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Lietuva — stebėtoja 
NVS naftos verslovių 

susitikime 
Ketvirtadienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius , kovo 4 d. (Elta) — Iš 
Rusijos miesto Surgut sugrįžo 
Lietuvos delegacija, kuri daly
vavo čia vykusiame Nepriklau
somų Valstybių Sandraugos ir 
kitų buvusios Sovietų Sąjungos 
respublikų atstovų susi t ikime. 
Jame buvo svarstyta Rusijos 
naftos ir dujų verslovių plėtotės 
problemos ir perspektyvos Tiu-
menėje ir Surgute — tur t in 
giausiuose šių gamtos išteklių 
regionuose. 

Delegacijos vadovas, pramo
nės ir prekybos ministras Alber
tas Sinevičius pažymėjo, kad 
L ie tuva š i ame s u s i t i k i m e 
nepasirašė jokių dokumentų, o 
dalyvavo tik stebėtojos teisėmis. 
Susi t ikime pavyko s u r i n k t i 
daug Lietuvai reikalingos infor
macijos, gauti dokumentų. 

NVS vadovai Surgute pasi
r a šė s u s i t a r i m ą dėl T a r p 
vyriausybinės naftos ir dujų 
tarybos įsteigimo. Sis žingsnis 
buvo reikalingas, nes nėra , k a s 
norėtų investuoti daug lėšų į 
Rusijos naftos ir dujų versloves, 
daug gręžinių nebeeksploatuo-
jami, nors juose gausu naftos i r 
dujų. Išgaunamos naftos ir dujų 
Rusijai dar užteks, o eksportui 
— nebeliks. 

A. Sinevičius pasakė, kad į 
naująją tarybą gali įstoti kiek
viena Rytų ir Centr inės Euro
pos šalis. J i turės galimybę in
vestuoti lėšų į gręžinius ir juos 
eksploatuoti savo re ikmėms, 
dalį naftos ar dujų pa l ikdama 
Rusijai. Ar Lietuvai bus priim
tina tokia apsirūpinimo nafta ir 
dujomis forma, turi spręs t i 
Aukščiausiosios valdžios instan
cijos. 

Seimo opozici ja dėl R u s i j o s 
pas i s iū lymo saugo t i t a i k ą 

Seime įvykusiame brifinge 
i šp la t in tas Seimo opozicijos 
vado Vytauto Landsbergio pa
reiškimas dėl Rusijos pasisiū
lymo būti tarptautiniu žandaru. 

„Rusijos prezidento B. Jelcino 
ketinimas prašyti Jungtinių Tau
tų mandato 'garantuoti taiką ir 
stabilumą buvusioje Sovietų 
Sąjungoje', — tai yra, kiš t is į 
kaimynų reikalus — ne vien ig
noruoja tarptaut inę teisę, be t 
ir skat ina atidžiau įsižiūrėti į 
pačią Rusiją", rašoma pareiš
kime. „Mums kelia didelį rū
pestį politinis ne s t ab i l umas 
Rusijoje ir prezidento B. Jelcino 
oponentų imperinės užmačios, 
nes tai pati blogiausia Rusijos 
prekė eksportui". 

Dėl konfederacijos projektų, 
kurie būtų siūlomi NVS ša l ims 
arba buvusioms Sovietų Sąjun
gos respublikoms, kar tu žadant 
jėga „garantuoti s tabi lumą", 
(nepriimtinas). „Tik Rusijos ka
r i uomenės i šved imas r e i k š 
mums taikos įtvirtinimą, Antro
jo pasaulinio karo pabaigą" , 
rašoma pareiškime. 

Susit ikime su žu rna l i s t a i s 
Vytautas Landsbergis gr iežtai 
kritikavo Lietuvos vyriausybės 
atstovų dalyvavimą pas i t a r ime 
Surgut mieste, Rusijoje, k u r 
buvo tar iamasi dėl naftos i r 
dujų tiekimo. Jo nuomone, t e n 
pasirašyti dokumentai Lietuvai 
net ir ekonominės naudos neža
da, nekalbant jau apie didelę 
politinę žalą. Tai, kad Latvija ir 
Estija nedalyvavo t a m e pasi
tarime, kad šie dalykai su jomis 

nebuvo a p t a r t i aukšč iaus iu 
lygiu, leidžia kilti klausimui, ar 
negresia pavojus Baltijos fron
tui , Baltijos valstybių vienybei. 

L D D P opoz ic i jo s veikloje 
į žve lg ia s a v o v i e n v a l d y s t ė s 

n o r ą 
..Lietuvoje tapo kiek ramiau , 

mažėja žmonių supriešinimas", 
pareiškė LDDP farkcijos Seime 
vadas Just inas Karosas spaudos 
konferencijoje. Dėl prezidento 
r inkimų, atrodo, nebus iškelta 
nė vienos bylos, pažymėjo jis. 

Nors ir paradoksalu, bet Jus
t i na s Karosas pasidžiaugė tuo, 
jog Lietuvos televizija nesuteikė 
LDDP frakcijai nė vienos va
landos televizijoje, nors frakci 
ja buvo prašiusi nuolatinės pozi
cijos. Tai — ne pr iekaiš tas , pa
sakė jis. Ta i rodo, kad Lietuvo
je vals tybinė televizija ir radi
jas dirba pagal demokrat inės 
valstybės modelį. 

Apskr i ta i dešiniosios opozici
jos veikloje Ju s t i na s Karosas 
įžvelgė „v ienva ldys tės troš
kulį". Joje, pasak jo, pasireiškia 
ir daugiau ant idemokra t i škų 
tendencijų. LDDP frakcijos va
das pabrėžė, kad nepaisant pozi
tyvių dalykų Seime, vis dėlto 
„sunkiai e inama į susitarimus". 

L i e t u v o s v y s k u p ų v iz i t a s 
R o m o j e 

Lietuvos Kata l ikų Bažnyčios 
Informacijos cen t ras pate ikė 
detalesnių žinių apie vasario 
22-27 d. vykusį Lietuvos vys
kupų vizitą pas Šventąjį Tėvą 
Joną Paulvų II. 

Lietuvos ganytojai lankėsi 
Vyskupų kongregacijoje, kur 
kalbėta apie būt inybę a ts ta ty t i 
viską, ką sugriovė komunizmas. 
Akcentuota , jog, s iekiant šio 
t ikslo, bū t ina vienybė tarp 
vyskupų, kunigų ir pasauliečių, 
t a ip pat vienybė su Apaštalų 
Sostu. 

Vasario 26 d. Šventasis Tėvas 
priėmė visus vyskupus priva
čioje audiencijoje ir su kiek
vienu a tski ra i kalbėjosi apie jų 
vyskupijų pastoracinius reika
lus. Kitą dieną kardinolas Vin
centas Sladkevičius, arkivys
kupas Audrys Bačkis ir visi Lie
tuvos vyskupai kar tu su Šven
tuoju Tėvu koncelebravo šv. 
Mišias privačioje popiežiaus 
koplyčioje. Po jų surengtame 
oficialiame susi t ikime kardi
nolas Vincentas Sladkevičius 
visų vyskupų vardu pasakė 
kalbą apie Bažnyčios padėtį 
Lietuvoje, e samus sunkumus ir 
lūkesčius. . . Šventas i s Tėvas 
pasidžiaugė susit ikimu su daug 
kentėjusios t au tos ganytojais ir 
nurodė, į ką labiausiai reikėtų 
kreipti dėmesį šiuo laikotarpiu 
— į a ts inauj inimą Vat ikano 88 
sus i r inkimo dvasia bei naująja 
evangelizacija. 

S u g r ą ž i n a m a L i e t u v o s 
g e o d e z i n i ų m a t a v i m ų 

m e d ž i a g a 

Nors ir vėluodama, Rusija 
vykdo sus i ta r imą grąžinti Lie 
tuvai at imtą jos prieškario laikų 
ir vėliau a t l ik tų geodezinių 
ma tav imų medžiagą. J valsty
binės geodezijos tarnybos fondus 
specialiu paš tu atkel iavo pir
mieji 22 s iun t in ia i iš Centr inių 
Rusijos geodezijos kartografijos 
fondų. 

Parašiutais metama pagalba 
Bosnijoje nepasiekia taikinių 

Lietuvos ambasadoriui prie Jungtinių Tautų Anicetui Simučiui (kairėje) kviečiant, naujai paskirta 
JAV ambasadorė Madeleine Albright ta r ia žodį Lietuvos Misijos prie JT surengtame priėmime 
Lietuvos Nepriklausomybės šventės proga Jungtinėse Tausoe š.m. vasario 16 dieną. Pati būdama 
pabėgėlė iš Čekoslovakijos ir priėmusi JAV pilietybe, amb. Albright pasakė, jog jaučiasi artima 
lietuviams ir sveikino lietuvius Nepriklausomybės šventės proga kaip JAV — „seniausios 
demokratijos atstovė". 

Šalpos siuntinių metimas 
iššaukė serbų ofenzyvą 

Tuzla , Bosnija-Herzegovina, 
kovo 3 d. (NYT) - Užkariavę 
didesnę dalį musulmonų apgy
ventų žemių rytinėje Bosnijoje, 
serbų daliniai kulkosvaidžiais 
apšaudė tūks tanč ius musul
monų, negalinčių pabėgti iš 
Čerška vietovės, pranešė Jung
tinių Tautų pareigūnai Tuzla 
miestelyje. 

Dėl šių pranešimų JT Aukšto
j i Komisija Pabėgėl iams iš 
Genevos pasiuntė pranešimą 
Jungt inėms Tautoms New Yor-
ke, kad net ir konservatyviai 
skaičiuojant, Bosnijos serbai 

Vokiet i ja d o v a n o j o 
t r a n s p o r t o l ė k t u v u s 

Krašto apsaugos ministerijai 
perduoti du kariniai transporto 
lėktuvai, kuriuos dovanojo Vo
kietijos gynybos pajėgos Bun-
desvvehr. Krašto Apsaugos mi
nisterijos aviacijos tarnybos 
viršininkas Zenonas Vegele-
vičius sako, kad lėktuvų tech
nine būklė labai gera, nors jie 
buvo naudojami 10 metų. Jie 
pritaikyti vežti žmones ir kro
vinius, keliamoji galia 1.5-2 to
nos arba 12-15 keleivių. 

Nuolatinė lėktuvų dislokaci
jos vieta bus Šiaulių aerodro
mas, iš kurio iki birželio 1 d. 
turėtų išsikelti paskutiniai Ru
sijos armijos daliniai. Ekspertų 
nuomone, tai vienas geriausių 
pagal tchnines charakteristikas 
aerodromų Europoje. 

Krašto apsaugos ministerijai 
perduodami dar keturi buvusios 
sovietų armijos kariniai aerod
romai — Panevėžio ir Raseinių 
rajonuose bei du Jonavos rajone. 
Ministerijos vadovai sako. kad 
jie, kaip ir Šiaulių aerodromas, 
ta rnaus ir civilinei aviacijai, 
ypač transporto. 

Besikuriančiose Lietuvos ka
rinėse oro pajėgose dabar yra 24 
lengvieji, keturi koviniai moko
mieji L-39 ir šiandien dovanoti 
L 4 1 0 lėktuvai. Oro erdvei, 
kurią kasdien po 20-30 kartų 
pažeidžia svetimos valstybės 
lėktuvai, apsaugoti jų reikia 
kur kas daugiau. Lietuva norė
tų sukurti tokią oro erdvės ap
saugos sistemą, kokias turi 
mažosios Europos valstybės, 
sako p u i n i n k a s leitenantas 
Zenonas Vegelevičius. 

vykdo „skerdynes". Daugumas 
jų musulmonų aukų buvo rasti 
su prapjautomis gerklėmis. 

Apšaudymas kulkosvaidžiais 
įvyko sekančią dieną po fo. kai 
JAV oro pajėgų transportiniai 
lėktuvai jau antrą nakt mėtė 
parašiutais /.laislv •< -„^vu pa
galbą Čerška apylinkių mieste
liams, bei kitiems rytinėje Bos
nijoje. Toje vietovėje gyveno ir 
musulmonai ir serbai Pereita 
pavasarį serbai iš toje vietovėje 
esančių kaimų išvarė musulmo 
nus, bet gruodžio mėnesį serbus 
iš ten išvarė musulmonai. 

Kovo 2 d. naktį serbų pajėgos 
apšaudė musulmonus, j iems 
bandant pasiimti tris ryšulius 
amer ik ieč ių jiems išmestos 
pagalbos. Bet mėgėjas radi-
j istas iš to regiono praneša, kad 
serbai į pabėgėlius musulmonus 
šaudė ašarinėmis dujomis ir 
kar i ška is šautuvais. 

JAV sušaukė ypatingą JT 
Saugumo Tarybos pasitarimą 
prašyti, kad JT stiprintų spaudi
mą bekovojančioms grupėms 
liautis kariavus ir sugrįžti prie 
derybų stalo. 

Čerskos apylinkių gynyba jau 
suiro; sakoma, kad gyventojai iš 
ten bėga, o likusieji gynėjai 
buriasi artimame, dar nekritu 
šiame mieste — Srebnica. 

Bosnijos musulmoniškos val
džios pareigūnai pasakė, kad 
JAV pagalbos siuntimų meti
mas užvedė serijinę reakciją, 
kuri pasibaigė musulmonų pra
laimėjimu. Jų supratimu, Bos-

vaistus pusę tonos sveriančiuo
se siuntiniuose. Serbai pasinau
dojo ta proga pralįsti pro musul
monų saugomą frontą. „Daug 
žmonių, jų tarpe ir kariai , išėjo 
ieškoti siuntinių, ir tada kri to 
Čerška", pasakė to regiono 
Bosnijos informacijos ministras 
Reuters žinių agentūros kores
pondentams. Jis pasakė, kad 
Čerskos gynyba nepakankamai 
dirr.c»ic skyvi fronto gynybai, 
bet reikia atsimint : ir tai, kad 
jie nebuvo gavę maisto 10 mėne
sių. 

Radijo mėgėjas iš Čerška vie
tovės praneša, kad giliam snie
gui dengiant rytine Bosniją, 
serbų kariai „laisvrn vaikšto po 
miestą, degindami namus, žudy
dami jų gyventojus ir juos 
apiplėšdami. Bent 500 civilių 
yra nužudyti, bet iš tikrųjų jų 
yra daugiau, nes neįmanoma 
suskaičiuoti visų lavonų. Žmo
nės, likę be namų, nes serbai 
juos sudegino, stovėjo pakelėse, 
laukdami kokios nors evakua
cijos, kurios nėra, o serbai j juos 
šaudo. Mums buvo pasakyta, 
kad padėtis yra blogiausia, kokia 
gali būti , ir kad dabar jau atėjo 
galas". 

Čerška apylinkėje gyveno 
tarp 20,000 ir 50.000 žmonių. Iš 
likusiųjų apie 700 pasileido 
pėsti keliu per kalnus, jų kryp
tis nežinoma. Gautos žinios ir iš 
kitų rytinės Bosnijos miestų, 
kad jie apšaudomi ir dega. O JT 
sunkvežimiai, vežantys maistą 
ir vaistų, nepraleidžiami. JT 
pareigūnai įvairiose vietovėse 
bando išsiderėti medicininę eva
kuaciją, bet serbai neleidžia O 
Bosnijos valdžia neleidžia daryti 

nijos gyventojų daliniai, ginantys Čerskos apylinkių generalines 
Čerška kaimus, apleido fronto evakuacijos, nors JT daliniai 
liniją, JAV lėktuvams išmetus pasiruošę tai daryti , nes tuo 
pagalbos siuntinius, kad galėtų Bosnija pripažintų serbų per 
atsi imti jiems skirtą maistą ir galę tame regione 

Lietuva atstatė diplomatinius 
santykius su Paragvajum 

VVashington, DC, kovo 2 d. 
(NYT) — Clinton administraci
jos pareigūnai antradienį pra
nešė, kad Rusija sut iko siųsti 
k a r i n i ų t r anspor to l ėk tuvų 
skraidint i pagalbos s iunt inius 
serbų apgultiems miesteliams 
ir kad devyni kiti k raš ta i duos 
maisto ir vaistų toms siuntoms. 

Rusijos užsienio minis t ras 
Andrėj Kozyrev, kalbėdamas 
Maskvoje po sus i t ik imo su 
Prancūzijos užsienio ministru 
Roland Durnas, pasakė, kad 
rusų skrydžiai galės prasidėti 
netrukus po to, kai bus išspręsti 
techniški klausimai, kaip pvz. 
skrendančių rusų lėktuvų sau
gumas. Praeityje Rusija buvo 
serbų sąjungininkė. Min. Kozy
rev pasakė, jog tikisi, kad Rusi
jos lėktuvai skris iš NATO 
aerodromų, kurie būtų arčiau 
t a ikomų vietovių Bosnijoje, 
negu Rusijos oro bazės. Šis rusų 
naudojimasis NATO aerodro
mais rodo naują bendradarbia
vimo etapą ta rp buvusių priešų 
šaltajame kare. Jis taip pat 
sutaupys rusų lėktuvams kuro 
ir lėktuvų priežiūros išlaidas. 

