A. KUN. PRANO GARŠVOS 
ATIMINIMUI AUKOJO „DRAUGUI" 

PAREMTI 

500 dol. dr. Vytautas ir Danu
tė Bie l iauskai , C i n c i n n a t i , 
Ohio. 

100 dol. Vincas ir Aldona 
Šmulkščiai, Chicago, IL, J o n a s 
ir Bronė Palukaičiai , Harber t , 
MI. 

50 dol. K. R. Razauskas , 
Dearborn Hts. , MI, Danutė ir 
Jurgis Vidžiūnai, Chicago, IL , 
Vlada Žemliauskas, Spring Hill , 
FL. 

30 dol. Sofija Plėnys, O a k 
Lawn, IL. 

25 dol . A. ir S. Jel ioniai , Da-
rien, IL, dr. J . Makš tu t i s , Palos 
Hts . , IL, Aust rą Puzinas , San 
Mateo, CA. 

2 0 dol. I r e n a Alan tas , Red-
ford, MI, O n a Balč iūnienė , 
M a n a h a v v k i n , N . J . , J u o z a s 
Andrašiūnas, Chicago, EL, Irena 
Pemkienė, Sleepy Hollow, IL. 

10 do l . J u o z a s Žade ik i s , 
Chicago, IL. 

U ž a u k a s v i s i e m s t a r i a m e 
n u o š i r d ų a č i ū . 

UŽ KALENDORIŲ AR KALĖDINES 
KORTELES AUKŲ ATSIUNTĖ 

25 dol. D. Bilaišis, Dovvners 
Grove, IL; Viktorija Jon ikas . 
Chicago, IL: Juozas Kudi rka . 
Forest Hl. MD; Martynas Ra
kauskas. Kenosha, WT; Donatas 
ir Rasa Ramanauskas , Vi l l a 
Pk., IL; Vytautas Ripskis. Ever-
green Pk, IL. 

20 do l . Kazys Bagdonas . 
Spring Hl, FL; Pranas Balčiū
nas, Chicago, IL; Alex Bernotas. 
Hot Springs, AR; Stefanija Bur
ba. Oak Lawn, IL; Vale Gaubys. 
Sunland, CA: Jonas Grėbliaus-
kas, St. Bete Bch, FL; V a n d a 
Jautokai tė , Chicago, IL; Ed Jo
vaiša, San Diego, CA; Bronė 
Kalvaitis, Chicago. IL; A n n a 
Kroli. Stickney. IL; Y. Leleiva. 
Richmond HL N Y; G. ir D. 
Lietuvninkas. La Grange. IL; 
Petras Litvinskas. Sagina\v. MI; 
Teofile Mišauskas. L'nion Pier . 
MI; A l b e r t a s M i s i ū n a s . 
Gulfport. FL; Petras Pecenskis. 
Elizabeth, NJ; Petrutė Pliskai-
t is , Nevvark. N J ; A. ir L. 
Polikaitis. Lisle. IL; Bronius 
Polikaitis, Chicago. IL: Rai
mundas Rimkus. Berwvn, IL: 
Charles Sable. Chicago. IL; 
Alice Shillim, Countryside, IL: 
Sofija Šimkienė. Ryoal. Oak , 
MI. Jonas Skladaitis, Phila-
delphia. PA: Juozas St rokas , 
Br idgev iew. IL; A n t a n i n a 
Styga, London, Canada: Pau l 
Šukys. Kearny. NJ: Vladas 
Vaitkus. Juno Bch, FL; V y t a s 
Vaitkus. Hinsdale. IL: A. ir M. 
Valaitis, Dublin. OH; Bronius 
Vaškelis. Evergreen Pk. IL. 

15 dol . Alfonsas Bacevičius, 
Ponce Inlet . FL; A. Boreišis, 
Phoenix, AZ; Elena Koloso 
vienė, N o r t h b r o o k . IL; J . 
Rudzevičius, Los Angeles. CA; 
Irena Šerelienė. Forest Pk , IL: 
Nijole Varnienė. Italija. 

30 dol. A n t a n a s Adomaitis. 
Manchester . CT; Mrs. A. Bakai
t i s . Altą Loma, CA; Kaze Bra
zas, Oak Lawn, IL; Alfonsas 
Blekys, Chicago; A. Dambriū-
n a s . Beverly Hls, CA; Danutė 
Domkus , Los Angeles , CA; 
D a n a Eic inas , Chicago: M. 
G r a u z i n y t ė . Chicago; Bronė 
Juozapavičius, St. Pete Bch. FL; 
Chr i s Kikut is , Collinsville, IL: 
Bi ru tė Kozicienė, Dayton Bch 
Shores, FL; Morta Kuncienė, 
Sioux City, IA; Stase Mackonis, 
Chicago: dr. F r a n k Mažeika. 
Singer Is land, FL; S. Mineika, 
Centervi l le . MA; Pijus Mitkus. 
Bridgevievv. IL; Simon Nau
jokas , Chicago; S imas Paul ius , 
C h i c a g o ; M a r y P r e t k e l i s , 
Boulder, CO; Joseph Pupius. 
L o s A n g e l e s , CA; O. 
Remeikienė , Cicero. IL; dr. T. 
Ryman ta s , St. Pete Bch, FL; 
Valer ia Tumpienė . Chicago. 

