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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Svarstymai dėl trijų 
Seimo narių mandatų 

vėl prasidėjo 
Vilnius, balandžio 22 d. (Elta) 

— Šiandien Seimo posėdyje 
svarstomas klausimas dėl Vy
riausiosios rinkimų komisijos 
sprendimo sustabdyti trijų 
Seimo narių įgaliojimus ir pri
pažinti išrinktais į Seimą kitus 
asmenis. Seimo narė Zita Sličy
tė pateikė naują nuarimo pro
jektą, numatantį Vyriausiosios 
rinkimų komisijos 1993 m. ba
landžio 14 d. sprendimą, kuriuo 
sustabdomi trijų Seimo narių 
įgaliojimai, laikyti negalio
jančiu. Projekte siūloma pa
reikšti nepasitikėjimą Vyriau
siosios rinkimų komisijos pir
mininkui Vaclovui Litvinui ir 
trijose rinkimų apygardose 
skelbti naujus rinkimus į Sei
mą. 

Radijo/televizija neduos 
atskirų laidų frakcijoms 

Balandžio 21d. Lietuvos Radi
jo ir Televizijos valdybos pirmi
ninkas Gediminas Ilgūnas spau
dos konferencijoje informavo, 
jog vakar Lietuvos Radijo ir 
Televizijos valdyba ketvirtą 
kartą svarstė Seimo Tėvynės 
Santaros, LDDP, Lietuvos So
cialdemokratų partijos, ir 
Lenkų frakcijos ir kitų partijų 
bei judėjimų prašymus skirti 
radijuje ir televizijoje atskiras 
nuolatines laidas. 

Valdyba, remdamasi savo sta
tutu ir manydama, kad radijo ir 
televizijos esminis uždavinys 
yra palaikyti visų politinių jėgų 
bendradarbiavimą ir sugyveni
mą, nutarė nepritarti šiems 
prašymams. Valdyba šioms par
tijoms ir judėjimams siūlo išsa
kyti savo politines ir kitas nuo
statas bendrose politinio, eko
nominio ir visuomeninio pobū
džio laidose. Nutarime taip pat 
rekomenduojama Lietuvos Ra
dijo ir Televizijos vadovybei 
rengti specialias tiesiogines lai
das, kuriose visos Lietuvos poli
tinės partijos ir judėjimai galėtų 
išdėstyti savo nuomonę. Taip 
pat rekomenduojama valdyboje 
reguliariai svarstyti, ar Lie
tuvos radijuje ir televizijoje nėra 
pažeidžiamos kurios nors politi
nės partijos ar judėjimo teisės. 

Vyčio Kryžiaus ordinas 
T. Šernui 

Balandžio 21 d. prezidentas 
Algirdas Brazauskas įteikė 1-ojo 
laipsnio Vyčio Kryžiaus ordiną 
vieninteliam likusiam gyvam 
Medininkų tragedijos liudinin
kui T. Šernui. Prezidentas ap
lankė T. Šerną namuose. Jis at
vyko iš Kauno reabilitacijos kli
nikos, kurioje gydosi. Dabar 
svarbiausia, kaip pasakė T. 
Šernas, išmokti vaikščioti ir 
dirbti. Klinikose jis mokosi dirb
ti kompiuteriu. Vyriausybei pa
vesta pasirūpinti, kad T. Šerną 
saugotų nuolatiniai žmonės. 
Prez. Brazauskas pažadėjo skir
ti T. Šernui butą patogesnėje 
vietoje. 

Tikyba Vilniaus 
Pedagoginiame universitete 

Vilniaus Pedagoginio uni
versiteto senatas pritarė Vil
niaus arkivyskupijos kurijos 

pasiūlymui nuo rugsėjo 1 d. 
įsteigti tikybos katedrą. Joje 
bus rengiami tikybos mokytojai 
vidurinėms mokykloms. Pir
maisiais metais ketinama pri
imti 20 abiturientų. Tikybos 
dėstytojus rekomenduos arki
vyskupijos kurija. 

Nusikalstamumas 
Lietuvoje auga 

„Šiuo metu nusikalstamumas 
Lietuvoje auga. Esant tokiai 
ekonominei padėčiai ir sociali
nei įtampai, jis ir toliau didės", 
balandžio 21 d. spaudos konfe
rencijoje pasakė policijos gene
ralinis komisaras Petras Liu-
bertas. Jo duomenimis, Lietuvo
je šiemet užregistruota 15,815 
nusikaltimų. Daugiau nei pusė 
jų įvykdyta didžiuosiuose Lietu
vos miestuose. Aštuoniasdešimt 
procentų visų nusikal t imų 
sudaro turtiniai nusikaltimai, 
dvigubai padidėjo valstybinio 
turto vagysčių. Dažniau jau 
naudojami šaunamieji ginklai ir 
sprogstamosios medžiagos. 