D a l y v a u j a i r ki t i k r a š t a i 

J A V V a l s t y b ė s d e p a r t a 
mentas ir Pentagonas, kurie 
antradienį pranešė apie rusų 
bendradarbiavimą, pasakė, jog 
kiti kraštai , pasiūlę maisto ir 

. vaistų siuntoms, buvo daugu
moje Europoje, bet jie atsisakė 
juos išvardinti. J a u prieš tai 
žinoma, kad Olandija ir Turki 
ja buvo parodžiusios norą pri
sidėti. 

Kaip ir JAV sprendimas pra. 
dėti šalpos siuntinių metimą iš 
lėktuvų, kitų šalių dalyvavimas 
šalpos operacijoje yra didžiausia 
dalimi tik simbolinis. „Tikrasis 
t iks las yra a t idaryt i kelius 
pagalbai atvežti", pasakė JAV 
kongresmanas John Murtha (D-
PA), kuris pirmininkauja Atsto
vų rūmų Gynybos pakomisijai 
lėšų skirstymui. Washingtonas 
ieškojo būdų pademonstruoti , 
kad Amerika ne pati viena 
vykdo šią operaciją, ypač po to, 
k a i Bri tanija ir Prancūzi ja 
ats isakė dalyvauti. 

Be to, Rusijos pa rama JAV 
pozicijai buvo laikoma rakt inė , 
norint išeiti iš aklavietės Bosni
jos taikos derybose. Bet rusų 
pareigūnai y ra pasakę, kad jie 
priešinsis bet kur iam spren
dimui, kurį Bosnijos serbai ne
laikys teisingu. Rusijos paramą 
šalpos siuntų metimui laimėjo 
J A V Vals tybės s e k r e t o r i u s 
Warren Christopher, pereitą 
savaitę lankęsis Maskvoje. 

N e d a u g s i u n t i m ų p a s i e k ė 
t a i k i n i u s 

Trys JAV C-130 transpor 
tiniai lėktuvai paraš iu ta is iš 
lėktuvų jau an t rą nakt į iš 
eilės meta s iunt inius į ser
bų apsuptas, musulmonų gy
venamas vietoves, kurios nėra 
gavusios jokių pagalbos siunti

nių. Bet JAV Valstybės depar
tamento bei Gynybos pareigū
nai nežino, k iek tų s iunt inių 
pasiekė tuos žmones, kur iems 
jie buvo taikomi. Kadangi tose 
vietovėse vyksta aršios kovos 
tarp serbų ir musulmonų, nebe
aišku, a r teritoriją kontroliuoja 
serbai }ar musulmonai. 

Gali būt i , kad net du trečda
liai iš 21 tonos pašalpos siunti
nių, kur ie buvo iš didelio aukš
čio metami sekmadienio nak t į 
į Čerška miestelio apyl inkes 
miškingame rytinės Bosnijos pa
kraštyje, nepasiekė badaujančių 
miestelio gyventojų. Taip p a t 
laukiama žinių apie 19 tonų 
siuntinių, mestų Zepa miestelio 
gyventojams pirmadienio nakt}. 

S v a r b i a u s i a , k a d p r a l e i s t ų 
s u n k v e ž i m i u s 

JAV Gynybos sekretorius Les 
Aspin ir JAV karo pajėgų Jung
tinių štabų vadų p i rmininkas 
gen. Colin Povvell JAV Kongreso 
nar iams pasakė, kad iš lėktuvų 
metami siuntiniai buvo „simbo
linės pastangos iš serbų išgauti 
leidimus keliais vežti pagalbą 
apgultiems miesteliams, ir t a 
prasme jie buvo sėkmingi. 

Bri tani ja , Ispanija . P r a n 
cūzija, Belgija ir Olandija yra 
davusios kareivių saugoti sunk
vežimiais vežamą pagalbą. Iš 
lėktuvų metama pagalba sun
kiai pasiekia taikinius, ka i ji 
metama į vėjuotas tarpukalne -
Manoma, kad kai kurie siunti
niai papuola į serbų rankas . 
Kitur buvo matoma, kad serbai 
šaudė i žmones, atbėgusius pasi
imti siuntinių. Paskut inėmis 
žiniomis, serbai j a u užėmė 
Čerška miestelį, kurį jie buvo 
apgulę jau visus metus. 

New Yorkas , kovo 3 d — 
Trečiadienį Lietuvos ir Pa 
ragvajaus ambasadon.ū Jung 
t inėms Tautoms Anicetas Si 
mutis ir B. Hugo Saguier-Ca-
ballero Jungtinių Tautų rū
muose pasirašė diplomatinius 
santykius atstatant j susitarimą, 
praneša Lietuvos nw•' ;tinė mi
sija pr ie Jungtinių Taatų. 

Susitarimo dokumente sako 
ma, kad abi valstybes siekia 
st iprinti tarpusavio draugišku

mą ir bendradarbiavimą, vado
vaudamosi tarptautines teisės ir 
Jungtinių Tautų chartijos prin
cipų pagrindu 

Pokalbyje po pasirašymo cere
monijos buvo prisiminta, kad 
Paragvajus 1923 m. pripažino 
atstatytos Lietuvos valstybės 
nepriklausomybę, o 1931 m. 
Lietuva ir Paragvajus užmezgė 
diplomatinius santykius, kur ie 
buvo palaikomi iki Lietuvos 
okupacijos 1940 m. Dabar, po 

53 metų, jie vėl a ts ta tomi. 
Ambasadorius Saguier-Cabal-

lero pasidžiaugė, kad sostinėje, 
Asuncion mieste, gyvuoja nedi
delė, bet sėkmingai įsikūrusi 
lietuvių bendruomenė, kuri 
Paragvajuje labai ver t inama. 

Diplomatinių santykių atsta
tymo pasirašyme dalyvavo Pa
ragvajaus ministras Mario Fan 
doval, patarėjas Ceferino A. 
Valdez Peralta ir Lietuvos nuo
latines misijos patarėjas Algi
mantas Gureckas. 

Pabaltijy padaugėjo 
nusikaltimai 

R y g a , vasario 13 d. (RFE/RL) 
— Pabaltijo šalyse kr iminal in is 
nusikalstamumas paaugo 1992 
metais. Didžiausias skaičius nu
sikal t imų buvo Latvijoje — 
61,871 atsit ikimų. Lietuvoje 
buvo 56,615, o Estijoje — 41,254. 
Tai išeina 321.7 nus ika l t imai 
dešimčiai tūkstančių gyventojų 
Latvijoje. 150.5 nus ika l t imai 
tam pačiam skaičiui gyventojų 
Lietuvoje ir 264 nus ikal t imai 
10,000 gyventojų Estijoje. 

Didžiausias skaičius ekono
minių nusikaltimų buvo Lietu
voje — 2.554, po to Latvijoje — 
1,169 ir trečioje vietoje Estijoje 
— 445. Sėkmingiausiai nusikal
t imus išaiškino Lietuvos polici
ja, išaiškindama 35.5# visų 
nusikal t imų. Tai apie dvigubai 
tiek, kiek Estijoje, kur išaiš
k in ta 18.2^ nusikaltimų. O 
Latvijos išaiškinimų proporcija 
yra maždaug vidury — 2 5 . 6 ^ . 

K A L E N D O R I U S 

K o v o 5 dL: Liucijus, Teofilius, 
Virgilijus, Vydotas, Giedrė. 

K o v o 6 d.: Gerasimas, Kole
te, Rože, Norvilas, Raminta . 

O R A S C H I C A G O J E 

Penktadienį saule tekėjo 6:21, 
leisis 5:46. Temperatūra dieną 
35 F (2 C), apsiniaukę, vėjuota 
ir sninga, naktį 25 F <- 4 C). 

Šeštadienį saulė tekės 6:20, 
t ruput j pasnigs, apsiniaukę, 
panaši temperatūra, kaip penk
tadienį. 

: \ » 
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APŽVALGA 

•» ŽAIBO DIENOS" CLEVELANDE 
Vasario 27-28 d. savaitgalį 

Clevelando LSK „Žaibas" at
šventė savo 43-j j gimtadieni, šį 
įvykį pavadindami ..Žaibo die
nomis". Šio renginio programoje 
vyko 1993 m. Š. Amerikos lietu
vių vyrų senjorų (34 m. ir vy
resnių) krepšinio pirmenybės ir 
1993 m. S. A. lietuvių alpi
nistinio slidinėjimo pirmenybės. 
Pastarosios buvo pravestos Holi-
day Valey, New Yorko valstijo
je. 

Šalia sportinių varžybų, šešta
dienio vakare buvo suruoštas 
metinis „Žaibo" vakaras - loteri
ja „Reverse Raffle" Lietuvių 
namuose, o sekmadienį, Dievo 
Motinos parapijos svetainėje, 
žaibiečiai savo jėgomis surengė 
pietus. Visi renginiai praėjo sėk
mingai, koordinuojant „Žaibo" 
pirmininkui Vidui Tatarūnui. 

„Žaibo dienų" rengimo komi
tetas: pirmininkas — Vidas Ta-
tarūnas, nariai — Arūnas Apa
navičius, Gediminas Puškorius, 
Algirdas Bielskus, Rūta Motie
jūnaitė, John Morris, Vytas 
Apanavičius, Russ Boliam, Pau
lius Kijauskas ir būrelis talki
ninkų. Buvo išleista „Žaibo 
dienų" programa - leidinėlis, 
kurį redagavo Arūnas Apanavi
čius. 

..Žaibas" yra dėkingas šio ren-' 
ginio rėmėjams ir visai Cleve
lando lietuvių visuomenei už 
suteiktą dėmesį ir paramą. Ypa
tinga padėka priklauso Dievo 
Motinos parapijai ir jos klebonui 
kun. Gediminui Kijauskui,S.J., 
už leidimą naudotis parapijos 
patalpomis. 

Toliau pateiksime sportinių 
varžybų apžvalgą. 

ASK „LITUANICA" - SENJORŲ 
KREPŠINIO LAIMĖTOJAI 

Senjorų (34 m. ir vyresnių) 
krepšinio 1993 m. ŠALFAS 
S-gos pirmenybės buvo naujas 
įvykis lietuvių krepšinio veik
loje. Vienintelį kartą anksčiau 
buvo vykdytas Il-se Pasaulio 
Lietuvių Sporto žaidynėse 1983 
m. Čikagoje, kur Clevelando 
„Žaibas" išėjo laimėtoju, įveikęs 
Čikagos ASK „Lituanicą". Jau 
seniai yra pribrendęs reikalas 
tokias varžybas vykdyti, tačiau 
mūsų metinėse žaidynėse buvo 
nepraktiška jas pravesti dėl 
susikryžiavimo su reguliariomis 
vyrų pirmenybėmis. Taigi, sen
jorų pirmenybių vykdymas at
skirai buvo logiškas problemos 
išsprendimas. 

Senjorų (34 m. ir vyresnių) pir
menybėse dalyvavo 6 koman
dos: Toronto PPSK „Aušra", 
Hamiltono LSK „Kovas", Lon
dono LSK „Tauras", Detroito 
LSK „Kovas", Čikagos ASK 
„Lituanicą" ir Clevelando LSK 
„Žaibas". Veteranų (44 m. ir vy
resnių) pirmenybės, nežiūrint 
parodyto nemažo susidomėjimo, 
neįvyko dėl dalyvių stokos, nors 
net 4 klubai jau buvo anksčiau 
pasišovę dalyvauti. 

Senjorų turnyras buvo vykdo
mas vieno minuso (Single 
elimination) sistema, su paguo
dos ra tu pralaimėjusioms 
komandoms. ŠALFASS-gos 
Krepšinio komiteto parėdymu, 
Nr. 1 sydingo poziciją gavo ASK 
„Lituanicą", Nr. 2 — Toronto 
„Aušra", Nr. 3 - „Žaibas" ir 
Nr. 4 — Hamiltono „Kovas". 
Tuo būdu vienoje lentelės pusėje 
atsidūrė ASK „Lituanicą", 
Hamiltono „Kovas" ir Detroito 
„Kovas", o kitoje — „Aušra", 
„Žaibas'" ir Londono „Tauras". 
Taigi ASK „Lituanicą" ir „Auš
ra", kaip Nr. 1 ir Nr. 2 sydin-
tos komandos gavo ,,bye", 
pakliūdami iš karto į pus
finalius. 

Šeštadienį, vasario 27 d., erd
vioje Borromeo College salėje 
vyko 4 žaidimai. Pirmose 
rungtynėse, Clevelando „Žai
bas" turėjo stipriai pakovoti, kol 
išpešė nelengvą laimėjmą prieš 
Londono „Taurą" 64:57. Iš „Žai
bo" ryškiau pasireiškė aukšta
ūgis Don McCleod, surinkęs 18 
taškų ir Ed Šilingas - 12 tšk. 
Iš tauriečių — Davė Scheutz 
sukrovė net 24. 

Antrose rungtynėse, kitoje 
lentelės pusėje, Hamiltono „Ko
vas" pasiekė lengvesnę pergalę 
prieš Detroito „Kovą" 73:51. 
Hamil toniet is Butkevičius 
sumedžiojo net 26 taškus. 

Pirmame pusfinalyje susitiko 
Toronto „Aušra" ir Clevelando 
„Žaibas". Pirmame puslaikyje 
žaidimas buvo apylygis ir žai
biečiai sugebėjo puslaikį 
užbaigti 34:32 savo naudai. An
trame puslaikyje, „Žaibo" 
žaidėjas L. Gineitis, įsileidęs į 
konfliktą su teisėjais, užsidirbo 
net 3 techniškas baudas ir buvo 
pašalintas iš žaidimo. „Žaibo" 
atsparumui palūžus, „Aušra" 
įgavo persvarą ir rungtynes 
laimėjo 76:62. Aušrietis R. 
Kaknevičius surinko net 36 
taškus. Prie jo dar prisidėjo S. 
Arlauskas su 17 taškų ir V. 

! Dementavičius su 13. Iš žai-
biečių didžiausi taškų medžio
tojai buvo L. Gineitis 16, D. 
McLeod 15 ir L. Kedys 10. 

Antrame pusfinalyje Chicagos 
ASK „Lituanicą" be sunkumų 
įveikė Hamiltono „Kovą" 81:57. 
„Lituanicą" pasireiškė tiksliais 
metimais, ypatingai F. Vaitkus 
su savo t r i t a šk ia i s . Iš 
hamiltoniečių išsiskyrė Butke
vičius (15 taškų) ir Kalvaitis 12. 

Sekmadienį turnyro tęsinys 
vyko Dievo Motinos parapijos 
salėje, kur aikštė buvo mažesnė 

' negu normali. Rungtynėse dėl 
5-tos vietos Londono „Tauras" 
nugalėjo Detroito „Kovą" 66:60, 
nežiūrint koviečių V. Baukio 26 
ir H. Bodiya 24 taškų. Iš 
laimėtojų daugiausia sumetė D. 
Sheutz — 23. 

Rungtynėse dėl 3-čios vietos 
susitiko pusfinalių pralaimė
tojai, Clevelando „Žaibas" ir 
Hamiltono „Kovas". Čia žai
biečiai pasirodė pranašesni ir 
laimėjo 56:39. Iš žaibiečių 
pasireiškė D. McLeod su 18 ir L. 
Puškorius su 14 taškų. Iš ko
viečių daugiausia sumetė But
kevičius — 17. 

Finalinėse rungtynėse tarp 
„Lituanicos" ir „Aušros" buvo 
laukiama apylygio ir permai
ningo žaidimo. Deja, ne visai 
taip išėjo. ASK „Lituanicą" nuo 
pradžios paėmė vyravimą į savo 
rankas ir išlaikė iki pabaigos, 
„Lituanicos" komandoje žaidė: 
V. Abramavičius — kpt., V. 
Ambutas, S. Abramavičius, J. 
Kinčinas, J. Naujokas, D. 
Stankiewicz, F. Vaitkus, R. Dir-
vonis — treneris. Toronto 
, ,Aušrai" atstovavo: S. 
Arlauskas - kpt., V. Demen
tavičius, R. Kaknevičius, A. Gri
gonis, R. Underys, J. Norkus, R. 
Petronis ir Rimas Miečius — 
treneris. 

Prieš finalines rungtynes 
vyko trumpa oficialioji dalis, 
kurią pravedė „Žaibo" pirmi 

Standard Federal banko prez. Dovydas Mackevičius įteikia Šarūnui Marčiu-
lioniui auką Lietuvos Vaikų fondui. 