15 dol. Uršule Baltrėnas, Tus-
t i n , CA; Aldona Drasut is , Chi
cago; Eduardas Gudelis, Phila-
delphia, PA; SoFia Liubartas , 
S u n City. AZ, Brone Milkovvski, 
Vi l la Pk, IL: Joseph Petuska . 
Southington. CT; Ben Povila-
vicius, Arl ington, MA; Aloysas 
Sturonas, Oak La\vn, IL; A. Vai-
t iekai t i s , Canton , MI. 

30 dol. Petras Gruodis. Chica
go; Kazimieras Paliulis — Wa-
terbury. CT; Joseph Šalkaus
kas, Waukegan, IL. 

25 do l . J. Augaitytė-Tama 
sauskas, Philadelphia, PA; Bru
no and Aldona Baukys St. Pete 
Bch, FL: Vitas Koklys, Hacien-
da Hts., CA; Eugenijus Likan-
deris, Chicago: Isabel Oksas , 
Los Angeles, CA; Darius ir Li 
dija Polikaičiai. Woodridge, IL; 
V y t a u t a s S inkus , Ch icago ; 
Casimer Valis. Maywood. IL. 

30 dol. Jonas ir Jadvyga Moc-
ka i t i s — New Buffalo, MI. 

25 dol . Birutė Bilvais — Law-
ton, OK; Benius ir Akvilė Kark-
liai — Cleveland. OH; Rev. Casi-
mi r Kulbis — Chicago, IL; Justi
n a Larsen — Lake City. MI; Juo
zas Mikulis — VVestchester, IL; 
J a n i n a ir Lynas Ruginiai — Ci
cero, IL; Donatas Šatas — War-
vvick, RI. 

20 dol . Viktoras Aukžemas — 
Nevvark, DE; Kazys Bagdonas 
— Chicago, IL; Petronėle Bagdo
n a s — Plymouth , CT; Rev. A. 
Ber taš ius — Paterson, NJ; Jo
n a s Bujauskas — Milford, MI; 
Kot ryna Blota — Los Angles, 
CA; Aldona Čaplėnas — Madi-
son. WI; Vaclovas Dzigas — 
Omaha , NE; J o n a s Fre imanas 
— Brockton, MA; Algis Jaraš ius 
— Wheaton, IL; Ona Jesūnas — 
PH'Hps , WI; Vacys Josys — 
Dearborn Hts., MI; Kazys Kaz
lauskas — Waukegan, IL; Algis 
Liseckas — La Habra Hts. . C A; 
Vladas Lopatauskas — Santa 

Monica, CA; S.K. Lukas — 
Brooklyn, NY; Stasys Mockus — 
Omaha, NE; Vacys Narkevičius 
— Dovvners Grove, IL; Augusti
nas ir Dalia Orentas — Chicago, 
IL; Pranas Nenius — Union 
P ie r , MI; D. P o l i k a i t i s -
W e s t l a k e V i l l a g e , CA; F. 
P u t r i u s — Palos Hts . , IL; 
Aldona Rimkevičius — Chicago. 
IL; Adele Šliažas — Chicago, IL: 
B. Stangenbergas — Cicero, IL; 
Nar imantas Udrys — Birming-
ham, MI; Ignas Valančius — 
Worcester, MA; P r a n a s Zaran-
ka — Redford, MI; Zita Žvirzdys 
— Olympia, WA; 

15 dol. Ramūnė Jonai t is — 
Toronto. Canada; R. & R. Kon
trimas — Mission Viejo, CA; Ka-
ta r ina Narkevičius — Arling
ton, MA; Ona Norkūnienė — 
Hartford, CT; Stasys Patlaba — 
Lemont, IL; Ju l ia Stork — 
Leeds, AL. 

30 dol . Vyt. J o n y n a s — 
Queens Village, NY; Vytautas 
Montvilas — Toronto, Canada: 

25 dol. Walter Abramikas — 
Springfield, IL; D. Navickienė — 
VVestlafce, CA; Dr. Birutė Pap-
rockienė — Glendale, NY; 

20 dol. Ofelija Barškėt is -
Chicago, IL; John Bar tkus — 
Dearborn Hts , MI; Pete Beduls-
kis — Ingleside, IL; Angeles 
Bliudžius — Los Angeles, CA; 
Kostas Eidukonis — Tucson, 
AZ: Antanas Giniotis — Chica
go, IL; Stella Jurgi las — Rancho 
Santa Fe, CA; Juozas Juška — 
Stuart , FL; Aleksas Karaliūnas 
— Lemont. IL; John Kazlauskas 
— Brockton, MA; J . Lieponis — 
Lockport, IL; Petr ie Pekarskas 
— Delhi, Canada; Leonas Petro
nis — Dearborn, Hts, MI; V. 
Plepys — Orland Pk., IL; Sophia 
Poknis — Toledo, OH; Jonas Sa
kas — Chicago, IL; Vladas 
Staškus - Redford, MI; Rev. Ed-
ward Statkus — Grand Rapids, 
MI. 