ŠARŪNAS STANDARD FEDERAL 
BANKE 

Turbūt nėra nė vieno lietuvio, 
kuris nežinotų apie Šarūną 
Marčiulionį, Lietuvos iškiliau
sią krepšininką, kurio inicia
tyva įsteigta Lietuvos Olimpinė 
krepšinio komanda ir kuris yra 
vienas iš pagr indinių pro
fesionalinės Golden State War-
riors k repš in io komandos 
žvaigždžių. Bet ne visi žino, kad 
Šarūnui ne vien tik krepšinis 
rūpi. Jis taip pat nepailstamai 
dirba sergančių, ypač aklų, 
Lietuvos vaikučių ir našlaičių 
gerovei. Tam tikslui jis yra 
įkūręs „Lietuvos Vaikų Fondą", 
kurio lėšos yra skirtos šių nelai
mingų vaikučių gyvenimui 
palengvinti. Šio fondo veiklą 
nuoširdžiai remia ir Golden 
State War r io r s komandos 
vadovybė. 

Per šios vadovybės, ypač 
trenerio Don Nelson, J r . , ir 
,,public r e l a t i o n s " atstovo 
Michael Murphy pastangas Ša
rūnas Marčiulionis turėjo progą 
susitikti su Čikagos lietuviais ir 
jaunimu. Sausio 15 d., Golden 
State Warriors komanda turėjo 
rung tynes Čikagoje pr ieš 
Chicago Bulis komandą. Turė
damas laisvą dieną prieš šias 
rungtynes, Šarūnas, kar tu su 
Don Nelson, Jr.,ir Michael Mur
phy, sausio 14 d. apsilankė 
S t a n d a r d Federa l b a n k e , 
kur iame Šarūno iniciatyva 
buvo atidaryta Lietuvos Tau
t inio Ol impinio komite to 
sąskaita. 

Nors Šarūno tikslas buvo susi
tikti su banko vadovybe ir 
padėkot i j a i už sąska i tos 
tvarkymą, b a n k a s sudarė 
sąlygas, kad lietuvių visuomenė 
taip pat galėtų susitikti su šiuo 
žymiu lietuvių sportininku. 
Reklamos nebuvo daug, nes iš 
anksto buvo sunku tiksliai nu
statyti, kokia bus tą dieną Ša
rūno dienotvarkė. Vis tiek 
banke sus i r inko per 500 
žmonių, kurie sutiko Šarūną 
gausiais plojimais. 

Pr ieš s u s i t i k d a m a s su 
laukiančia min ia , Ša rūnas 
apsilankė pas Standard Federal 
banko prezidentą Dovydą Mac
kevičių. Mackevičius visada 
nuoširdžiai remia lietuvišką 
veiklą, tai parėmė ir Šarūno 
įsteigtą Lietuvos Vaikų fondą, 
įteikdamas Šarūnui 1,000 dol. 
auką Banko vardu,pridėdamas 
ir dar savo asmenišką stambią 

ninkas Vidas T a t a r ū n a s . 
Kanados, Amerikos ir Lietuvos 
himnus sugiedojo „Žaibo" narys 
Rytas Urbaitis, akompanuojant 
kitai žaibietei, muz. Ritai Klio-
rienei. Sveikinimo žodį tarė 
JAV LB-nės Clevelando apy
linkės pirm. Romas Apanavi
čius ir ŠALFASS-gos C. v-bos 
vicepirm. ir Krepšinio k-to 
vadovas Rimas Miečius. 

Turnyras buvo pravestas tvar
kingai ir punktualiai, Gedimino 
Puškoriaus vadovybėje. 

a m b . 

auką. Mackevičiui labai gerą 
įspūdį padarė Šarūno nuošir
dumas, paprastumas ir rūpestis 
sergančiais Lietuvos vaikučiais. 

Po šio pasikalbėjimo su Mac
kevičium banko vyresnioji vice
prezidentė Rūta Juškienė pri
statė Šarūną susirinkusiems. Ji 
pabrėžė, kad Šarūnas skiriasi iš 
kitų sporto žvaigždžių, nes 
didelę dalį savo uždarbio ir lais
valaikio aukoja labdarybei. Sa
vo žodyje Šarūnas dėkojo 
visiems atsilankiusiems ir iš
reiškė viltį, kad Lietuvos 
sunkios dienos palengvės ir kad 
mūsų tautiečių gyvenimas 
pagerės. Golden State Warriors 
komandos treneris Don Nelson, 
Jr., išaiškino, kad visas pelnas iš 
atvežtų parduoti suvenyrų ski
riamas Lietuvos Vaikų fondui. 
Jis ragino, kad visi remtų šį 
vertą projektą. 

Parama buvo tikrai dosni. 
Banke susirinkusi publika 
smarkiai pirko geltonai-ža-
liai-raudonai išmargintus marš
kinėlius, amerikiečių „rock'' 
grupės fįGrateful Dead" spe
cialiai suprojektuotus Lietuvos 
Olimpinei krepšinio komandai. 
Taip pat labai populiarios buvo 
komandos spalvotos nuotraukos 
ir naujai paruošti plakatai, ro
dantys Šarūną Marčiulionį prie 

unikalaus motociklo. Šarūnas 
kantriai ir su šypsena pasiraši
nėjo marškinėlius, plakatus, 
nuotraukas ir vaikučių atsineš
tus krepšinio sviedinius. Kadan
gi Šarūno laikas buvo ribotas, 
nes norėjo Seklyčioje aplankyti 
Vaikų Vilties globojamus vai
kučius, banke galėjo praleisti 
tik vieną valandą. Bet per tą 
valandėlę paspaudė rankas, 
pasirašė, pasikalbėjo beveik su 
visais susirinkusiais. Džiugu 
buvo matyti, kad didelė dalis 
atsilankiusių buvo nelietuviai, 
kad Šarūnas gerai žinomas ir 
vertinamas ir svetimtaučių 
tarpe. Iš viso Lietuvos vaikų 
Fondui susirinkusieji suaukojo 
per 4,000 dol. 

Po susitikimo Seklyčioje su 
vaikučiais ir l ietuvių 
visuomene i Šarūnui vakare 
buvo surengtas specialus 
priėmimas Gamekeepers užei
goje, Čikagos šiaurinėje dalyje. 
Į užeigą sugužėjo didelis skai
čius jaunų lietuvių profesionalų. 
Su visais Šarūnas buvo draugiš
kas, prieinamas. Kaip Standard 
Federal banke, ir Gamekeepers 
užeigoje nelietuviai taip pat di
delį dėmesį atkreipė į Šarūną ir 
įsigijo Lietuvos Olimpinės 
komandos marškinėlius bei 
nuotraukas. 

Lietuviai tikrai gali didžiuo
tis Šarūnu Marčiulioniu. Spor
to aikštėse jis visur iškelia 
Lietuvos vardą; prieš rungtynes 
su Chicago Bulis komanda, jis 
buvo pristatytas, kaip „Šarūnas 
Marčiulionis iš Lietuvos". Bet 
Šarūną reikia gerbti ne tik už 
jo sportinius gabumus. Jo pasi
aukojimas Lietuvos sergan
tiems vaikučiams yra neeilinis. 
Suprantama, kad jam, Lietuvoje 
gimusiam ir augusiam, rūpėtų 
savo tautiečių reikalai. Bet yra 
tikrai nuostabu, kad jo rūpestis 
ir entuziazmas taip nepaprastai 
yra paveikęs ir nelietuvius jo 
komandos bendradarbius, kad 
jie nuoširdžiai prisideda prie 
Lietuvos Vaikų fondo aukų 
telkimo. Visi, kurie turėjo progą 
su Šarūnu susitikti, ilgai prisi
mins jo žmoniškumą, draugiš
kumą ir prieinamumą. 

Jei kas norėtų įsigyti Lietuvos 
Olimpinės krepšinio komandos 
marškinėlius, ženkliukus ar 
nuotraukas, ar Šarūno Marčiu
lionio plakatą, gali skambinti 
Rūtai Juškienei į Standard Fe
deral banką. 

Rūta Jušk ienė 

EUROPOS KREPŠINIO 
PIRMENYBĖMS ARTĖJANT 

Vis daugiau kalbama apie 
besiartinančias Europos vyrų 
krepšinio pirmenybes, kurios 
vyks 1993 m. birželio 23 -
liepos 4 d. Vokietijoje. Pagal 
FIBA nutarimą, jose dalyvaus 
16 vals tybinių r inkt inių. 
Dvylikai iš jų dalyvavimas jau 
apspręstas ir jos žino net 
kur iame pogrupyje pradės 
varžytis. Tačiau keturioms 
komandoms, iš dar dvylikos 
pareiškusių norą dalyvauti 
pirmenybėse, dalyvavimo teisė 
paaiškės tik po dar vieno at
rankos turnyro Vokietijoje. 
1993 m. gegužės 30-birželio 6 d. 
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LIETUVA 4-TOJE 
VIETOJE 

Pasaulio taurės „bobsleigh'' 
(greitrogių) keturvietės varžy
bose Kortinoje 1993 m. sausio 
31d. laimėtoja tapo Didžioji Bri
tanija (1:46,41), antrąją vietą 
užėmė Italijos II-ji (1:46,69). 
trečią - Kanada (1:46,91), 
ketvir tą-Lietuva (1:46:92), 
penktą Italijos I-ji (1:46,96) ir 
šeštoje vietoje liko Vokietijos I-
ji (1:47,04). Kaip matome, 
Lietuva ir šioje sporto šakoje yra 
pasaulio geriausiųjų tarpe. 

(Informacija paimta iš „The 
European" 1993 m. vasario 
mėn. laidos). 

„Tėviškės žiburiai" 

valstybių tarpe yra: Armėnija, 
Gudija, Bosnija ir Hercegovina, 
Estija, Lietuva, Latvija, Gruzija, 
Moldova, Slovakija, Slovėnija, 
Kroatija ir Ukraina. Siame at
rankos turnyre dar dalyvaus 
ketur ios komandos , jau 
vykusiuose atrankos turnyruose 
užėmusios savo pogrupėse tre
čiąsias vietas. Tai Anglija, 
Lenkija, Rumunija ir Čekija. 

Klausimas kyla, ar mūsų 
krepšininkai šį kartą bus 
sėkmingi, kaip kad jie buvo 
Europos atrankos turnyre prieš 
olimpiadą ir vėliau pačioje 
Barcelonoje? Atsakymo reikėtų 

Kai kam privatus verslas yra 
lyg maurojantis tigras, kurį 
reikia nušauti. Kitiems jis lyg 
melžiama karvutė. Tik saujelė 
teisingai supranta privatų 
verslą — tai stiprus arklys, 
traukiantis visą vežimą. 

Winston Churchill 

Kas pasauly greičiausias? 
Mintis. . . 

Lietuvių mįslė 

Dauguma mūsų olimpiečių, 
Barcelonos bronzos medalistų, 
pagal sutartis žaidžia 
užsieniuose. Klubai, mokantys 
jiems dideles sumas, nebenori 
net girdėti apie jų išleidimą į 
panašius atrankos turnyrus dar 
ir dėl to, kad kaip tik tuo metu, 
gegužės mėnesį, jų varžybų eiga 
labai įtempta ir einanti į sezono 
pabaigą. Šis kvalifikacinis 
Europos pirmenybių turnyras 
Lietuvai bus nelengvas. Netu
rint pagrindinių žaidėjų, su 
antraeiliais žaidėjais vargiai 
bus įveikiamas. 

Europos vyrų krepšinio pirme-
Šių 12-kos naujai atsikūrusių nybių A ir C pogrupių varžybos 

vyks Karlsruėje, B. ir D. 
Berlyne. I antrą čempionato 
etapą pateks po tris geriausias 
kiekvieno pogrupio komandas 
— du šešetukai. Po keturias 
komandas iš abiejų šešetukų pa
teks į ketvirtfinalį, kur „Play 
Off" sistema — pralaimėję iš
krenta iš tolimesnių varžybų. 
Keturios pirmosios komandos 
liks rungtis medalių grupėje. 
Tai vyks Miunchene. 

Lietuvos krepšinio federacijos 
atstovai ruošiasi vykti į Miun
cheną, kur nori susitikti su 
FIBA generaliniu sekretoriumi 
B. Stankovičiumi ir tartis, kad 
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Didėja rūpesčiai 

VISAME PASAULYJE 
Kiek besidžiaugtume atgauta 

sietuvos laisve, laiškuose iš ten 
iteina ir labai slegiančių žinių. 
Taip ir stojasi akyse sovietų per-
iirbtas lietuvis, gal niekad ne
girdėjęs apie moralę, meilę savo 
:ėvų žemei ir saviškiams, sąžinę 
r teisingumą. Jau seniai pra
dėjome rūpintis net tokiu 
savaime suprantamu dalyku, 
kaip pagarba žmogaus susi
rašinėjimui su kitu žmogumi. 
Turiu galvoje paprastą reiškinį, 
kaip kasdienini paštą. Šta ; 

rašoma viename laiške iš 
tėvynės: 

„Nesiųskite nieko per di 
šias švente?, pvz. Velykas, nes 
tuo metu mafijozai įžūliai 
sulaiko, aplamdo, išvagia 
laiškus. Prisimenate, kad i? 
Kalėdų laikotarpio iš Jūsų ga
vau laiškus tik po mėnesio, o tas 
„pilnas" taip ir neatsirado. 
Mūsiškiai taip įžūlėjo, kad net 
per televiziją tvirtina, jog tos va
gystės iš laiškų būna. . . 
Frankfurte arba Kopenhagoje, 
kur dabar skirstomas mūsų 
paštas. Įžūliau ir nesumeluosi, 
o prie mūsų netvarkos niekas už 
tai nebaudžiamas. Aš pati 
skubu kuo laisviau išmokti 
anglų kalbą, nes tada atsiveria 
visai kitoks pasaulis. Bus leng
viau gintis nuo p igaus 
suamerikonėjimo, kuris irgi 
veriasi i Lietuvą labai netiku
siais pavidalais. Man rodos, 
lietuvių išeivija nuo šio pa
vojaus apsisaugoja tam tikru 
geru konservaty vizmu, ir už tai 
jai garbė. Tačiau pas jus prie 
mūsiškių yra kabinėjamasi. nes 
sveiku protu nesuvokiama, 
kokiais absurdais per sovietme
tį žmonės turėjo dangstytis. 
Reikėdavo įmesti šuniui kaulą, 
kad kalbantis jis nesulotų ir 
nesikandžiotų. Bet čia atskira 
tema, — t ik ra s absurdo 
teatras". 

Juo daugiau Amerikos poli
tika remiasi „savais interesais", 
tuo labiau jiems nesiseka pra
vesti patarimą „susitarkite ge
ruoju" skirtingų tautybių norui 
atsiskirti nuo dirbtiniu būdu 
sulipdytų valstybių ir tap
ti nepriklausomais. Spaudoje 
užtinkam sielojimąsi dėl sugriu
vusios Sovietų Rusijos, etnikų 
pastangų atsitverti nuo kitų. 
Kazachai nori panaikinti rusų, 
kaip oficialią valstybės kalbą, ir 
skelbia tautoje referendumą 
šiuo klausimu. Aišku, rusai ir 
ten, kaip ir pas mus Lietuvoje, 
tuoj pradėjo rėkti, kad juos 

SUNKUS LIETUVOS 
KELIAS Į NEPRIKLAUSOMYBĘ 

LIETUVOS VARD0 
GARSINIMAS 
VYTAUTAS ŠEŠTOKAS 

skriaudžia. Jie prašo Rusijos ka
rinio įsikišimo. Amerikiečiui 
sunku suprasti, kad per penkis 
dešimtmečius užgniaužtas tau
tiškumas pagaliau rado progą 
atsigauti, atstatyti savo kalbą ir 
papročius, o kazachams tai tęsė
si net septynis dešimtmečius. Tą 
patį ma tome ir kituose 
centrinės Azijos kraštuose bei 
Europoje — Bosnijoje, kur irgi 
vis buvo laukiama draugiškos 
sutar t ies . Dabar t inė viltis, 
nenorint ten lieti savo kraują, 
yra demokratijos siūlymas, bet 
jis ateina be tikro noro atsiskir
ti supratimo. Taip buvo ir Lietu
vos atveju. Vien Įvedus demok
ratiją, vargu ar bus taika. Už
tikau spaudoje, kad dabartinis 
siūlymas Amerikos valdžiai yra 
skirti stiprią ekonominę pagal
bą tokioms tautoms. Tai gal su
mažintų žmonių nerimastį ir 
leistų įsigalėti demokratijai. 
Taigi vis dar neatsisakoma 
„suvirinimo puodo" būtinybės, 
o pasaulis braška ir byra toliau. 

Didelis rūpestis Amerikos did
miesčių gyventojams yra vis au
gantis nusikaltimų skaičius. Be
veik nieko kito nematai žinių 
laidose, kaip policiją, gaudančią 
žudikus ir vagis. Todėl peršasi 
mintis, kad, užuot mokę žmones 
kituose kraštuose, kaip dorai ir 
demokrat iškai gyventi, gal 
amerikiečiai turėtų atkreipti 
dėmesį į tai, kas darosi čia pat 
namie. 

Mūsų lietuviška padangė vis 
dar šviesi. Rengiami teatro fes
tivaliai, dainų šventės, nesu
stoja mūsų spauda ir žurnalai. 
Daugelis vėl žadame važiuoti 
pasidairyti į Lietuvą, pasisemti 
naujų išgyvenimų ir draugiškai 
pabendrauti su tautiečiais. Rūpi 
įsitikinti, kaip jaučiasi žmonės, 
išsirinkę naują valdžią, kaip 
rengiasi valdyt i ta naujoji 
valdžia. Svarbiausia ir tai, a r 
ten einama demokratijos kryp
t imi , p a l a n k i a i žiūrima į 
religinę veiklą, ar atkreiptas 
tautiečių dėmesys į savo dvasios 
pasaulį, o gal dar vis nematyti 
šviesesnių prošvaisčių. Kažkaip 
atrodo, kad šis pavasaris turėtų 
atsakyti daugelį klausimų. Kai 
gyvenimas šioje aplinkoje vis 
atneša naujus rūpesčius, spau
da ir televizija turėtų dar vieną 
sykį perkratyti savo galvoseną 
ir nustoti kalbėti tik apie teises, 
o pagalvoti ir apie įsipareigojmą 
auklėti žmones rytojui, kurio 
padangė labai jau apsiniaukusi. 
Juk ir mūsų prieaugliui teks 
kovoti su šios dienos neišspręs
tomis problemomis. 

RKV 

Paskutiniuoju metu Rusijoje 
ima reikštis imperinės didybės 
jausmas, todėl keičiamas požiū
ris Baltijos valstybių atžvilgiu. 
Kraštutiniai — dešinieji ir kai
rieji — mėgina įrodinėti, kad 
Baltijos šalys yra jų interesų 
zonoje, todėl ir karinės bazės 
turėtų tenai nuolatos likti. 
Demokratai, nors pripažįsta, 
kad karinės bazės Baltijos 
šalyse kenkia tarptautiniam 
Rusijos prestižui, bet jie mėgi
na įrodinėti, kad buvusi Sovietų 
Sąjungos kariuomenė dabar yra 
pavaldi Rusijos federacijai, kuri 
yra draugiška valstybė Lietuvai 
ir kitoms Baltijos valstybėms, 
todėl nereikia jos bijoti. 

Rusai aiškina, kad, Rusijai 
t apus Sovietų Sąjungos 
paveldėtoja, jai turi priklausy
ti Lietuvoje esantis karinis tur
tas, nes jis buvo sukurtas 
kariškių. Jie aiškina, kad Lietu
va neturi teisių į tai , kas buvo 
sukurta okupacijos metais jos 
teritorijoje. Toks aiškinimas 
prieštarauja tarptautinei teisei. 
Lietuva nepasikvietė sovietų ar
mijos į savo kraštą. Ta armija 
prievarta įsibrovė į Lietuvos 
teritoriją ir ją okupavo: Ką 
okupantas Lietuvos teritorijoje 
sukūrė, tai priklauso Lietuvai, 
kaip okupuotai valstybei. 

Jeigu priimtume rusų inter
pretaciją, tai, šitaip aiškindami, 
turėtume pareikalauti iš Rusi
jos stambių sumų. Juk iš 
Lietuvos buvo prievarta išvežti 
tremtiniai, kurie dirbo įvairiose 
Sovietų Sąjungos vietose. Imant 
dėmesin, kiek kainavo sovietų 
ginklavimasis, kelionė į erdves 
ir kiti projektai — tai ir čia 
Lietuva turėtų pareikšti savo 
pretenzijas, nes jos žmonių dar
bo vaisių ir uždarbio dalis buvo 
skiriama šiems reikalams. 

Kai kas Rusijoje prisimena ir 
Gorbačiovo projektą, kuriuo 
buvo siūloma respublikoms, no-
rinčims pasitraukti iš Sovietų 
Sąjungos, nustatyti pereinamąjį 
laikotarpį, penkerius metus. 
Gal vėl norėtų jį pritaikyti 
išsivadavusioms tautoms. 

Rusija, pasiskelbusi SSSR 
teisių paveldėtoja, turi prisiimti 
ir pareigas, likviduojant 1940 
m. okupacijos padarytus nuo
stolius. Kaip matome, rusai 
stengiasi įvairiais būdais 
išsisukinėti, kaltindami, kad 
yra skriaudžiami jų tautiečiai, 
tai pat aiškindami, kad ne jie 
skolingi Lietuvai, bet Lietuva 
jiems. Dėl kariuomenės išve
dimo jie tv i r tna , jog tai 
pažeminimas didžiajai vals
tybei, o dėl naujokų įvežimo 

IGNAS MEDŽIUKAS 

teisinasi, kad jie buvo reikalingi 
pakrauti išvežamai karinei 
technikai. Taip pat teisinasi, 
kad negali laiku išvesti ka
riuomenės, nes dėl ekonominių 
sunkumų Rusija nepajėgi pasta
tyti karininkams butų. 

I m a n t visa tai dėmesin, 
atrodo, kad rusai grįžta atgal 
prie Lenino mokslo, kuris 
aiškino, kad viskas j a moralu, 
kas naudinga komunizmo sta
tybai. Reikia dar pastebėti, kad, 
įėjus demokratams į Rusijos 
valdžią, daugelis buvusių ko
munistų, karjeros oportunistų 
prisiplakė prie jų, bet viduje liko 
tokie, kaip buvo. Dabar jau vie
šai pasirodo, kas esą. Opozicija 
Rusijos Aukščiausioje Taryboje 
virsta pozicija. 

Praėjusių metų rugsėjo 8 d. 
Maskvoje buvo pasirašytas susi
tarimas, pagal kurį Rusijos 
kariuomenės turi būti iš Lietu
vos išvesta ligi šių metų 
rugpjūčio 30 d. 

Kaip rašoma „Lietuvos aido" 
Nr. 17, Rusija keičia politiką 
Baltijos valstybių atžvilgiu, sta
tydama netgi ultimatyvius 
reikalavimus. Reikalauja net 
pakeisti derybų delegaciją, kaip 
neseniai pareiškė derybų su 
Rusija Lietuvos delegacijos 
n a r y s Romualdas Ozolas. 
Suprantama, Lietuva nori, kad 
santykiai su Rusija būtų geri. 
Bet ryšius palaikant, tenka 
vadovautis principu kaip val
stybės su valstybe. Jeigu san
tykiai bus plėtojami pagal rusų 
reikalaujamus nuostatus vien 
dėl to, kad Rusija yra didžioji 
pasaulio valstybe, o Lietuva 
mažoji, tai toks san tykių 
palaikymas gali pakrypti nepa
lankia linkme. R. Ozolas pa
brėžė, kad tokia linkme jau 
sukama. Tas paaiškėjo iš tada 

l.e. prezidento pareigas Algirdo 
Brazausko pranešimo, kad B. 
Jelcinas yra pareiškęs, jog Rusi
ja galinti turėti visai skirtingą 
požiūrį santykiuose su buvu
siomis Sovietų Sąjungos respub-
liomis, Ukraina ir Baltijos 
valstybėmis. 

Rusijos delegacija atsisako 
nuo anksčiau sutartų sąlygų ir 
stato vis naujas: legalizuoti 
okupacinės kariuomenės 
buvimą Lietuvoje; leisti pirkti 
kariškiams butus, suteikti jiems 
pilietines ir politines teises, 
pripažinti Rusijos kariuomenei 
neteisėtai užgrobtą Lietuvos 
turtą. 

Tokie reikalavimai jokiu bū
du nėra suderinami su tarp
tautinės teisės nuostatais. Čia 
yra ne kas kita, kaip priekabių 
ieškojimas, panašiai kaip 1940 
m., įvedus sovietų įgulas. Lietu
vos pareigūnai buvo kaltinami 
pagrobę ir kankinę sovietų 
karius. Tai, atrodo, yra ne kas 
kita, kaip provokaciniai 
veiksmai. 

Jau pats derybų delegacijos 
pakeitimas, anot R. Ozolo, būtų 
vienareikšmis pralaimėjimas, 
derybų partnerio sąlygų priėmi
mas. Sausio 20 d. tada l.e. 
prezidento pareigas A. Bra
zauskas Seime pareiškė: 
„Lietuva negali ir neturi steng
tis diktuoti ar primesti savo in
teresų kitom valstybėms, o pri
valo išmokti gyventi egzis
tuojančių interesų „lauke", kurį 
kuria supervalstybės". 

Šiais klausimais nuolaidos, 
kaip pastebi delegacijos narys 
R. Ozolas, būtų didelė klaida ir 
pavojus Lietuvos valstybės 
suverenumui. Santykiai su 
Rusija turi būti reguliuojami 
visuomenei naudinga kryptimi, 
visi procesai užfiksuoti. 
„Tikiuos, kad santykių įformi
nimas su Rusija vyks teisingai, 

Išeivijos lietuviai, gyvenantie
ji Amerikoje, dar mažai išnau
doja nieko nekainuojantį Lietu
vos vardo garsinimą kitų tautų 
ar valstybių tarpe. Mes turime 
daugybę organizacijų, kultū
rinių ar muzikinių vienetų. 
Susirenkame savųjų tarpe, 
savame kevale, bet ar šito 
užtenka? 

Užsieniečiai, kitų tautybių 
žmonės dar per mažai žino apie 
Lietuvą ir lietuvius. Lietuvai at
gavus nepriklausomybę, laikas 
nuo laiko skaitome Amerikos 
laikraščiuose apie įvykius 
Lietuvoje. Tačiau kiek daug 
reikšmingų įvykių vyksta čia 
pat, mūsų gyvenamose vietovė
se, kuriose galėtume pasi
tarnauti, kad Lietuvos vardas 
būtų dažniau minimas. 

Vertas visų lietuvių dėmesio 
yra įvykis Kalifornijoje, Beverly 
Hills mieste: Lietuvos trispalvės 
vėliavos plevėsuoja garsaus 
miesto svarbiausioje Wilshire 
gatvėje. 

Amerikos miestuose, didelėse 
gatvėse iškabinti Lietuvos 
vėliavas ir jas laikyti ištisas 
dienas be Lietuvos vyriausybės 
ar pagrindinių lietuviškų or
ganizacijų pageidavimų, 
įrodinėjimų, prašymų, atrodo — 
neįmanoma. 

Dideliam visų nustebimui, tai 
padarė turtingas garsus miestas 
Kalifornijoje, esantis prie Los 
Angeles. 

tvarkingai ir Lietuvai nepa
vojinga kryptimi. Lietuvai, 
manau, savo valstybę reikėtų 
kur t i , s iekiant matyti ją 
normalią" — baigia savo 
pareiškimą R. Ozolas. 

Taigi, kaip matome, Lietuvos 
kelias į visišką nepriklausomy
bę dar yra gana sunkus ir 
akmenuotas. 

Beverly Hills daug sykių iš
garsintos filmuose, spaudoje 
ir televizijoje. Tai turtuolių, 
į takingų organizacijų be i 
asmenų miestas, labai griežtas 
pašaliečiams, niekam nenusi
lenkiantis. Kodėl jie iškėlė 
Lietuvos vėiavą? 

Beverly Hills mieste jau kele
tas dešimtmečių veikia pasauly
je garsiausia, žymiausia filmų ir 
panašių temų draugija — 
„Hollyvvood Foreign Press Asso-
ciation", turinti keliasdešimt 
narių, kur ie a ts tovauja 
daugeliui valstybių. Jų įtaka 
lyginama su garsiaisiais Oska
rais. 

1993 m. sausio 23 dieną Hol
lyvvood Foreign Press Associa-
tion, įvykdžiusi savo tikrųjų 
narių slaptus balsavimus už 
1992 metais geriausius filmus, 
rankraščius, artistus, muziką ir 
kitokią filminei, televizinei 
sričiai artimą darbuotę, pravedė 
į daugybę pasaulio valstybių 
pertransliuotas televizijos pro
gramas, kurias stebėjo dešimtys 
milijonų žmonių. 

Tą dieną HFPA pravedė 50-tą 
„Golden Globė" s ta tulė l ių 
įteikimą, slaptais balsavimais 
parinktiems. # 

Svarbiam įvykiui atžymėti, 
Beverly Hills miestas įvairiai 
pagerbė HFPA narius, turtin
giausioje ir puošniausioje gat
vėje iškabino kelių rūš ių 
gražius garsinimus. 

Atskirai pažymėjo valstybes 
tų kraštų, kurie yra balsuojan
čiais HFPA* nariais. 

Tūkstančiai žmonių matė, 
i daug kas fotografavo daugelio 
valstybių vėliavas. Plevėsavo 
Japonijos, Australijos, Braziljos, 
Vokietijos, Anglijos, Prancūzijos 
ir kitų valstybių, taip pat ir dvi 
gražios Lietuvos vėliavos. 

Šiam Lietuvos garsinimo dar
bui savo įtaka prisidėjo Algirdas 
Gustaitis. Jis yra užsienio spau
dos filmų korespondentas Hol-
lyvvoode ir atstovauja Lietuvai. 

Todėl yra 'svarbu ir būtina, 
norint išeiti į platųjį pasaulį, 
palaikyti ryšį su Amerikos or
ganizacijomis, kurios Lietuvai 
nemokamai padarė už pinigus 
nenuperkamą garbę. 

Lietuviu Operos choras su dirigentu Ričardu Šoku (pirmasis iš dešinės) Maria Aukštesniosios 
mokyklos auditorijos scenoje Vasario 16 minėjime š.m. vasario 14 d. 

Nuotr. J. Tamulaičio 

Labai naudinga dažnai šiaip 
savęs klaust i : kuo gal iu 
Viešpačiui šioje valandoje pa
tarnauti? Ką galiu Viešpačiui 
padaryti šiame atsitikime, ką 
galiu šioje valandoje, ką galiu 
šiem asmenim padaryti, kad 
būtų Viešpačiui garbė. 

Palau 

NIEKAM NEREIKALINGI 

100 
J U R G I S JANKUS 

Čikagos lit mokyklos mokinė Rima Pauliūtė Vasario 1R minėjime mokykloje 
deklamuoja. 

Nuotr. M. Vidzb*>lio 

— Brr, — nusipurto vokietė ir tekina bėga per 
kiemą. 

Skubinu ją sekti, bet matau, kad už vartų stovi 
Mikas, o šiapus tupi šuo. 

Vokietė nešykšti. Įdeda kopūstų, burokėlių. įpila 
bulvių. 

— Ar nebus sunku? 
Žinau, kad bus nelengva, bet mes dviese, galėsim 

pasivaduoti. 
Tvirtai užrišu maišo galą, kad galėčiau persisver

t i per petį, o ji pasakoja, gavusi telegramą, kad šiandien 
grįžtąs vyras. Iš karo nelaisvės, iš Rusijos. Berniukas 
neseniai išvažiavęs į stotį. 

— Jeigu būtumėte anksčiau, būtų pavėžinęs. Ne
būtų reikėję taip sunkiai nešti. Na, risk greičiau, aš bė
gu virti kavos. Parvažiuos sušalęs, pavargęs. G r ai, kad 
atnešėt kavos. Rusijoj jis jos juk negavo nė paragauti. 

— Mes galim ir dar atnešti, — sakau, 7 airiu į 
džiaugsmu netveriančią moterį ir galvoju, kad ž tenai 
grįžusio džiaugsmo neturės. Bent kol atmaitins, 
neturės. 

— Kada paskutinį sykį jį matėte? — pakl 
— O, seniai! Keturiasdešimt trečių metų p 

Kovo mėnesį. 
— Ir išlikai per tą laiką jam ištikima? 
Ji pažiūri nustebusiom akim. 
— O kaip kitaip. Aš žinojau, kad jis grįš 
— Bet pamatysi, kaip iščiulptas. 
— Atsigaus. Valgyti turiu ko! 
Ji nenusimena. Bet norėčiau pamatyti, ar nebus 

-iau. 
asarį. 

nusiminusi, kai parvažiuos, labiau į lavoną negu į žmo
gų panašus. Padeda užsimesti maišą. Sunkus, net ko
jos linkteli, ir pagalvoju, kad už šimtą gramų kavos 
tiek per daug. 

— Gerai, kavos atnešiu. Jam reikės, — dar pasa
kau. 

Ties vartais šuo vėl baksteli snukiu į blauzdą, bet 
nieko nedaro. Nemalonu būtų, jeigu knaptelėtų. 

— Gavai? — sako Mikas. 
Iš balso girdėti, kad nebepyksta. Turbūt galvoja 

apie garuojančius kopūstus ir ryja seilę. Nuryju seilę 
ir aš. 

Einam tiesiai per laukus. Vėjas su sniegu kerta į 
veidą ir ima kvapą. Keliais eiti būtų daug lengviau, 
bet jie suka kažin kur aplinkui, o iš čia tiesiai matyti 
stovyklos šviesos. Iš dirvos išeinam į pievą, bet čia eiti 
dar sunkiau. Pieva kemsota, ir kas minutę reikia klup-
terėti. Maišą paima Mikas. 

— Velniam tiek daug ėmei, — valandėlę panešęs 
sako. 