15 dol. Genovaitė Narbutienė 
— Vista, CA; Bruno Radzevičius 
— Lemont, IL; J a n i n a Rukše-
nienė — Los Angeles, CA; Aloy
zas Zurles — Chicago, IL. 

R e i š k i a m e g i l i ą p a d ė k ą 
v is iems g e r a d a r i a m s už au
k a s savo d i e n r a š č i u i 
„ D r a u g u i " . 

Vyriausios mūsų kartos gre
tos vis retėja; daugeliu atvejų 
nei spaudoje nebesužinome apie 
jų iškeliavimą amžinybėn. Toks 
spartus t a s mūsų gyvenimo 
tempas, kad neberandame nei 
laiko, nei progos tokiais momen
tais susikaupti , bent paskutinį 
kartą pagarbą pareikšti, su jais 
ir j o m i s a t s i sve ik in t i . O 
dažniausiai tai taurios sielos, 
kurios mus šioje žemėje palieka. 

Štai visiškai tyliai praeitų 
metų lapkričio mėn. 13 d. iš 
mūsų ta rpo pasitraukė Geno
va i t ė Bu te r l ev i č iū t ė S tan-
č ienė , visą savo gyvenimą pa
aukojusi k i tų gerovei. Gimusi 
šio šimtmečio pradžioje '1901 m. 
vasario 7 d.) Buiviškių kaime, 
Ukmergės apskrityje, ji tapo 
gailestinga sesele, ilgą laiką pa
šventusi Karo ligoninės pacien
tams K a u n e . 1931 metais iš
tekėjusi už dr. P vilo Stančiaus, 
medicinos profesoriaus ir bur
nos chirurgo, pirmo tokio spe
cialisto Lietuvoje, ji savo vyrui 
talkino odontologijos klinikose 

Kaune. Tai tauri, pasiaukojanti, 
savo vyrą stiprinanti gyvenimo 
partnerė iki pa t jo mirt ies jau 
šioje šalyje. Tiesiog malonu bū
davo stebėti jų tarpusavio su
tarimą, darnumą ir Genovaitės 
Stančienės savo vyro globojimą. 
Atvyko jie į JAV-es 1950 metais 
ir gyveno rytiniame pakraštyje, 
New Jersey valstijoje. Ir našle ! 
tapusi, ji visą savo laisvą laiką 
aukojo kitų globojimui bei 
patarnavimui. Negailėdama nei 
laiko, nei savo kuklių išteklių, 
ji rūpinosi v isa is , ku r iuos 
pažinojo ir kur iems ar t imo 
pagalba buvo reikalinga. Gera, 
kad jos draugės per paskutinius 
ke tve r ius m e t u s , k a d a G. 
Stančienė sunkiai sirgo, ją glo
bojo su tokia pat meile ir pasi
aukojimu, kurį ji parodė kitiems 
per visą savo gyvenimą. Iš 
šeimos liko jos sesuo Janina , o 
Genovaitė S t a n č i e n ė ilsisi 
ramybėje š a l i a savo vyro 
Montclair kapinėse, New Jersey 
valstijoje. 

V. 

DRAUGAS, penktadienis, 1993 m. vasario mėn. 19 d. 

A.tA. 
JUOZAS JUŠKA 

Gyveno St. Petersburg Beach, FL. 
Mirė 1993 m. vasario 15 d., 1 vai. p.p., sulaukės 90 m. 

amžiaus. 
Gimė Panevėžyje. Amerikoje išgyveno 43 m. 
Nuliūdę liko: žmona Genovaitė. 
Lietuvoje: dukra Antanina Stankienė, anūkė Danutė 

Mažutavičienė, proanūkės: Nomeda ir Aurelija; anūkas Česlo
vas Stankus su žmona Lina, proanūkai: Tomas ir Ingrida; 
anūkė Laimutė Kontrimienė su vyru Kęstučiu, proanūkai: 
Jūratė, Kęstutis ir Giedrė. 

Floridoje: sūnus Vilius, marti Zita, anūkė Virginija Petitt 
su vyru Richard, proanūkė Jennifer; anūkas Viktoras su 
žmona Catherine; anūkė Silvija Bukauskienė su vyru Vytau
tu, proanūkas Antanas. 

Chicagoje sūnus Steponas su žmona Irena, anūkai: Alicija 
ir Andrius. 

Lietuvoje seserys Adelė Muralienė su šeima ir Bronė 
Juškaitė. 

Giminės Amerikoje ir Lietuvoje: Edvardas Praninskas su 
žmona, Aleksas Praninskas su žmona, Janina Solienė, Janina 
Praninskaitė; brolių vaikai, kiti giminės, draugai bei 
pažįstami. 

Kūnas pašarvotas vasario 19 d., penktadienį nuo 3 iki 9 
v.v. Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4330 S. California 
Ave. 

Laidotuvės įvyks vasario 20 d., šeštadienį. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Nekalto Pra
sidėjimo parapijos bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks ge
dulingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę žmona, vaikai, anūkai, proanūkai i r kiti 
giminės. 