— Tu vėl nepatenkintas. 
— Reikėjo puse palikti. Būtumėm kitą sykį 

parsinešę. - pasako, klupteli, ir maišas nulekia žemėn. 
Susėdam ant maišo ir valandėlę sėdim. Vėjas per

pučia kiaurai, ir laukai nuo sniego ima širmėti, bet mes 
ne apie tą galvojam. Ligi stovyklos dar liko geras pus
valandis kelio. Pieva kyla aukštyn ir pasidarys lygi. 
Netrukus turėsim prieiti keliuką ir juo stačiai į plentą. 

— Kad tik ant žandaro kur neužliptumėm, — 
sakau. 

— Būtų negerai, — atsiliepia Mikas. 
Jis mėgina patamsy susisukti parūkyti, bet vėjas 

pliko pirštus ir iš žiupsnio išneša taboką. 
— Gal turi cigaretę? 
Išimu cigaretę ir perlaužiu per pusę. Pusę jam ir 

pusę sau. Ji truputį priplėkusi, dūmas kartus ir degina 
gale gerklės, lyg rūkytum samanas. 

— Įdomu, kokios į Unros knygas įrašytos, — nusi
spjauna Mikas ir mėgina paimti maišą. 

Pakeliu ir vėl einam. 
— Aišku, kad ten įrašytos amerikoniškos. Geras 

biznis. Hamburge urmu parduoda po šimtą markių, 
paskum perka dolerius po du šimtu markių. Galima 
daug dolerių susikrauti ir namo parvažiavus gražiai 
gyventi. O jie mano, kad mes nieko nesuprantam. Dur
niai. 

Kalba eidamas ir žino. kad jam pritariu ir aš, ir visa 
stovykla, ir kad tas yra teisybė, bet tos teisybės niekas 
nemato ir nematys. 

Einam ir einam. Mikui pasidaro sunku, paimu aš, 
paskui vėl jis. Neprieinam jokio keliuko. Per pievas 
ir šilojynus išeinam tiesiai į plentą. Prakaitas eina per 
nugarą, ir gale gerklės darosi kartu. Įlipu į griovį ir 
stoviu, su maišu nebegaliu išlipti. Mikas peršoka ir 
paduoda ranką. Per kitą griovį perneša jis. Dabar j au 
nebetoli. Už keliasdešimt žingsnių juoduoja ilgas pas
tatas. 

— Unros sandėliai, — sako Mikas. 
Pažįstu ir aš. Mes visai iŠ kito šono atėjom, negu 

galvojom. Prie sandėlio kampo pasimetam maišą ir 
susėdam. Cia geriau. Vėjas blaškosi, net stogai virpa, 
bet čia neužpučia. 

— Nebėra sveikatos, — tyliai kalba Mikas. — Pir
ma centnerį kažin kur nešdavau kaip nieką, o dabar 
panešei galiuką ir virpa kojos. Ir atsigauti negali. 

— Viską daro valgis, — sakau. 
— Taigi, kad būtų..., — bet aš dunksteliu alkūne 

į šoną ir sulaikau Miką. 

(Bus daugiau) 

• 
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CLEVELAND, OH 
DEIMANTINĖ 

LIETUVOS SUKAKTIS 
Vasario 16-sios deimantinė 

sukaktis Clevelande atšvęsta 
vasario 14-sios sekmadienį. 
Savo organizacine struktūra ji 
daug kuo nesiskyrė nuo jau per 
daug metų tokių švenčių minė
jimų. Ryte vėliavos pakeliamos 
prie Dievo Motinos šventovės 
Laisvės paminklo; pamaldos 
abiejose lietuvių parapijų 
bažnyčiose, gražiai suredaguota 
Aldonos Stempužienės „Tėvy
nės garsų" programa su Alto 
skyriaus pirm. Algio Pautienio 
žodžiu, Lietuvos himnu, šven
tine muzika ir daina, pasku
tinėmis žiniomis iš Lietuvos ir 
„Gyvenimo varpų" religine 
programa. 

Giesmė sukaktuvinėse 
pamaldose 

Dievo Motinos šventovėje 
buvo pilna tikinčiųjų. Devynios 
vėliavos atstovavo svarbiau
sioms lietuvių organizacijoms. 
Šv. Mišias aukojo kun. Gedimi
nas Kijauskas.S.J., ir prel. A. 
Goldikovskis. Kun. Kijauskas 
turiningame pamoklse įžvalgiai 
pravedė A.. Baranausko „Anyk
ščių šilelio" poemos paralelę su 
dabartine Lietuvos padėtimi, 
tvirtai tikėdamas, kad po pen
kių dešimčių okupacijos, trėmi
mų, skurdo ir ateistinės prievar
tos Lietuva, kaip ir poetao 
apdainuotas Šilelis, vėl atgaus 

"savo pirmykštį grožį su viltimi 
geresniam ir laimingesniam 
dvasiniam ir ekonominiam gy
venimui. 

Šv. Jurgio bažnyčioj šv. Mi
šias aukojo ir pamokslą pasakė 
kleb. kun. Juozas Bacevičius. 

Dievo Motinos parapijos cho
ras, vadovaujamas muz. Ritos 
Kliorienės, Mišių metu giedojo: 
L. van Beethoven „Garbė Aukš
čiausiam"; solistė Virginija 
Bruožytė-Muliolienė — J. Go-
vėdo (ž. B. Brazdžionio) „Iš Tavo 
rankos"; iš Lietuvos gautą ir J. 
Govėdo harmonizuotą „Tau gar
bė ir šlovė". A. Bražinsko (ž. J. 
Mačiukevičiaus), „Į Lietuvą" ir 
Lietuvos himną su visais pamal
dų dalyviais. Prie vargonų — 
Jame Robinson. 

Žvilgsnis į Lietuvą 

Deimantinė sukaktis buvo 
tęsiama 4 vai. p.p. Dievo 
Motinos parapijos auditorijoje. 
Dalyvavo per 400 asmenų. Mi
nėjimą ruošė LB Clevelando 
apylinkės ir Alto skyriaus 
valdybos. 

LB apylinkės pirm. Romas 
Apanavičius savo sveikinimo 
žodyje reiškė džiaugsmą ir kar
tu nerimą dėl Krašto dvasinės 
ir ekonominės suirutės. Stipri 
išeivija — ramstis Lietuvai; 
padėti reikia taip pat išlaikyti 
čia savo kultūrą ir visa, kas 
lietuviška. 

Šaunios pranešėjos Rima 
Apanavičiūtė ir Rima Žiedonytė 
sumaniai pravedė visą oficia
liąją minėjimo dalį. Himnams 
vadovavo Vladas Plečkaitis. In-
vokacijos žodyje kun. G. Kijaus-
kas.S.J., prašė Viepaties su
teikti amžiną ramybę visiems 
Lietuvos savanoriams, kariams, 
partizanams ir kad Jo atneštoji 
šviesa būtų kelrodis ir šių dienų 
tautos ir valstybės vairuoto
jams. Minutės atsistojimu pa
gerbti žuvusieji ir mirusieji. 

Perskaitytas prez. B. Clintono 
sveikinimas. A. Gust, Ohio gub. 
G. Voinovich atstovas tautybių 
reikalam, perskaitė gubernato 
riaus proklamaciją ir perdavė 
52 tautybių sveikinimą. Gauta 
Clevelando mero M. White pro
klamacija. Prisimenant deiman-

.aę Lietuvos nepriklausomybės 
dieną, virš miesto rotušės iškel
ta Lietuvos trispalvė. Sveikino 
miesto tarybos atstovas. 

Dr. Jonas Genys, Marylando 
ir Kauno V.D. universiteto pro
fesorius, kondensuotame žodyje 
pasidalino dabartinės Lietuvos 
prieš prezidento rinkimo dieną 
patirtais įspūdžiais, metant 
žvilgsnį į ateitį. 

Minėjime dalyvavo latvių, es
tų ir lenkų atstovai. Priimtos 
rezoliucijos. 

Šaunus jaunimo 
pasirodymas 

Didžiausia minėjimo atrakcija 
buvo Šv. Kazimiero lituanisti
nės mokyklos spalvinga tiek 
turinio, tiek atlikimo atžvilgiu, 
šventinė programa. Mokykla, 
švęsdama savo 35 metų ir dei
mantinę Lietuvos sukaktis, iš
ryškino mokinių ir mokytojų ta
lentus. Prieš programą mokyk
los tėvų komiteto pirm. Kęstu
tis Civinskas padėkojo kleb. 
kun. G. Kijauskui, kurio parapi
jos patalpose mokykla veikia, 
taip pat mokyklos rėmėjams: 
Lietuvių Bendruomenei, Lietu
vių Fondui, Altui, organizacijoms 
ir šios mokinių programos pa-
ruošėjoms mokytojoms Ritai 
Kliorienei ir Eglei Laniaus-
kienei. 

Buvo džiugus ir spalvingas 
vaizdas, kai į erdvią DMP salės 
sceną sugužėjo mokyklos per 60 
besišypsančių mokinių, pasipuo
šusių tautiniais drabužiais. 
„Lietuva, Lietuva — tegyvuoja 
visada" didelių raidžių plakatas 
skelbė programos turinį ir tiks-
lą-

Mokiniai entuziastiškai iš 
„pilnų krūtinių" traukė: R. 
Poskočimienės/R. Kuliavo „Mū
sų šūkis-Lietuva"; „Vytis" — 
Vytės Nemunėlio, „Mes Lietu
vos kareivėliai", B. Gorbulskio 
(ž. J. Streikūno) „Gintaro 
tėvynę" skambiai sudainavo 
jaunučių kvartetas: Lina Ber-
žinskaitė, Saulius Kliorys, 
Paulius Rukšėnas ir Laura Ruk-
šėnaitė. Scenos didžiuliame ek
rane žiūrovai sekė Trakų pilies, 
Gedimino kalno, Aušros vartų, 
Kryžių kalno ir kitų meniškų 
skaidrių vaizdus, o jaunimas 
dainavo A. Raudonikio (ž. E. Se-
lelionio) „Prie Trakų ežerų" ir 
A. Bražinsko (ž. V. Bložės) „Tė
vynė Lietuva". 

Dainuojant „Pučia vėjas", 
muz. J. Kreivėno (ž. J. Minelgos), 

jauniausieji mokiniai prieš sto
vintį chorą „įplaukė" dviem 
būriniais laiveliais. Sis išradin
gas spektaklio vadovių numeris 
sutiktas audringais plojimais 
ir valiavimu. „Toli už girių", 
muz. J. Kreivėno (ž. J. Minelgos", 
dainavo šešetukas: Venta Ci-
vinskaitė, Kristina Kliorytė, Liz 
Krivinskaitė, Simas Laniaus-
kas, Kristina Stankutė ir Rūta 
Švarcaitė. Choras užtraukė B. 
Gorbulskio (i. V. Palčinskaitės) 
„Gintarinę šviesą", visi mosi
kuodami trispalvėmis vėliavė
lėmis. Didžiulis naujas plakatas 
iškilo scenoje „Valio Tėvynė 
Lietuva". Pabaigai su R. Pos-
kočimienės/R. Kuliavo „Žen
giam, žengiam" maršo tem
pu, plevėsuojant vėliavėlėms, 
visi šaunieji dainininkai , 
solistai ir artistai nužygiavo į 
scenos užkulisius. 

Tai buvo žavi, gerai išmąstyta 
ir puikiai paruošta šventinė pro
grama, kokios seniai Clevelan-
das nematė. Publika sustojusi 
dėkojo programos atlikėjams. 

Minėjimo metu surinkta au
kų: Lietuvių Bendruomenei — 
3.687 dol. ir 1,276 Altui. 

V.R. 

A.A. ONA MAŽEIKIENĖ 
Mirė Clevelando gyventoja 

Ona Mažeikienė. Buvo sulau
kusi 83 metų amžiaus 

CLASSIFIED GUIDE 

Clevelando Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos mokii ai Vasario 16-tos minėjimo programoje. 
Nuotr. V. Bacevičiaus 

PRISIMINTA 
DALIA JUKNEVIČIŪTĖ 

„Tėvynės garsų" radijo pro
gramoje buvo prisiminta a.a. 
aktorė, režisierė, dailininkė 
Dalia Juknevičiūtė. Kovo 1 d. 
buvo jos gimimo diena. „Tėvy
nės garsų" programoje iš Dalios 
albumo girdėjome ją skaitant 
Algimanto Mackaus poeziją. 
Dalia Juknevičiūtė mirė Det
roite 1975 m. 

LAUKIAMAS „DRAUGO" 
KONCERTAS 

Sekmadienį, kovo 14 d., 4 
v.p.p. Dievo Motinos parapijos 
salėje ruošiamas koncertas 
paremti „Draugo" dienraštį. 
Dainuos solistė sopranas Gied
re Kaukaitė; jai akompanuos 
pianistė Gražina Ručyte-Lands
bergienė. Bilietai gaunami pas 
platintojus po 10 ir 7 dol. 
asmeniui. Paremkime „Drau
gą", vieninteli lietuvių dien
raštį už Lietuvos ribų. 

A.A. VINCENTAS GREIČIUS 

New Yorke mirė a.a. smuiki
ninkas Vincentas Greičius. Jis 
gimė ir augo Clevelande. Būda
mas 23 m. jau grojo Clevelan
do orkestre, diriguojant George 
Szell. Vėliau išvyko į New Yor-
ką ir grojo Metropolitan operos 
orkestre pirmuoju smuikininku. 

Greičiaus tėvai į Clevelandą 
atvyko po I-jo pasaulinio karo ir 
aktyviai dalyvavo muzikiniame 
gyvenime. Tėvas. Vincentas 
Greičius, buvo vargonininkas. 
Motina Sfella Greičienė — so
listė; ji mirė vos prieš porą 
mėnesių. Duktė Regina Brazai-
tienė vargoninkauja Dievo Mo 
tinos parapijoje. 

RELIGINĖS ŠALPOS 
VAJUS 

Šiuo gavėnios metu, kaip ir 
praeityje, vyksta Lietuvių 
Religinės Šalpos piniginis vajus. 
Kovo 21 d. Šv Jurgio parapijo
je bus vykdoma speciali rinklia
va Lietuvių Religinei šalpai. 
Aukas galima siųsti Onai Ži
linskienei, palikti „Taupos" 
kooperatyve, arba įteikti komi
teto nariams. Religinė Šalpa 
dėkoja visiems, prisidėjusiems 
prie vajaus pasisekimo. 

KVIEČIAME IŠGIRSTI 
GINTE DAMUŠYTE 

Gintė Damušytė yra direktorė 
JAV Baltijos fondo taryboje nuo 
1991 metų ir Lietuvių Religinės 
Šalpos skyriuje nuo 1992 m. 

Gintė šįmet laimėjo Korp! 
Giedros premiją lietuvei mo
teriai, pasižymėjusiai katali
kiškų idealų tarnyboje. 

Gintė Damušytė gimė Cleve
lande. Detroite baigė gimnaziją 

ir Wayne State universitetą. Ji 
išvystė Lietuvių Informacijos 
centrą, apie Lietuvos padėtį 
kalbėjo žmogt-us teisių konfe
rencijose. Ją pačią išgirsti 
galėsite sekmadienį, kovo 7 d.. 
12 vai. Dievo Motinos parapijos 
salėje. Visi kviečiami atvykti ir 
arčiau susipaž'nti su Religinės 
Šalpos darbu. 

T.G. 

HARTFORD, CT 
KAZIUKO MUGĖ 

Hartfordo lietuviškos skau-
tijos rengiama Kaziuko mugė 
įvyks kovo 7 d. Švč. Trejybės 
lietuvių parapijos salėje tuoj po 
9-tos vai. lietuviškų šv. Mišių. 

Kaip ir kasmet, čia atsilan
kiusieji nenuobodžiaus. Čia rasi
te lietuviškų knygų, lėlių, kimš
tų žaislų, įvairiausių gintaro 
dirbinių, marškinėlių, puikiau
sių audinių iš Lietuvos, 
meniškų medžio drožinių. Taip 
pat ir velykinių margučių mar
ginimas, laimėjimai, skautų.-čių 
stalai. Vėliau, apžiūrėjus ir ap-
sipirkus — lietuviški pietūs: 
namų gamybos dešros, kopūs
tai, kugelis. Kava ir pyragai 
visą laiką. Atvykite — nesi
gailėsite! B 

••• 

„BERŽELIS" ŠOKA 

Hartfordo ..Berželio" tautinių 
šokių šokėjų grupė sausio 23 d. 
surengė savo 16-tąjį metinį kon
certą. Šv. Andriejaus parapijos 
salės sceną puošė didelė juosta, 
kabėjusi arenoje, IX-oje tautinių 
šokių šventės Čikagoje metu. 
Salės stulpus puošė mažesnės 
juos tos , nupieštos Lindos 
Geležiūnai tės ir Vinco 
Liaukaus. Programos viršelyje 
— Pauliaus Orento sukurtas 
„Berželio" grupės ženklas. 