Laidotuvių direkt. Gaidas-Daimid. Tel. 312-523-0440. I 

Ateitininku F-.-c-racijos vadas Juozas Polikaitis atsisveikina ateitininkijos 
Prano Garšvos laidotuvių išvakarėse, sausio 27 d., Jaunimo vardu a.a. ku 

centre. Pri< .. (J edros korporacijos vėliavos — Rima Balčiūnienė. 
Nuotr. J . Tamulaičio 

KETVERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
KAZIMIERAS DRUSKIS 

Už jo vėlę šv. Mišios bus atnašaujamos vasario mėn. 22 
d. 8 vai ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šv. Mišiose ir kartu su mumis pasimelsti už 
a.a. Kazimierą. 

Nuliūdę: žmona, sūnus ir dukra. 

Mielam klubo na r iu i 

A.tA. 
BRUNO GRAMONTUI 

mirus . ( cero Lietuvių Medžiotojų ir Žuvautojų klubas 
r e i š k i a gi l ią užuojautą sūnu i M A R T Y N U I ir 
giminėms. 

INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones 

CARGO — siunčiame oro linija 

„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų pakere pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus 
Lietuvoje per 10 da-r.i dienų. 

etuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 

9525 South 79th Av*nu« 
Hlckory HM, Illinois 50457 
T«t. 708-430-7272 

223 Kalvarijų gatvė 
Vtlnlua, Uotuva 
T»l«fon«l: 77-7»-97 Ir 77-03-92 

/V 
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GAIDAS-DAIMID 

E U D E I KIS 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 
4330-34 S. California Avenue 

Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9862 

4605-07 S o u t h Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

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

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marųuette Parke 

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

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

\1arquette Funeral Home 
2533 VVesd 7Kt Street 
C hicjgo, Illinois O0f>2^ 

H312M76-2345 

Hills Funeral Home 
11)201 South Roberts Koad 
Pak>s Hills. Illmois 60465 

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South ^Ith Avenue 

Cicero. Illinois 606IH) 
708-652-1003 

l a i d o t u v i ų n a m a i Chicagoje ir p r i e m i e s č i u o s e . 

V i s u s l a ido tuv ių n a m u s gal i te pas iek t i 
s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B PFTKLS 
DONAI D A. PFTKUS 

DONALD M. PETKUS 

> 
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DRAUGAS, penktadienis, 1993 m. vasario mėn. 19 d. 

x „Rafinuotas frazavimas, 
atspalvių žaismas klasikinėse 
arijose kontrastuoja liaudiškam 
F. Bajoro „Sakmių" charak
teriui", — taip atsiliepia Irena 
Mikšytė apie solistę Giedrę 
Kaukaitę. Ją girdėsime vasario 
28 d., sekmadienį, 3 vai. p.p. 
Jaunimo centre, Čikagoje. 
Bilietai gaunami J. Vaznelio 
prekyboje. Koncertą rengia 
„Draugas". 

x Šį sekmadienį, 2 vai. p.p. 
Jaunimo centro didžiojoje salėje 
galime išgirst i sol.. Dalią 
Eidukaitę-Fanelli. Ji dalyvauja 
koncerte, kurį ruošia LB Brigh-
ton Parko apylinkės valdyba. 
Visas pelnas skiriamas Lietuvos 
konsulato paramai Čikagoje. 
Kviečiame koncerte dalyvauti. 

x Lietuvos Nepriklauso
mybės paskelbimo 75 m. su
kakt ies šventė Cicero bus 
vasario 21 d. Rengia ALTas. 
Šventės išvakarėse, šeštadienį, 
vasario 20 d., 12 v. dieną vėlia
vos pakėlimas Cicero miesto 
rotušėje. Vasario 21 d., sekma
dienį, 11 vai. ryto iškilmingos 
pamaldos Šv. Antano parapijos 
bažnyčioje. J a s aukos ir 
pamokslą pasakys kun. dr. Kęs
tutis Trimakas. Akademija vyks 
tuojau po pamaldų, 12 vai., 
parapijos salėje. Kviečiamos 
vietos organizacijos su vėlia
vomis ir visuomenė; ne tik vie
tinė, bet ir iš toliau; moterys, 
pasipuoškite tautiniais dra
bužiais. 

x Su džiaugsmu konstatuo
jame, kad, atsiliepdami į pra
ėjusio antradienio Sveikatos 
skyriuje paskelbtą mūsų 
straipsnį, į talką siūlosi jauni, 
jau čia mokslus baigę, gydytojai. 
Jie atsakys skaitytojų klau
simus įvair iais medicinos 
reikalais. Šiuo metu jau turime 
9 gydytojų grupę, laukiame ir 
daugiau. Pr imename skai
tytojams, kad klausimai turi 
būti aiškūs, trumpi. Redakcija 
neskelbs klausėjų pavardžių, 
bet turi žinoti, kas klausimą at
siuntė. Atsakančiųjų gydytojų 
pavardės bus skelbiamos su at
sakymu. Tai gera gydytojui 
reklama ir suteikia atsakymui 
autentiškumą. Kol „Kelias į 
sveikatą" skyrius yra per
tvarkomas, galbūt ateinantį 
antradienį dienraštyje dar jo ne
bus, bet netrukus vėl pradėsime 
spausdinti. Visiems dėkojame 
už dėmesį ir kantrybę. 