Programoje atsispindėjo tau
tinių šokių šventės tema: pirmo
je dalyje — lauko darbų šokiai; 
antroje dalyje — džiaugsmo ir 
pasilinksminimo šokiai. Žiūro
vams juoko teikė žaismingas 
šluotelės šokis, kuriameseptyni 
vyrai vilioja šešias merginas; 
nelaimingajam tenka šokti su 
šluota. Šapnagių polkoje ir 
Malūne ypač ryškėjo šokėjų 
entuziazmas ir lietuviško šokio 
pamėgimas. Gerai nuotaikai 
reikia ir geros muzikos. Puikius 
muzikos įrašus ..Berželiui" 
paruošia muzikas Jurgis Petkai-
tis. 

.„Berželio atžalėlis" — „At
gimimo" mokyklos mokiniai. Jų 
šokiai pritapo prie darbo temos. 
Patys mažieji atliko ,.Du 
gaideliai", o paaugliai pašoko 
„Avižą" ir „Sėja rūtą". Genutė 
Zdanienė ne tik vadovauja „At
gimimo" mokyklai, bet ir šokių 
moko. 

Po programos visi smagiai 
šoko, pabendravo n pasiskonėjo 
šokėjų paruoštomis vaišėmis. 
Visus vakaro ruošos darbus 
atliko patys šokėjai (nuo stalų 
sustatymo iki salės iššlavimo). 
Labai džiugu matyti jaunimą 
gražiai tarp savęs sugyvenant. 

Šio vakaro pelnais skirtas 
„Berželio" kelionei į Dainų ir 
Šokių šventę Lietuvoje 1994 
metais. 

Pernai rudenį „Berželio" 
šokėjai atliko tris programas 
įvairiuose renginiuose. 
Balandžio 25 d. dalyvaus Con-
necticut Central State universi
teto tarptautiniame festivalyje. 

Šiuo metu „Berželyje" šoka 24 
šokėjai, kurie sekmadieniais iš 
įvairių Connecticut vietovių 
susirenka Hartfordo Šventos 
Trejybės parapijos salėje. 
..Berželiui" vadovauja Dalia 
Dzikienė su pavaduotoju Jonu 
Kodžiu ir padėjėja Maryte 
Banevičiene. 

L. Balsys 

Tautinių šokiu pvnę savo metiniame koncerte atlieka Hartfordo „Berželio" 
grupės šokėjai 

Nuotr I Dzikienės 
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GREIT 

PARDUOTA 

. HE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STAMl'l 'S 

• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MUS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę 

' • Pensininkams Nuolaida 
- r - r id 

Cfenkifc 
• " • • • ą 
(M!FCIK REALTORS 

01 7922 S' Pulaski M-
<£A 4365 S. Archer Ave. 

DAMUTE MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkt i na
mus , kreipkitės j Danutę Mayer . Ji 
p j ro teMOna l ia i , s ą ž i n i n g a i ir 
įsrneniSlčai patarnaus. Įkainavimas 

ve l tu i . J 

Chicago Homes For Salas 

ASKING 553,000!! 
for this ATTRACTIVE all brick Georgian of-
fering 5 rms Formai din rm ! NEW turn. 
& HWH! FULL base! Ni 73rd & Talman. 
CALL TO SEE TODAY!! 

CENTURY 21 KMIECIK 
(312) 284-1900 

FOR R E N T 

Išnuomojamas 3 kamb. butas 
Marquette Parko apyl 
Tel. 312-925-4652 

HELP VVANTEO 

MISCELLANEOUS 

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

T»i. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30% ptgiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus 

FRANK ZAPOLIS 
3208V* Wet t 95th Stret 
Tel. — (708) 424-8654 

(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. 

3 1 2 - 7 7 9 - 3 3 1 3 
K l A U D I J U S P U M P U T I S 

IEŠKO 

Reikalingos moterys — 
namų valytojos. Reikia gy
venti užmiesty. Skambinti: 
708-469-1518. Kalbėti ang
liškai arba lenkiškai. 

Nerūkantis ir negeriantis pensi
ninkas ieško kambario Floridoje arba 
kitame šiltame krašte. Gali padėti 
prižiūrėt namus ir mokyt ispanų, 
vokiečių ar prancūzų kalbų. Skambinti: 
•H 31? 134-3077. 

Dai! POVILO PUZINO monografija, yra didelio formato ir 
talpina 28 spalvotas reprodukcijas, kartu ir XX amžiaus 
Madona. Šis paveikslas apdovanotas aukščiausia premija 
tarptautiniame madonų festivalyje Los Angeles, Calif. ir 
Grand National Avvard Amerikos dailininkų profesinėje 
sąjungoje New Yorke. Puiki dovana tinka bet kuriomis pro
gomis įteikti bet kam: svetimtaučiui ar lietuviui. Kaina su per
siuntimu 27 dol . Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 1545 W t 63rd Street, 
Chicago, I I , 60629 

Illinois gyventojai dar prideda $1.50 valstijos mokesčio. 

GRUODIS: DAINOS 
L1MA.N SUKIS 

RAMINTA ' AMrSATIS, piano 

Lilija Šukytė debiutavo Stratford (Kanadoje) ..Figaro 
Vestuvėse", du metus dainavo Metropolitan Operoje, po to buvo 
pakviesta Į Miuncheną atidaryti operos festivalį su Brigitte Fass-
baender ir nuo to pateko j pasaulini dainininkų ai'tą. Lilija gastroliavo 
po visą Europą su dideliu pasisekimu, nes kritikai ypatingai ver
tina jos dikciją, stilistinį supratimą, ir balso švelnią lyrinę spalvą. 

L. Šukytė plokštelėie įdainavo komp. J Gruodžio dainas: 
Rugiagėlės. Aguonėles, F'ut-\ Pavasario naktis Berlyne. Ko čia taip 
ilgu, Vėjavaikis. Alyvos, Diemedžiu žydėsiu. Visur tyla. Burtai. 
Liaudies dainos: Ruden- tylumoj. Aš. Anyta, Ėsk, karvute ir kitos. 
Prie piano muzikos profesorė Raminta Lampsatytė 

Išleido LIETUVA records, Munchen. West Germany. 
Kaina su persiuntimu 11 dol Illinois gyventojai moka $11 80 
Užsakymui siųsti 

DRAUGAS, 4545 W 63rd St.. Chicago, IL 60629 

I I 



LAIŠKAI 
GAL TODĖL BALSAVO 

Tik prieš kelias dienas Lietu
voje buvo prezidento rinkimai. 
Laimėjo Brazauskas. Kodėl? 
Žmonės balsavo už Brazauską. 
Tie patys žmonės balsavo pir
miau už Brazauską ir jo šali
ninkus. Jie ir vėl balsavo. 
Anksčiau žmonės spėliojo, kad 
Landsbergis pralaimėjo už tai, 
kad pritrūko šilimos ir šilto 
vandens. Tai, mano manymu, 
ne taip svarbu buvo, nes ir 
anksčiau kaimuose neturėjo 
šilto vandens ar šilimos, pasi-
šildydavo patys. O ir ki ta 
priežastis: Lietuvoj prie komu
nistų daug kas turėjo gerus dar
bus, priklausė jų partijai ir iš
davinėjo žmones išvežimams į 
Sibirą, j kalėjimus. Taigi 
šiandien jie gyveno su baime, 
nes, jeigu išrinktų demokra
tišką valdžią, jų ateitis bloga. 
Todėl ir balsavo už buvusią ko
munistų valdžią. Dabar j ie sau
gūs kuriam laikui, gal neilgai? 

A. Ančiulis , 
Twin Lakęs, WI 

DĖKOTI, O NE DIRIGUOTI 

Vienas korespondentas nori 
nurodyti, kaip dėti lietuviškos 
veiklos aprašymus. Būtų daug 
tiksliau vietoj to i š re ikš t i 
dėkingumą „Draugo" per
sonalui, ypat moterims su 
vyriausia redaktore Danute 
Bindokiene prieky, už ta ip 
gražiai tvarkomą ir kasdien vis 
daugiau ir daugiau atjaunėjantį 
„Draugą". 

J an ina Mil iauskienė 
Worcester, Massachusetts 

APIE LIETUVIU KALBOS 
DARKYMĄ 

DIEVO VIETININKAS? 

Kartais randame mūsų spau
doje popiežių tituluojant Kris
taus Vietininku. Labiausiai tuo 
pasižymi didž. gerb. Ladas Tula-
ba. Pvz., š.m. vasario mėn. 12 ir 
13 dienų „Draugo' laidose, 
straipsniuose — „Naujasis Ka
talikų Bažnyčios Katekizmas" 
ir „Naujas Apaštališkasis Pro-
tonotaras Stasys Žilys", — 
popiežius vadinamas Kristaus 
Vietininku. 

Netiesa! Požiežius nėra Kris
taus vietininkas. Popiežius yra 
švento Petro Vietininkas. Žmo
gus negali būti Dievo vietinin
ku, nes tada tas žmogus — 
popiežius, taptų lyg ir kitu 
Dievu. Tas būtų visiškai 
nesuprantama. 

Algirdas Idika, 
St. Petersburg Beach, FL 

DŽIAUGIUOSI STRAIPSNIU 

Privačiuose pobūviuose besi
šnekučiuojant ir užsimezgus 
kalbai apie žydus, man tekdavo 
klausytis, kaip neigiamai buvo 
kalbama apie žydus. Jie dažnai 
buvo net pajuokos objektas. Ne
suprasdavau, kodėl. 

Todėl perskaičius Algirdo 
Landsbergio straipsnį „Lietuvos 
žydai," spausdintą „Draugo" 
vasario 27 d. kultūriniame 
priede, džiaugiuosi, kad gerb. 
autorius parodė ir kitą žydiškojo 
medalio pusę. 

Genė Valant inienė, 
Cicero, IL. 

„liberalų" spaudą, už „Naują Šeimynai sumigus, vis dar ku?Tikjų sumanumu ir sunkiu 
Pasaulio Santvarką" nuopelnus skaičiau, masčiau ir sielą darbu gimnazija šiandien yra 

užpildė džiaugsminga ramybė. 
Ačiū Tau, Aldona! 

DRAUGAS, penktadienis, 1993 m. kovo mėn. 5 d. 

i 

Vakar atėjo vasario 23-čios 
dienos „Draugas". Su dideliu 
dėmesiu perskaičiau laišką apie 
lietuvių kalbą (daugiau dėme
sio lietuvių kalbai...") Pernai 
praleidau penkias savaites Lie
tuvoje. Niekas taip nenustebino, 
kaip lietuvių kalbos stovis. Mes 
išeivijoj praleidom beveik 50 
metų, gindamiesi nuo „tašių", 
„čikenų", „skūlių", o dabar 
Lietuvoj randam skelbimus, ra
ginančius pamatyti puikų „šu
nų šo", arba nusipirkti ,,aukci-
jone" žemės ūkio padargų... 
Lietuvos laikraščiai, skelbimų 
lentos, krautuvių užrašai pilni 
tokių „naujadarų". Aš pradedu 
galvoti, kad visa tai yra mūsų 
tautinės menkaverstystės jaus
mo reiškinys: noras pamėgdžioti 
didelių, galingų kraštų išsireiš
kimus, kalbą, sąvokas, ly r r tuo 
ir mes didesni, galingesni... 
Kaip graudu. 

Antra vertus, radau ir visai 
mielų naujadarų: sąvartynas, 
šviesaforas ir pas mus retai 
sutinkamą „pervažą". Kalba 
turi derintis prie gyvenimo 
naujų sąlygų (kol nebuvo tele
fakso, nereikėjo nė termino), bet 
kam pakeisti gerą lietuvišką 
žodį tarptautiniu kratiniu? Gal 
reikia mums, eiliniams „pėsti
ninkams", kelti protestą lietu
vių kalbos „generolams". Pur-
vabridžiai arčiau mano širdžiai 
už seniai įprastus „kaliošus", 
nors mano vaikai turbūt avi 
„būtsais". 

Lilė Gražul ienė 
Melvindale, MI 

NEBŪKIME SIAURAŽIŪRIAI 

Paskaitęs J.Ž. straipsnį „Ad
ministracijai keičiantis, ko 
galime mes tikėtis" (vasario 3 
„Drauge"), prisiminiau Lietu
vos draugo žurnalisto Cbarley 
Reese maždaug tuo pačiu klau
simu straipsnį sausio 5 d. 
„Orlando Sentinel" dienraštyje. 
Reese straipsnis išryškina mūsų 
spaudoje dažnai prasikišančių 
pažiūrų į JAV politiką siaura-
žiūriškumą. 

Tenka apsistoti prie labiau 
klaidinančių J.Ž. pareiškimų. 
Pvz., tautiečius Lietuvoje, o gal 
ir čia gali suklaidinti teigimas, 
jog prez. G. Bush buvo „Naujos 
santvarkos kūrėjas," nenuro
dant, kad JAV globalistai tą 
„santvarką" atvirai kuria jau 
bent nuo I pasaulinio karo lai
kų. Be manęs, išeivija tuo klau
simu yra įspėjęs ir dar vienas 
kitas veikėjas bei žurnalistas. 
Mano apie ta i jau rašyta 1975 
m. išėjusioje knygoje „Sąmoks
las prieš žmoniją". Tad nuosta
bu, kad kai kurie mūsų žurna
listai, matomai sekdami JAV 

skiria tik prez. Bushui. Tas 
klausimas jau veik trys dešimt
mečiai buvo svarstomas dauge
lyje amerikiečių knygų bei 
periodinių leidinių. 

Pagrindinis dalykas, kas gali 
iš esmės suklaidinti JAV politi
ka besidominčius skaitytojus čia 
ir ten, yra JAV politikos suas
meninimas prezidentūroje, nu
kreipiant dėmesį nuo Kongreso 
svarbos. „Jis (G. Bush) buvo 
didelė kliūtis ant Lietuvos 
laisvės kelio, rašo J.Ž. Siaurai 
žiūrint, tai tiesa. Vienok lygiai 
tokia „didele kliūtimi" buvo ir 
prez. Woodrow Wilson 1918 m. 
Pojo buvo kitų prezidentų, kurie 
ramstė, maitino ir net ginklavo 
(per detentę) Lietuvą pavergu
sią Sovietų Sąjungą — nuo Le
nino iki Gorbačiovo. Išeitų, jog 
nesvarbu, kas buvo prezidentu, 
imperijų kūrimo ir išlaikymo 
politika buvo ta pati. 

Atrodo; būtų jau metas pri
pažinti ir viešai pasakyti, jog iš 
tikrųjų ne prezidentai, bet 
globalistinė klika — „Vieno 
Pasaulio" grupuotės (Council on 
Foreign Relations ir Trilateral 
Commission) nustato pagrindi1 

nę JAV politikos liniją. Charley 
Reese minėtame straipsnyje tei
singai rašo: „Žmonės mano, kad 
jie balsuoja už tikrą pakeitimą, 
bet iš tikrųjų jie gauna tik 
fasado pakeitimą". 

Gaila, kad J. Ž., keldamas 
klausimą, ko galima tikėtis iš 
Clintono, nenurodė svarbaus 
fakto, kurį nuslėpė valdančio
sios klikos kontroliuojama di
džioji spauda: tariamas „paša
laitis" Bill Clinton irgi yra 
globai istų grupuočių — CFR ir 
Trilateral Commission — narys, 
kaip ir George Bush. Gal ne be 
reikalo Sen. Barry Goldwater 
pavadino tas grupes „nerinktai
siais valdovais". Todėl vargu, ar 
galima ko kito tikėtis iš naujų 
Baltųjų Rūmų, ar juos kaip nors 
paveikti. Turėtume apsispręsti 
mažiau jaudintis prezidentiniais 
rinkimais, vieton to susikau
piant į Kongreso rinkimus ir jų 
įtaigavimą. Tai suprantant, ga
lima planuoti daug veiksmin
gesnę išeivijos veiklą Lietuvai 
padėti. 

Vilius Bražėnas 
Bonita Springs, CA 

„TETA, IŠ KUR TIE 
SUODŽIAI ANT JŪSŲ 

KAKTOS? 

Vieši giminaitė iš Lietuvos. 
Krikštyta, bet neparuošta. Kai 
pasiūlė nušluostyti „suodžius" 
nuo kaktos, susirūpinau, nes 
nežinojau nuo ko pradėti. Į 
pagalbą atėjo „Draugo" ve
damasis apie Gavėnią. Pra
džiugau. 

Julija Šaulienė 
Chicago, IL 

VASARIO 16 GIMNAZIJOS 
METRAŠTIS 

Sklaidau naują gimnazijos 
metraštį, jis gražiai išleistas, 
daug žinių, daug gražių nuo
traukų. Tačiau, skaitydama 
gimnazijos istorijos skyrelį, 
susidūmojau. Juk tai ne visa 
šios svarbios institucijos istori
ja. Čia paminėta tik sklypo 
pirkimas, statybos, gaisras, 
vokiečių ir lietuvių aukos. O 
kodėl pamiršti jai vadovavę 
žmonės tokiu sunkiu tada lai-

tokia, kokia ji yra. Direktorių 
per tą laiką buvo daug, nors kai 
kurie tik trumpai jai vadovavo, 
pvz., P. Šileika ir A. Palaitis. Po 
jų buvo A. Giedraitis, V. Liter-
skis, A. Rukša, T. Gailius, dr. J. 
Grinius, kun. B. Liubinas, kun. 
L. Gruonis, V. Natkus ir dabar 
A. Šmitas. Mano ryšys su šia 
gimnazija nuo jos įsikūrimo 
buvo labai tamprus. Buvau su
organizavusi 10 būrelių, turiu 
visus siųstų aukų pakvitavimus 
ir gausią vadovybės korespon
denciją. Visi buvę vadovai yra 
palikę daug širdies, o daugelis 
jau mirę. Jų nepaminėjimas yra 
didelis nerūpestingumas tų, 
kurie redagavo metraštį. 