x Maria ir inž. Antanas Ru
džiai išskrido į Caracas, Vene-
cuelą, Lietuvos ambasadoriaus 
Vytauto Dambravos kviečiami, 
dalyvauti plačios apimties 
iškilmėse, švenčiant Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo 
deimantinį jubiliejų. Vasario 14 
d. buvo atnašautos šv. Mišios 
Šv. Bosco šventovėje, o po jų 
minėjimas latvių namuose. Va
sario 16 d. įvyko vėliavos 
pakėlimas prie Lietuvos amba
sados, šv. Mišios Šventojo sosto 
nunciatūroje, vainiko padėjimas 
Panteone ir kultūros sutarties 
pasirašymas tarp Lietuvos bei 
Venecuelos. Vakare — ambasa
doriaus priėmimas diplomatinio 
korpuso nariams. Vasario 20 d. 
bus iškilmingos pamaldos ir spe
ciali programa televizijoje. 

x Dr. Terri ir dr. Jonas 
Prunskiai susilaukė sūnelio, 
kurį pavadino Ovven Vytautu. 
Pirmgimiu džiaugiasi seneliai 
Mr. & Mrs. Donald Dalias ir mo
čiutė dr. Albina Prunskienė. 

x JAV LB Švietimo tarybos 
šaukiama darbo konferencija 
vyks vasario 28 d. Lemonto 
Lietuvių centro Bočių salėje. 
Konferencija prasidės su re
gistracija, susipažinimu ir ka
vute tarp 9 ir 9:30 v.r. Lemonto 
lituanistinės mokyklos mokyto
ja ses. Margarita Bareikaitė 
sukalbės invokaciją, o po to pra
sidės įdomios ir įvairios 
paskaitos bei diskusijos. 

x Dėmesio! Š.m. vasario 21 
d., sekmadienį, Čikagos Šaulių 
Rinktinė Užgavėnių proga 
Šaulių namuose ruošia blynų 
balių. Pradžia 12 vai. Gros Kos
to Ramanausko orkes t ras . 
Maloniai kviečiame visus daly
vauti. Šaulių Rinktinė. 

(sk) 
x ALIAS organizuoja gru

pinę kelionę į Lietuvos Archi
tektų sąjungos suvažiavimą 
Vilniuje su papigintom kainom 
per G. T. International, INC 
kelionių agentūrą. Prašom 
kreiptis tiesioginiai, tel.: (708) 
430-7272. Išskrendam gegužės 
mėn. 25 d. Lufthansa oro linija. 
Grįžimas atviras. 

(sk) 

x Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime 
jums nuoširdžiai patars ir pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkulis, tel. 
312-621-0954 arba jo sūnūs ir 
partneriai: Andrius Kurkulis, 
tel. 312-621-8999 ir Paulius 
Kurkulis, tel. 312-621-8886 du
ba su Oppenheuner & Co, Inc. 
Chicagoje. Iš kitur skambinkite 
veltui: tel. 1-800-621-2103. 

(sk) 

kėdžių: traukėme dainas ir 
rodos, atskamba iš kapo New nenorėjome skirstytis. Koncer-
Buffalo kapinėse, žvelgiant į jo tuose buvo galima įsigyti jau 
paliktus kūrinius, kuriuos 
turėtų pamatyti kiekvienas 
šviesesnis lietuvis, nes paroda 
tęsis iki šio sekmadienio, va
sario 21 d. O kaip tuos kūrinius 
vertina vienas kitas meno žino
vas iš parodoje sutiktųjų? Archi
tektas ir meno kolekcionierius 
Vytautas Vepštas: „...Apskritai 
Petravičių dailininką vertinu 
kaip labai rimtą kūrėją. Šitos 
serijos paveikslų aš dar nema
čiau, jie man gan įdomūs..." 
Skulptorius R. Mozoliauskas 
taip pat entuziastingai atsilie
pia: „Petravičius visada daro 
gerą įspūdį. Šitų darbų aš nesu 

„Grandies" ansamblio šokėjai kartu su „Dainavos" ansambliu atliks programą šį sekmadienį 
2 vai. p.p. Jaunimo centre. Pelnas skiriamas Kon.-ulato įstaigai Čikagoje paremti. Koncertą rengia 
Brighton Parko apylinkės LB valdyba. 

x Nekalto Prasidėjimo pa
rapija Brighton Parke ruošia 
linksmą priešgavėninį pobūvį — 
Mardi Gras — šeštadienį, va
sario 20 d., nuo 6 iki 10 vai. 
vakaro, sekmadienį, vasario 21 
d., nuo 12 iki 6 vai. vakaro. 
Pobūvis vyks parapijos salėje — 
bus linksmos muzikos, valgių, 
žaidimų ir kitų įdomybių. 
Visuomenė kviečiama atsilan
kyti ir smagiai „užsigavėti", tuo 
pačiu paremiant parapiją. 

x Vasario mėnesio „Pasau
lio l ietuvis", kurį leidžia 
Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenė, redaguoja jos pirmi
ninkas Bronius Nainys, šj 
numerį skiria deimantinei 
Lietuvos nepriklausomybės 
sukakčiai. Žurnale rašo O. 
Balčiūnienė, J. A. Antanaitis, P. 
Statutą, V. Žemaitis. V. Ramo
jus, R. Kubiliūtė. J. Vaisiūnas 
ir daug daug kitų. P r ie 
„Pasaulio lietuvio" jau nuo 
seniau prijungiamos ir „Švie
timo gairės", anksčiau ėjusios 
atskiru leidiniu. Džiaugiamės, 
kad „Pasaulio lietuvį" spaus
dina „Draugo" spaustuvė Čika
goje, o redaktorius Br. Nainys 
turi gerą talkininką — Edvardą 
Tuskenį. Administruoja Baniu-
tė Kronienė. 

x Lietuvos avia l in i jos 
(LAL), Lietuvos Vaikų Vilties 
globojamiems vaikams ir kartu 
atvykstančiam globėjui pa
aukoja skrydžių bilietus iš 
Vilniaus į Frankfurtą ir iš 
Frankfurto į Vilnių. 

x Bronius Juodelis pakvies
tas į naują Lietuvių fondo 

sime „Draugo" rengiamame v a idybą spaudos, informacijos 
koncerte vasario 28 d. 3 vai. p.p. vicepirmininko 

DAIL. V. PETRAVIČIUI 
VĖL SUGRĮŽUS 

Moterų klubo pirmininkė Alek
sandra Likanderienė. 

Nuotr. J . Tamulaičio 

x Švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijai Brighton 
Parke reikalinga sekretorė ar
ba sekretorius. Pageidaujama, 
kad mokėtų ir lietuviškai. Dėl 
informacijų prašome kreiptis į 
parapijos kleboną kun. Anthony 
Puchenski, tel. (312) 523-1402. 

x Pasaulinių ir lietuvių 
kompozitorių kūrinius girdė-

Jaunimo centre. Visi kviečiami 
ir laukiami. Savo dalyvavimu 
koncerte užtikrinsite ir parem-
site dienraščio tolimesnį gyva
vimą. 

x Valdo Adamkaus, va
dovavusio p. St. Lozoraičio 
rinkiminei kampanijai į Lietu
vos prezidento postą, įspūdžius 
išgirsite vasario 19 d-, penkta
dieni, 7:30 v.v. Jaunimo cent
ro kavinėje. Rengia Santa
ros-Šviesos Federacija. 

(sk) 

x Pabauda $500 ir kalėji
mas, jei kas vairuoja automobilį 
be Illinois valstijos leidimo (IL. 
driver's license). Kreipkitės į E. 
Šumaną dėl vairavimo teisių, 

pareigoms. 
Lietuvių fondo taryba š.m. 
vasario 12 d. posėdyje patvirtino 
naujus valdybos narius. 

x Užgavėnių blynai vasario 
23 d., antradienį, nuo 5 v. p.p. 
iki 8 v.v. Pasaulio lietuvių cen
tre, Lemonte. Blynai, spurgos, 
varškės vyniotiniai ir dar daug 
kitų skanumynų. Kviečiame 
skaniai ir sočiai pasivaišinti. 

(sk) 

x Greitai ir sąž in inga i 
pildau Income Tax. Reikalui 
esant, atvykstu į namus. Susi
tarimui kreiptis: Gediminas, 
tel. 708-656-2550. 

(sk) 

x VIEŠBUTIS „ŠARŪ-

telės. Tel. 708-2463241 
708-990-2148. 

vizos ir „Sočiai Security" kor- NAS" Vilniuje. Naujas. Popu
l iarus. Šu vakar i e t i ška i s 
patarnavimais. Informacijai 
skambinkite collect: Danutei 
Ankaitienei, tel. 510-943-1666, 
fax 510-943-6668. 

'sk) 

arba 

(sk) 

Penktadienio, vasario 12 d., 
vakare Čiurlionio galerijoje, 
Jaunimo centre, atidaryta antro
ji Lietuvos Nepriklausomybės 
deimantinio jubiliejaus proga, 
Lietuvos gen. konsulo Čikagoje 
V. Kleizos iniciatyva su 
t a l k i n i n k ų pagalba suor
ganizuota, meno paroda, kurio
je Čikagos ir apylinkių lie
tuviams eksponuojami dar 
nematyti 1989 m. mirusio daili
ninko Viktoro Petravičiaus 30 
paveikslų. Tie kūriniai yra The 
Midvvest Museum of Art, Elk-
hart, Indianos valstijoje nuo
savybė ir devynioms dienoms į 
Čikagą atgabenti bei lietuviams 
parodyti Čiurlionio galerijos va
dovybės pastangomis. 