L. Baltrušaitienė, 
Chicago, IL 

SAS pokylyje Scandinavian Airlines System atstovė Margot Nielson (II eilėje 
pirmoji iš kairės), gubernatoriaus Edgar etninių reikalų atstovė (II eil. pir
moji iš dešinės) ir kitos viešnios. 

INTERNATIONAL 
v 

TRAVEL CONSULTANTS ^ Z a i t a S * 
Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 

CAROO — siunčiame oro linija 
,,ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus 

PADĖKA 
A.tA. 

Dr. ANTANAS 
SILVESTRAS 

BLAŽYS 

Mūsų mylimas Sūnus ir Brolis dr Antanas, po ilgų 
valandų įtempto profesinio darbo ligoninėje grįžęs namo, 
staiga gavo širdies priepuoli ir mirė š.m. sausio 23 d. Buvo 
palaidotas sausio 27 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, šalia 
savo tėvelio a.a. dr. Vlado, kuris prieš 13 m., taip pat sausio 
mėnesį, staiga nuo širdies priepuolio mirė. 

Nuoširdžiai dėkojame Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
klebonui kun. J. Kuzinskui už maldas koplyčioje ir palydėjimą 
į kapus, taip pat kun. kan. V. Zakarauskui už maldas 
koplyčioje ir už atnašautas šv. Mišias bei prasmingą 
pamokslą 

Dėkojame visiems, kurie gausiai atsilankė į koplyčią, daly
vavo pamaldose bažnyčioje bei palydėjo a.a. Antaną į Amžino 
Poilsio vietą. 

Ačiū už gausias aukas šv. Mišioms, nepaprastai gražias 
gėles vainikus, už užuojautas pareikštas mums žodžiu, raštu 
ir spaudoje. 

Nuoširdus ačiū solistei D. Stankaitytei už giedojimą šv. 
Mišių metu. 

Dėkojame velionio draugams daktarams, kurie atvyko 
atsisveikinti iš Floridos, Michigan, Indianos ir New York vals
tijų ir buvo karsto nešėjai. 

Ypač nuoširdus ačiū SOUTH BEND St. Joseph ligoninės 
administracijai bei chirurginio skyriaus daktarams ir per
sonalui, velionio bendradarbiams, už jų nuoširdžią mums 
pareikštą užuojautą bei garbingą velionio įvertinimą jo pro
fesiniame darbe. (...„ In one short year Dr. Tony became a cor-
nerstone in Surgery and touched many people's lives and 
hearts"). 

Taip pat dėkojame visiems jo buvusiems pacientams, kurie 
užpirko daug šv. Mišių, prisiuntė daug gražių laiškų ir taip 
pat gausiai dalyvavo laidotuvėse. 

Mūsų padėka Donald A. ir Donald M. Petkams už rūpes
tingą ir nuoširdų patarnavimą. 

Visiems tariame nuoširdų ačiū. 

Gilaus skausmo prislėgti: motina Sofija, brolis Rimas 
su žmona Laima ir vaikais, brolis Jul ius A. su vaikais, 
Maria ir Bruno Gurėnai, dr. Melanija Kazlas ir kiti 
gimines. 

Mūsų brangiai 

ALDONAI PALTAROKAITEI 
KUBILIENEI 

j Viešpaties Prieglobstį išėjus, dalinamės didžios ne
tekties skausmu su vyru JONU, sesute JOANA 
VALAITIENE, jos šeima ir visais artimaisiais. 

Danutė ir Viktoras Bilaišiai 
Krikšto duktė Vilija su šeima 
Dalia Bilaišytė 

Lietuvoje per 10 darbo dienų. 
M2S South 7tth AVMHM 

T«t. 70«-43O-7272 

223 Kalvarijų gatvė 
VMnlus. Lietuva 
Tatofenat: 77-7t47 Ir 77-tt-M 

A.tA. 
JUSTINUI STANAIČIUI 

mirus, jo žmonai MONIKAI su šeima, dukroms 
DAILAI Chicagoje, ALDONAI Lietuvoje ir visiems 
giminėms reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Pranė ir Otonas Kapteiniai 
Chicago Ridge, IL 

A.tA. 
DR. ONA LABANAUSKAITĖ 

Gyveno Matulaičio namuose, Putnam, CT 
Mirė 1993 m. kovo 3 d., 1:30 vai. p.p., sulaukusi 91% m. 

amžiaus. 
Gimė 1901 m. spalio 14 d. Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 

44 m. 
Nuliūdę liko: brolis ir kiti giminės Lietuyje. 
Velionė buvo ilgametė, speciali „Draugo" korespondentė 

prie Jungtinių Tautų. 
Laidotuvės į vyko penktadieni, kovo 5 d. Po gedulingų šv. 

Mišių 10 vai. ryto Matulaičio namų koplyčioje, velionė buvo 
palaidota Dangaus Vartų kapinėse, N. P. Marijos Seserų sody
boje, 

Laidotuvėmis rūpinosi N. P. Marijos Seserys. 
Tel. 203-928-7955. 

A. t A. 
BEN PETROŠIUS 

Gyveno Chicagoje, Ashburn apylinkėje. 
Mirė 1993 m. kovo 3 d., 8:30 vai. ryto, sulaukęs 70 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Šiauliuose. Amerikoje išgyveno 43 m. 
Nuliūdę liko: žmona Mary, Lietuvoje — dėdė, teta ir kiti 

giminės. 
Priklausė „Dainavos" ansambliui. 
Kūnas pašarvotas penktadieni, kovo 5 d. nuo 2 iki 9 v.v. 

Petkus Marquette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 
Laidotuvės ivyks šeštadieni, kovo 6 d. iš laidojimo namų 

9 vai. ryto bus atlydėtas i Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos šv. Mišios 
už velionio sielą. Po Mišių velionis bus nulydėtas i šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdusi žmona. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Donald M. Petkus. 
Tel. 312-476-2345. 

A.tA. 
ALDONAI KUBILIENEI 

mirus, vyrui JONUI KUBILIUI, seseriai JOANAI 
VALAITIENEI ir artimiesiems reiškiame nuoširdžią 
užuojautą. 

Regina ir Vytautas Juchnevičiai 

GAID AS-D AIMID 
E U D E IKIS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA ER CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 6234662 

4606-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

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

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71 st Street 
Chicago, Illinois 60629 

l-(312)-476-2345 

Mills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills, Illinois 60465 

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 So'uth 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
706-652-1003 

Laidotuvių namai Chicagoje ir priemiesčiuose. 
Visus laidotuvių namus galite pasiekti 

skambindami l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 

! I 



DRAUGAS, penktadienis , 1993 m. kovo mėn. 5 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

x L ie tuvos Š a u l i ų sąjungos 
įkūrėjo Vlado Putvio minėjimas 
ruošiamas sekmadienį, kovo 7 
d., 1 vai. po pietų Šaulių na
muose. Šauliai prašomi daly
vauti uniformuoti. 

x Lie tuvos Vyčių 16 kuopos 
šv. Mišios šv. Kazimiero garbei 
bus šį sekmadienį, kovo 7 d.. 
8:30 vai. ryto Ali Saints-Saint 
Anthony bažnyčioje, 518 West 
28th Place. Šv. Mišias lietu
viškai aukos kun. Anthony 
Zakarauskas. Po Mišių bus pus
ryčiai parapijos salėje. Visi 
lietuviai, ne t ik Vyčiai, kviečia 
mi dalyvauti. 

x B r o n i u s N a i n y s , PLB pir 
mininkas, neseniai grįžęs iš 
Lietuvos ir ap lankęs Sibiro 
lietuvius, pasakys pagrindinę 
kalbą Lietuvos Nepriklausomy
bės a t k ū r i m o kovo 11 d. 
šventėje š.m. kovo 14 d. — 
sekmadienį J a u n i m o centre. 
Šventę rengia Amerikos Lietu
vių Tautinė sąjunga. įėjimas 
laisvas. 

x Lietuvių p a r o d a i (Chicago 
State of Illinois Center, bal. 2-9 
d.), kurios tema y r a „Lithu-
anian Contributions to Illinois", 
reikia 5 " x 7" arba 8 " x 10" dy
džio n u o t r a u k ų I l l inois 
veikiančių lietuviškų organiza
cijų, kultūros namų, bažnyčių, 
kapinių, Chicagoje vykusių 
šokių, dainų bei sporto švenčių 
ir Lietuvių operos pastatymų. 
Dėl skyriaus „Lithuanians You 
Might Know" reikia nuotraukų 
žinomų lietuvių kilmės artistų, 
sportininkų, politikų (pvz. A. 
Olis, A. Valukas, R. Durbin. 
Sarpalius) bei muzikų (pvz. 
Alice Stephens). Būtų svarbu iš
statyti gerą Dar iaus ir Girėno 
nuotrauką. Galintys padėti, pra
šomi iki kovo 27 d. atsiųsti nuo
t raukas (antroje pusėje apibūdi
n a n t ir pažymint, k a m grąžin
ti) Indrei Tijūnėlienei , 419 
Weidner Rd., Buffalo Grove, IL 
60089, (tel. 708-537-7949 arba 
708-541-3702). 

x A n t a n a s Lauka i t i s , Aust
ralijos Lietuvių fizinio auk
lėjimo sąjungos pirmininkas ir 
žurnalistas, ruošia plačią to 
ž e m y n o l i e tuv ių gydytojų 
veiklos ir profesinių pasiekimų 
apžvalgą dr. Mildos Budrienės 
redaguojamai knygai, „Pasaulio 
lietuviai gydytojai'". Veikalą 
išleis 1993 metais Lituanistikos 
Tyrimo ir Studijų centras Čika
goje su Pasaulio Lietuvių Gydy
tojų sąjungos pri tar imu, tos 
są jungos t r i s d e š i m t m e č i u i 
paminė t i . L a u k a i t i s gyvena 
Ashfield, New South Wales. 

x KAZIUKO M U G Ė sekma 
dienį, kovo 7 d., vyks Jaunimo 
centre , 5620 S. Claremont Ave. 
Atidarymas 11 vai. ryto. Čika
gos skautai ir skautės kviečia 
visus atsilankyti . 

(sk) 

x A L I A S o r g a n i z u o j a gru
pinę kelionę į Lietuvos Archi
t ek tų sąjungos suvažiavimą 
Vilniuje su papigintom kainom 
per G. T. I n t e r n a t i o n a l , INC 
ke l ion ių a g e n t ū r ą . P rašom 
kreipt is tiesioginiai, tel.: (708) 
430-7272. Išskrendam gegužės 
mėn. 25 d. Lufthansa oro linija. 
Grįžimas atviras. 

(sk) 

x T R A N S P A K s i u n č i a tai* 
p i n t u v u s (konteinerius) j Lietu
vą k a s s a v a i t ę . Siunčiame 
„ A I R C A R G O " . Siųski te per 
seniausią siuntinių į Lietuvą įs
taigą T R A N S P A K , 2638 W. 69 
St., C h i c a g o , IL 60629. tel. 
312-436-7772. 

(sk) 

x A š t u n t a s i s l i e t u v i ų 
M o k s l o ir Kūrybos simpo
ziumas rengiamas š.m. lapkričio 
mėn. 24-28 d. Lietuvių centre, 
Lemonte ir Jaunimo centre, 
Čikagoj. Jau pradėti simpo
ziumo paruošiamieji darbai : 
suda romas organizac in is ir 
mokslinės programos komite
tas, užsakytos patalpos paskai
toms ir pobūviams. Plačiau apie 
aštuntąjį simpoziumą spauda, 
radijas ir visuomenė bus pa
informuota š.m. kovo mėn. 14 
d., sekmadienį, Lietuvių centre, 
Lemonte, 12 vai. (po 11 vai. 
pamaldų) didžiojoje salėje. Šioje 
susipažinimo ir informacijos 
popietėje dalyvaus simpoziumo 
taryba, organizacinis komitetas 
ir mokslinės programos komi
teto pi rmininkas dr. Kęstut is 
Keblys. 

x R a i m u n d a s L o p a t a , jau
nas istorikas iš Vilniaus ir Ma-
dison, WI. savaitę darbavosi 
Lituanistikos Tyrimo ir Studijų 
centre, r inkdamas archyvinę 
medžiagą savo ruošiamai kny
gai „Mindaugas II — Lietuvos 
v a l s t y b i n g u m o k l a u s i m a s 
1914-1918 m.". Centre rado 
didelį rinkinį to laikotarpio vi
suomenininkų laiškų. Lopata 
yra doktorantas Vytauto Didžio
jo universitete ir Lietuvos Is
torijos instituto jaun. mokslinis 
bendradarbis, daugelio straips
nių autorius. Kar tu su dr. A. 
Eidin tu ir ki ta is , jis sudarė 
dokumentinę knygą, „Lietuvos 
Valstybės Tarybos protokolai, 
1917-1918". Šiuo metu Rai
mundas Lopata stažuojasi Uni-
versity of Wisconsin pas prof. A. 
E. Senn. 

ŠILTAS KONCERTAS ŽVARBIĄ 
SEKMADIENIO POPIETĘ 

Čikagos Lituanistinės mokyklos tėvų komiteto narį;.: 
Viržintienė, E. Brooks, VI. Žukauskas. D. Meilienė. V 

iš kaires): Z. Mikužis. S. Plioplienė, 
Milavickienė. G. Plačas. 

R 

VYRESNIEJI LIETUVIAI PASITINKA 
GAVĖNIĄ 

PARAMA LIETUVOS 
KONSULATUI 

Vasario 24-oji buvo ypat inga 
diena. Nors oras buvo t ikrai 
šaltas, bet Seklyčion prisirinko 
daug vyresniųjų lietuvių. Mat 
juos patraukė kun. A. Saulaičio 
dalyvavimas. 

Punktualiai antrą valandą 
jam atvykus, programų vadovė 
Elena Sirutienė sveikino visus 
susir inkusius, nepabūgus ius 
šalto oro, ir pakvietė kun . A. 
Saulaitį pakalbėti apie Ga
vėnios prasmę. . 

Kun. A. Saulaitis, kaip ir 
visada, neatėjo tuščiomis. Tuoj 
visiems padalino po 2 lapus jo 
paties suredaguotų. Gavėniai 
t i n k a n č i ų minč ių , s k i r t ų 
kiekvienai dienai. Tai buvo 
kažkas nauja . Savo žodyje 
p l ač i au p a a i š k i n o r a š t u 
pateiktas mintis. Gavėnia t a i 
yra kar tu ir krikšto pažadų 
a t n a u j i n i m a s , r i m t i e s i r 
susikaupimo laikotarpis. Jos 
m e t u t i k inč ių jų d ė m e s y s 
kreipiamas į Kristaus kančios ir 
mirties an t kryžiaus faktą, ta
čiau nereikia užmiršti, kad po 
tamsaus laikotarpio nušvinta 
Ve lykų r y t a s — K r i s t a u s 
prisikėlimo triumfas. O su juo 
nušvinta ir pavasario saulė, 
ka r tu džiaugiasi ir visa gamta. 

Priminė savo apsilankymą 

Būsimasis dailininkas Aras Hannan 
Vaikų nameliuose. 

Nuotr. R. Rapšytės 

x Č i u r l i o n i o g a l e r i j o j e 
vyksta Vilniaus dailininkų gra
fikos ir akvarelės paroda, kurią 
galima lankyti sekmadieniais 
nuo 11 v.r. - 1 v. p.p. a rba susi
tarus, tel. 312-778-7500. Paroda 
tęsis: kovo 7 d. - kovo 31 d. 

(sk) 
x J a u n i m o sąjungos Chica-

g o s s k y r i u s š a u k i a susi
rinkimą kovo 13 d., šeštadienį, 
5 vai. p.p. Pasaulio Lietuvių 
centre, Lemont, IL. 

(sk) 
x Akcijų, b o n ų bei k i tų ver

tyb ių p i r k i m e i r p a r d a v i m e 
jums nuoširdžiai pa tars ir pa
t a rnaus , duodami komiso nuo
laidą, Alb inas K u r k u l i s , tel. 
312-621-6954 arba jo sūnūs ir 
partneriai: A n d r i u s Kurku l i s , 
te l . 312-621-8999 ir P a u l i u s 
Kurkul i s , tel. 312-621-8886 du
bą su Oppenhe imer & Co, Inc. 
Chicagoje. Iš kitur skambinkite 
veltui: tel . 1-800-621-2103. 