Kai maždaug 1980-84 m. lai
kotarpiu Petravičius tapė šiuos 
kūrinius, gyvenau jau Vašing
tone ir savo bičiulius iš Čikagos 
laikų, Viktorą bei Aldoną Pet
ravičius, tegalėdavau aplankyti 
vieną kartą metuose, vasaros 
atostogų proga nuvykęs į Ka-
raičių „Gintarą" Union Pier. O 
kai Karaitis apie mano at
vykimą painformuodavo netoli
mus kaimynus Petravičius, tai, 
žiūrėk, Viktoras tuoj ir prisista
to ir kviečia aplankyti jų 
sodybą, pamatyti naujausius 
darbus. Bičiuliu Viktorą Pet
ravičių drįsčiau pavadinti ir dėl 
to, kad aš vienintelis iš visos 
„Amerikos Balso" tuometinės 
lietuvių tarnybos Vašingtone 
(bent taip bendradarbia i 
sakydavo) galėjau iš Petravi
čiaus išgauti ir į juostą įrašyti 
pasikalbėjimus, kur ie tais 
laikais ypač įdomūs buvo nuo 
laisvo pasaulio atskirtai Lietu
vai. O kodėl Petravičius mane 
mėgo. mielai kalbėdavosi, 
rodydavo savo naujausius kū
rinius, nežinau. Bet taip buvo, 
ir todėl į šią parodą, pavadintą 
..Antroji jaunystė" , vykau 
brangių prisiminimų vedamas. 

Nors penktadienio vakare 
keliai vietomis buvo ledu pa
dengti, bet į parodos atidarymą 
susirinko gražus būrys įvairios 
publikos: buvo dailininkų bei 
meno mylėtojų iš Čikagos, 
Lemonto ir kitur. Gal ketvir
tadalį publikos sudarė naujieji 
paskutinio laikotarpio ateiviai 
ir svečiai iš Lietuvos, gal ketvir
tadalis šį kartą buvo amerikie
čių ar angliškai kalbančiųjų, 
nes menui suprasti ir juo pasi-

Čikagoje „Melodijos" išleistų 
kasečių. Vytautas Siškauskas ir 
Alvydas Blinstrubas žada visai 
netrukus padovanoti trečią 
kasete Amerikoje gyvenantiems 
lietuviams. 

Vakaronė buvo labai įvairi — 
Daiva Meilienė ir jos dukrelė 
Alina deklamavo Mikrutės eilė
raštį „Lobiai", buvo šokama ir 
demonstruojamos mados. Iš 
Lietuvos — iš lino. 

Žmoniškosios fantazijos ir 
neramią kūrybos gyslelę turi 
Virginija Kliknienė. Linas jos 
rankose virsta savitu meniniu 
kūriniu. Šis grožis kuriamas 

matęs, jie man labai patinka. dideliu ir be galo kruopščiu dar-

grožėti kalbos barjerų nėra. Tad 
publika buvo ir jauna, ir įvairi. 

Trumpą atidarymo ceremo
niją pravedė galerijos kuratorė 
B. Šontaitė, pakviesdama žodį 
tart i Lietuvos gen. konsulą 
Čikagoje V. Kleizą. Jis 
pasveikino susir inkusius, 
padėkojo Čiurlionio galerijai ir 
jos direktoriui A. Janusui už pa
rodos suruošimą ir jos įjungimą 
į Lietuvos Nepriklausomybės 75 
m. minėjimą. O apie dail. V. 
Petravičių konsulas kita proga 
taip atsiliepė: „Viktoras Petra
vičius priklauso tai pirmajai 
kartai, kuri išaugo ir subrendo 
jau Nepriklausomoje Lietuvoje. 
Tai karta, turėjusi galimybę 
tikrai pajusti Vakarų Europos 
meno pasaulį ir jo apraiškas 
įjungti į mūsų dailės gyve
nimą..." Po to įvyko, sakyčiau, 
pati įspūdingiausia dalis, akto
rei N. Martinaitytei su deramu 
tonu ir nuotaika padeklamavus 
poetų J. Švabaitės ir K. Bradū-
no Petravičiui bei jo kūrybai 
dedikuotus eilėraščius. 

Paskui, bežiūrint daugiausia 
mistiškus V. Petravičiaus kūri
nius, man vėl prisiminė jau 
seniai girdėti, o a.a. meno kri
tiko B. Chomskio užrašyti, V. 
Petravičiaus žodžiai apie Dievą: 
„Aš nežinau, bet girdžiu Jo 
balsą, kuris nebaudžia tvanu, 
gaisrais ar pragaru, balsą, kuris 
žmogų pakelia, apšviečia. Lietu
vių liaudis, ar kai buvo pa
goniška, ar vėliau, kai tapo 
krikščioniška, iš esmės nieko 
nepasikeitė, nes visada girdėjo 
Jo balsą, kuris akivaizdžiai 
skamba liaudies dailėje, dainose 
ir pasakose..." 

Tas V. Petravičiaus balsas, 

Man atrodo, kad paroda labai 
įspūdinga". Maždaug tą patį 
pasakė ir skulptorius bei buvęs 
Čiurlionio galerijos direktorius 
P. Aleksa. Su daugeliu muziejų 
bei meno galerijų pažintį turin
tis E. Holenderis pareiškė: 
„Muziejus labai patenkintas įsi
gijęs tuos darbus... Sakyčiau, 
kad čia geriausia Petravičiaus 
paroda, tuos darbus išrinko pro
fesionalai kuratoriai, tai čia, 
sakyčiau, ir yra geriausi Petra
vičiaus darbai". 

0 aš nuo savęs pridėčiau: 
gaila, kad jie pateko į ameri- i 
kiečių, bet ne lietuvių rankas. 
Gal už šimtmečio kito jie bus ! 
verti milijonų dolerių, kas žino? į 
Pabaigai prisimintini žymios 
Lietuvos meno kritikės I. Kor
sakaitės žodžiai apie V. Pet
ravičiaus kūrybos originalumą: 
„Teisingai yra sakoma, kad Pet
ravičius buvo pirmasis, kuris 
taip įžvalgiai atkūrė liaudies 
meno plastines tradicijas". 

VI. R. 

ĮDOMI IR KITOKIA 
VAKARONĖ 

„Mes pabūkim jauni su Lietu
va", ir tikrai praėjusi vakaronė 
buvo neįprasta ir netikėta 
mums visiems susirinkusiems, 
kada, užgesus šviesai, ant stalų 
degant žvakėms, iš salės gilumos 
pasirodė tautiniais drabužėliais 
vilkinčios mažosios lietuvaitės, 
rankutėse ištiesę Lietuvos ži
burį. Suskambo varpeliai, pasi
rodė visas būrys gražių grakščių 
lietuvaičių vilkinčių dzūkų, 
suvalkiečių, žemaičių ir aukš
taičių rūbais. Pasklido po visą 
salę gimtosios žemės skambesys 
— išnešiojo, pabiro ir lydėjo per 
visą vakarą. 

Visos vakaronės fone aidėjo 
ansamblio „Melodija" melodin
gos dainos, o repertuaras buvo 
suprantamas kiekvienam lietu
viui. „Melodijos" ansamblio 
muzika ir dainos mus kėlė nuo 

bu. Tikrai nebijota žais
mingumo ir įvairumo dar nema
tytuose kūriniuose. 

Įvairiaraštės, gražių spalvų 
juostos papuošė autentiškus 
tautinius drabužius. Juostų au
torė Birutė Janavičienė — tai jos 
pomėgis ir darbas — vytinės 
juostos. 

Žiūrovų pageidavimui vaka
ronės tęsinys vyks vasario 26 
dieną Lemonte, Bočių salėje 7 
vai. vak. 

Koresp. 

IS ARTI IR TOLI 

x „ŽAIBAS" ketvirti 
metai garantuotai ir patikimai 
pristato užsienietiškas maisto 
prekes Lietuvoje į namus. Dvy
likos, labiausiai mėgiamų ir no
rimų paketų pasirinkimas. Visi 
užsakymai, pristatomi per 10 
darbo dieni} i namus. Kreip
tis; ..ŽAIBAS', 9525 So. 79th 
A ve., Hickory Hills, II 60457, 
tel. 7084308090. 

(sk) 

x TRANSPAK siunčia tal-
pintuvus (konteinerius) į Lietu 
vą kas savaitę. Siunčiame 
„AIR CARGO". Siųskite per 
seniausią siuntinių į Lietuvą įs
taigą TRANSPAK, 2638 W. 69 
St., Chicago, IL 60629, tel. 
312436-7772. 

(sk) 

x „Bridges", leidžiamas LB 
Kraš to valdybos ir reda
guojamas Juozo Arlausko, yra 
vienas geriausių ir išsamiausių 
informacinių periodinių leidinių 
anglų kalba Nors šį numerį 
kažkodėl gavome pavėluotai (tai 
lapkričio-gruodžio žurnalas), bet 
jame dauguma medžiagos te
bėra aktuali ir jdomi. „Bridges" 
vertas platesnio savųjų, kurie 
jau nepajėgia skaityti lietu
viškai, ir kitataučių dėmesio. 

Daiva Meilienė ir jos dukrelė Alina vakaronėje Jaunimo centre atlieka pro
gramos dalį. 

Nuotr. J . Tamulaičio 

Povilas Dambrauskas, dalyvavęs 
prez. Clinton inauguracijos iškilmėse 
Vašingtone. 

JAV 

150 SAKSAFONŲ! 

Prezidento Clinton inaugura
cijos proga Vašingtono J. F. 
Kennedy Center įvyko kon
certas, pavadintas „Presidential 
Inaugural Celebrat ion for 
Youth", kur iame orkestrą 
sudarė 150 saksafonais grojan
čių gimnazijos moksleivių, pa
rinktų iš įvairių Amerikos vie
tovių. Orkestre grojo ir 17 metų 
amžiaus lietuvis, Povilas Damb
rauskas. J is yra paskutinėje 
Centerville, VA gimnazijos 
klasėje. Tėvai — Milda Fricaitė 
ir JAV kariuomenės pulkinin
kas Vincas Dambrauska i . 
Seimą gyvena Centerville, VA. 

— Šv. Kazimiero minėjimas 
Philadelphijos Sv. Andriejaus 
parapijoje vyks š.m. kovo 7 d. šia 
tvarka: 10:30 vai. r. pamaldos 
bažnyčioje. Po pamaldų viešas 
minėjimas salėje. Paskaitą skai
tys Pensilvanijos universiteto 
doktorantas Vėjas Liulevičius. 
Visi maloniai kviečiami daly
vauti. Rengėjai — Philadelphi
jos ateitininkai. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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