(sk) 

X L a i k a s s u t v a r k y t i val
dž ios mokesč ius ! Kaip ir kas
met Algis L u n e c k a s sąžiningai 
padeda užpildyti formas. Jį ra
site pačiame Marąuet te Parko 
centre. TeL 312-778-0800 pagal 
susitarimą. J is dirba visą dieną 
šeštd. ir, reikalui esant , at
važiuoja į namus. 

(sk) 

x F o r t e p i o n i n ė s m u z i k o s 
koncertas, dalyvaujant Sonatai 
ir Rokui Zubovams, įvyks 
Balzeko l i e tuv ių k u l t ū r o s 
muziejuje sekmadienį, kovo 21 
d. 3:00 vai. po pietų. 

x Mečys Mackevičius ir P i 
l y p a s N a r u t i s , buvę Lietuvos 
įkaitai Stutthofe, kalbės kovo 
19 d., penktadien į , 7 v .v . 
Balzeko muziejuje Lietuvių 
Genocido minėjime. 

x T R A N S P A K įstaiga S t . 
P e t e r s b u r g , FL. jau veikia. Ve 
deja — Vida Meiluvienė. Į s t g . 
t e l . 813-360-9881, n a m ų — 
813-360-1364. 

(sk) 
x Las Vegas nak tys P a s a u 

l io Lie tuvių cen t re ! P i rmą 
kartą išvysim tokį renginį mūsų 
centre. Bus įvairūs lošimai, 
p in igų r a t a s , loteri jos i r 
laimėjimai, laimėjimai. įėjimas 
$3 asm. Į „casino" lankytojai 
bus įleidžiami tik nuo 21 metų. 
Šio renginio datos: p e n k t d . , 
kovo 26 d. 7 v.v. -12 n a k t i e s , 
šeštd. , k o v o 27 d. 6 v.v. - 12 
n a k t i e s . 

(sk) 
x Dėmesio" V y t a u t o D i 

džiojo Šaul ių r i n k t i n ė rengia 
Šaulių sąjungos įsteigėjo Vlado 
Putvio minėjimą, kuris įvyks 
š.m. kovo 7 d. 1 vai p.p. Šaul ių 
namuose Paskaitą skaitys dr . 
Dargis. Naujųjų šaulių prie
s a i k a . Po to — v a i š ė s . 
Kviečiame visus d a l y v a u t i . 
Šaul ių r i nk t i nė . 

(sk) 

Punsko parapijos bažnyčioje, 
k u r j i s a i , p a m a t ę s pi lną 
bažnyčią lietuvių, ėmė ir pagyrė 
j u o s . Bet n e p a t e n k i n t a s 
k lebonas r i m t a i jį įspėjo, kad 
žmonių n e g a l i m a girti , bet 
t i k t a i bar t i . J i s t a m metodui 
ne labai pr i ta r iąs . 

Gavėnia y r a atgailos metas. 
k a d a k iekvienas tu rė tų ko nors 
a t s i ž a d ė t i , pvz . , v a i k a i 
saldainių, j a u n i m a s TV progra
mų, l inksmų suėjimų, o suaugu
sieji turėtų prisiminti kitus savo 
brol ius Kristuje, vargšus bena
mius , badaujančius ir paaukoti 

jų ša lpa i pagal išgales. O visi 
t u r ė t ų s k i r t i b e n t pus 
v a l a n d į k a s d i e n i a m apmąs
t y m u i — meditaci jai . Tada , 
vis iems išsir ikiavus, kun. A. 
Saulai t is paženklino kak ta s pe
lenais . Muz. Faus t a s Strol ia 
pradėjo giesmes, t inkančias Ga
vėnios nuotaikai. Taip buvo gie
do tos 3 g iesmės : „ K r y ž i a u 
šven tas" , „Stovi Mot ina" i r 
„Šven tas Dieve". 

Paba igus giesmes. F . Strolia 
paaiškino apie mūsų l iaudies 
d a i n ų pobūdį , k u r i o s s a v o 
šve lnumu ir kuk lumu visai 
t i n k a ir Gavėnios metu i . J a m 
pa lydin t p ianinu, buvo dainuo
t a ne t 10 dainų, baigiant m ū s ų 
a n t r u o j u h i m n u „Graž i t u 
m a n o , brangi Tėvyne". 

E . Sirut ienė padėkojo kun. A. 
Saulaič iui ir F. Stroliai už 
paruoš imą tokios naud ingos 
programos ir pakvietė v isus 
pasi l ik t i kuklioms vaišėms. B . 
Zeikiene su pagelbininkėmis iš
p la t ino loterijos bil ietus, ir n e 
v ienas džiaugėsi laimėjęs. 

Popietė praėjo t ikra i įdomiai, 
nes čia vyresnieji pas is t ipr ino 
ne t ik kūno maistu, bet gavo ir 
t i k r a i ga iv inanč io d v a s i n i o 
peno. A P B 

x „ C a r i t a s " ta lkos būre l i s 
gavo iš Lietuvos tremtinių drau
gijos skaityklos laišką su nuo
š i rdž iu prašymu l ie tuv iškos 
spaudos, leidžiamos išeivijoje. 
Tas , Raseiniuose Įsisteigęs, klu
b a s nor i p r a t u r t i n t i s a v o 
ska i tyklą i r tuo pačiu pabū t i 
d r a u g e su mumis ' nors p e r 
spaudą. Būtų malonu, jei k a s 
t u r i t e pe r ska i t y tų ž u r n a l ų : 
„Laiškai l ie tuviams", „Ateit į" , 
„Pens in inką" ar net ki tų ir 
a t n e š t u m ė t e į Seklyčią per pir
m a s kovo mėn. savaites. Laba i 
p rašome prisidėti ir maža pini
g ine auka persiuntimo išlai
doms padengti. Mūsų būre l i s 
t a i p pa t norė tų V e l y k o m s 
padary t i džiaugsmą senel iams 
Alytuje. Reikia j i ems vyr iškų 
š i l tų drabužių, megztinių, š i l tų 
apat in ių . K a s tu rė tų ge rame 
stovyje ir mažai nusidėvėjusių 
š i l tų drabužių, p rašau a tneš t i į 
S e k l y č i ą . G a v ė n i o s m e t u 
b ū k i m j au t rūs savo brol iams, 
k u r i e šaltį kenčia ir dažnai y r a 
visų užmiršt i . 

Marąue t t e Parko L B apylin
kės v a l d y b a , v a d o v a u j a m a 
Aldonos Pa luka i t ienės , ryžosi 
suke l t i lėšų Lietuvos generali
nio konsula to įstaigai Čikagoje 
pa remt i . Tuo tikslu nuspręs ta 
vajų pradėti laiškais i r suruoš
ti pobūvį sausio 23 d. Lietuvių 
Taut in iuose namuose . 

Vajaus proga išsiųsta 700 
la iškų su prašymais . Šį darbą 
a t l iko pirm. A. Palukai t ienė su 
t a l k i n i n k a i s : I rena ir J o n u 
Levickais, Ieva Paulausk iene , 
Brone Černiauskiene, Herkuliu 
Strol ia . Į pokylį susirinko apie 
130 žmonių, jų t a rpe penki 8 
d i s t r ik to pol ic in inkai ir 15 
„ w a r d " aid. Virgil Jonės su 
žmona. 18 „ward" a id . Thomas 
Murphy ir trečiojo distrikto kon-
gresmanas William O. Lipinski 
pobūvyje dėl kitų įsipareigojimų 
negalėjo dalyvauti, be t jie prisi
dėjo pr ie mūsų k o n s u l a t o 
išlaikymo didesne suma. Auką 
įteikė ir aid. Virgil Jonės, o t a ip 
pat Melrose Parko LB apylinkės 
p i rm. Sinkevičius. 

Š is pobūvis buvo ski r t ingas , 
nes nebuvo programos. Šokiams 
grojo Alg imanto B a r n i š k i o 
orkestras. Vakarą pravedė Mar
ąue t t e Pa rko LB apyl inkės 
p i r m . A. P a l u k a i t i e n ė ir 
pranešė , kad iki sausio 23 d. į 
l a i škus atsiliepė 44 geradar ia i 
ir gau ta 1,791 dol.; Marąuet te 
P a r k o LB apylinkės valdyba 
t a i p pat paskyrė ir įteikė 500 
d o l . K ę s t u t i s P a l u k a i t i s , 
a p y l i n k ė s va ldybos a n g l ų 

Įka lba sekr., perskai tė vicepre
zidento Al Gore sveikinimą. 

Vyko gausių dovanų loterija, 
ku r i a i aukojo Roma Česonienė, 
Salomėja Daulienė, Midland 
Savings & Loan Assn. ir k i t i . 
B a r ą organizavo K. Palukai t i s 
ir A. Krutul is , o svečių vai
š inimu pietumis rūpinosi Danu
t ė Baronai t ienė . Marąue t t e 
P a r k o LB apylinkės valdyba vi-

Smagu, kai pagaliau rimtai 
susirūpinama savo „kiemą susi
t va rky t i " . Pas ta ruoju metu 
kelis kartus čikagiečių dėmesys 
nukrypo į Lietuvos generalinio 
konsulato įs taigos skurdžią 
buitį, todėl buvo kaupiamos 
pastagos padėt i tai įstaigai, 
neseniai persikėlusiai į Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejaus 
patalpas, įsitaisyti būtiniausius 
reikmenis. 

Vasario 21 d. Brighton Parko 
LB apylinkės valdyba Jaunimo 
centre suruošė gerai išgarsintą 
popietę-koncertą, kurio pelnas 
buvo kaip t i k skiriamas kon
sulatui paremti . Tas „geras 
išgarsinimas" padėjo į salę įvi
lioti gražų būr į žiūrovų, nors 
o ra s buvo ž v a r b u s , o tą 
sekmadienį mūsų tautiečius 
masino keli vertingi ir įdomūs 
renginiai. Publiką, be abejo, su
domino programos atlikėjai: 
solistai — Dal ia Eidukaitė-Fa-
nelli, Algimantas Barniškis, 
„Dainavos" ansamblis, kuris 
pastaruoju metu vėl yra atgavęs 
st ipraus, gera i užsirekomen
davusio keliuose renginiuose, 
dainos vieneto vardą, ir „Gran
dies" šokėjai, visuomet mielai 
laukiami mūsų scenoje. 

Tie, kurie ryžosi per pusnynus 
išsiruošti į šį koncertą, nenusi
vylė. Keitėsi solistai, dainos ir 
šokiai — kar ta i s net visiems 
k a r t u d a l i n a n t i s publ ikos 
dėmesiu scenoje. Programa ne
komplikuota, bet šilta ir maloni 
lietuvio ausiai (vienintelis diso
nansas — nenumatytas ir nela
bai tokiai progai reikalinga 
viešinčio Vilniaus universiteto 
rektoriaus R. Pavilionio kalba 
programos pradžioje). Dalia 
Fanell i at l iko Veronikos raudą 
iš operos „Paskenduolė" (V. 
Baumilo, žodž. J. Mikšytės), 
ariją iš G. Puccini „La Boheme" 
ir kel ias liaudies dainas, o taip 
pat „Piemenėlį" (žodž. F. Kiršos, 
muz. G. Gudauskienės). J i pasi
rodė duetuose su Algimantu 
Barniškiu ir s u „Dainavos" an
sambliu (B. Budriūno „Mano 
protėvių žemė", žodž. B. Braz
džionio). A. Barniškis gražiau
siai nuskambėjo V. Klovos 

\ šienapjūtės dainų cikle. 
Ka i į sceną pradėjo žygiuoti 

LMA D a i n a v a , sa lė je nu
bangavo nusistebėjimas, kad 
ansamblis t a i p „atjaunėjęs". Iš 

Į t ik rų jų m a ž a i t e l ikę „žilų 
galvų" — pi lna jaunų vyrų ir 
merginų. Žinoma, jaunas ir diri
gentas — Darius Polikaitis, 
todėl ir jo dainų interpreta
v i m a s k i e k k i t o k s . N e t 
amžinasis dainaviečių „him
n a s " J . Gudavičiaus „Kur giria 
žaliuoja", k i ta ip nuskambėjo, 

š i e m s t a l k i n i n k a m s i r 
a ts i lankiusiems į pokylį yra la
bai dėkinga. Už paramą nuošir
džiai padėkojo Lietuvos gen. 
konsulas Čikagoje Vaclovas 
Kleiza. 

A. P . 

nors t a s sąskambis taip malo
niai nute ikė klausytojus, kad 
net dainą pakartot i reikalavo. 
Choro balsai išlyginti, paklus
nūs dirigento mostams ir ta i 
kelia t ikrą pasigėrėjimą šiais 
mūsų „nuosmukio" laikais . 
Dainaviečių pr i ta r imas ne t 
„Grandies" šokėjus v ikr iau 
suktis skatino, nors jie ir be tos 
pagalbos j u d r ū s . S e n i a i 
Jaunimo centro scenoje esame 
matę sklandesnį, komplikuo-
tesnį ir smagiau šoktą taut inį 
šokį, kaip grandiečių „Aštuony-
t i s " . Kažkodėl k i t i šok ia i 
p a r i n k t i l aba i p a p r a s t i i r 
v is iems žinomi ( i š skyrus 
„Rolenderi"), bet jaunatviškos 
šypsenos ir šokėjų energįja gerai 
nuteikė ne t reikliausius žiūro
vus. 

Chorui i r solistams akompa
navo Loreta Maištininkienė, 
šokius akordeonu palydėjo An
drius Polikait is . Programai 
pasibaigus, Brighton Parko LB 
apylinkės valdybos pirm. Salo
mėja Daulienė padėkojo visiems 
at l ikėjams, o sus i r inkus ius 
pakvietė į kavinę pasižmonėti. 

D.B. 

ČIKAGOS 
LITUANISTINĖJE 

MOKYKLOJE 
Čikagos li tuanistinė mokykla 

sėkmingai dirba ant rą mokslo 
metų pusmetį. Gabiam peda
gogų kolektyvui vadovauja mo
kyklos vedėja J. Dovilienė ir 
administratorė D. Dumbrienė. 
Jų pastangų dėka vaikai spar
čiai bėga mokslo laiptais į 
priekį, kasdien įgydami naujų 
žinių. Tačiau mokyklos sėkmę 
nulėmė ne vien tik g e r a s 
mokytojų darbas, be t ir aktyvus 
ryšys t a rp mokyklos adminis
tracijos ir tėvų. Tėvams atsto
vauja Tėvų komitetas, kurį su
daro 6 nariai : pirmininkai G. 
Plačas ir Z. Mikužis, iždininkas 
VI. Žukauskas, sekretorė S. 
Plioplienė, renginių koordina
torės E. Brooks ir D. Meilienė, 
pietų koordinatorė V. Mila
vickienė, narė R. Viržintienė. 
Ant šių žmonių pečių gula 
didelė a t s a k o m y b ė , bes i 
rūpinant mokyklos kasdieniniu 
gyvenimu ir perspektyva. Tėvų 
komitetas daug dirba, gerinant 
klasių patalpas, perkant naują 
mokyklos inventorių, ruošiant 
vaikams karštus pietus. Kiek
vieną mėnesio pirmą šeštadienį 
J.C vyksta TK susir inkimai, 
kuriuose aptar iami aktua lūs 
einami reikalai ir problemos. O 
problemų tėvams, ypač rūpes
tingiems, niekada netrūksta. 
Didelė parama T K yra klasių 
globėj?i, kurie tiesiogiai ben
drauja su mokinių t ė v a i s , 
supažindina naujas šeimas su 
mokykla , organizuoja t ėvų 
budėjimus mokykloje pamokų 
metu ir g a m i n a n t m a i s t ą 
vaikams. Šį pusmetį mokykloje 
planuojama įrengti vaikiškos 
l i t e r a tū ros biblioteką. Bus 
daromos naujos akivaizdinės 
priemonės ir ka r tu su mokyto
jais svarstoma apie naujus vado-
vėl ius , k i t a s m o k y m o 
priemones. 

TK s t eng ia s i r ac iona l i a i 
tvarkyti mokyklos biudžetą ir 
organizuoja įvairius renginius 
jam papildyti. Kovo mėn. 28 d. 
rengiama išvyka į „Second Ci
ty" spektaklį. Nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti visi norintys. 
Dėl bilietų galima kreiptis į 
Audronę Vanagūnienę tel. (708) 
386-3454. 

S. P . 

Marquette Parko LB apylinkės valdybos suruoštame pobūvyje Lietuvos gen. 
konsulatui Čikagoje paremti š.m. sausio 23 d. Lietuvių Tautiniuose namuose 
(iš kairės): Kęstutis Palukaitis, aid. Virgil Jonės, valdybos pirm. Aldona 
Palukaitienė, konsulas Vaclovas Kleiza ir Lietuvių Skautų sąjungos Tarybos 
pirm Sigitas Miknaitis. 

Advokatas Jonas Gibai t is 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
T e l . (1-312) 776-8700 

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