Petras Liubertas, kalbėdamas 
apie pinigų padirbinėjimą, pasa
kė, kad iš apyvartos išimta 20 
tūkstančių 500 talonų vertės 
banknotų. Per vieną dieną 
išimama po 50-60 tokių pa
dirbtų pinigų. 

Žurnalistai buvo informuoti 
apie praėjusią savaitę vienu 
metu visuose krašto miestuose 
ir rajonuose organizuotą opera
ciją, kovojant su nusikaltimais. 
Joje dalyvavo prokuratūros, vi
daus reikalų tardytojai, polici
jos pareigūnai. Konfiskuota 107 
nelegaliai laikomi šaunamieji 
vamzždiai, 138 sprogstamieji 
įtaisai, 55 kilogramai narkoti
nių medžiagų, pavogto turto už 
15.8 milijonų talonų, 1,000 litrų 
naminės degtinės ir 8 tonos 
nelegaliai pagamintos degtinės, 
ne mažiau kaip 500 tonų maisti
nio spirito. 

Apie premjero pirmininkystę 
LDDP 

„Lietuvos a ide" išspaus
dintame interviu ministras pir
mininkas Adolfas Šleževičius 
pasisakė ir dėl savo pirminin-
kystės LDDP ir kitais klausi
mais, jų tarpe ir žemės reformos. 

Atsakydamas į klausimą, ko
dėl kaip tik dabar LDDP jį 
išrinko savo pirmininku ir ar 
toks vyriausybės susiėjimas su 
partija bus naudingas partijai, 
A. Šleževičius pasakė, jog tai 
LDDP formuota vyriausybė, ku
ri turi įgyvendinti programą, ir 
bet kokie bandymai atsiriboti 
nereikal ingi . Jo manymu, 
reikia laikytis bendros strate
gijos ir įgyvendinti LDDP rinki
mines nuostatas, sujungus abie
jų pareigas į vieną. 

„Labai norėčiau ir sieksiu", 
sako jis interviu, „kad vyrautų 
nuosaikesnė politika, kuri turi 
didesnę perspektyvą". Premje
ras sako, jog yra pasiruošęs at
viram, konstruktyviam dialogui 
su visomis politinėmis ir visuo
meninėmis organizacijomis. 

Kalbėdamas apie reformą že
mės ūkyje, A. Šleževičius 
pasakė, jog agrarinė reforma 
„patyrė visišką fiasko, nes buvo 
rengta neturint aiškaus plano. 

NATO nemano, kad 
puolimai iš oro 

privers serbus tartis 

Serbai invalidai, nukentėję Bosnijos kare, išsirikiuoja Belgrado aerodrome, protesto ženklan 
nusigręžę nuo tako, kuriuo turi ateiti į Belgradą atskridęs Europos Bendrijos įgaliotinis taikos 
deryboms Lord David Owen. Lord Owen pasiūt bombarduoti serbų pozicijas kaip priemonė at
varyti serbus prie derybų stalo. 

Jo nuomone, būtinos skubios 
pataisos — subalansuoti turimos 
žemės kiekį su savininkų skai
čiumi ir spartinti reformą. Ne
turi perspektyvos dabar kuria
mas Lietuvoje privatus ūkis, vi
dutiniškai po 8.6 hektarų 
žemės. „Tai kelias į niekur", 
mano premjeras. 

Algirdas Brazauskas akcen
tavo, jog šiuo klausimu reikia 
rasti kompromisą. Tam tikrų 
žingsnių jis jau ėmėsi balandžio 
19 dieną. 

Socialdemokratų partijos 
konferencija 

Kaip socialdemokratų partijai 
— vienai iš nedaugelio naujųjų 
Lietuvos partijų, kurios atstovai 
pateko į Seimą pagal proporci
nę sistemą — įsitvirtinti Lietu
vos politiniame gyvenime buvo 
svarstoma Socialdemokratų par
tijos konferencijoje. Joje taip pat 
buvo diskutuota, kaip paleng
vinti žmonėms sunkią kasdie
ninių buities rūpesčių naštą. 
Akcentuota, kad reikia įvairius 
socialinius sluoksnius sutelkti 
darbams, stiprinantiems vals
tybės ekonomiką ir puoselėjan
tiems teisingumą. Konferencijo
je buvo siūloma, kad socialde
mokratai vaisingai bendradar
biautų su LDDP, kai šios val
dančios partijos iniciatyvos 
neprieštarauja socialdemokratų 
pozicijai. 

Opozicijos susirūpinimas 

Opozicijos vadas V. Lands
bergis ir penkių Seimo opozi
cinių frakcijų pirmininkai 
nusiuntė laišką Lietuvos kardi
nolui ir Vyskupų konferencijai. 
Jame sakoma, kad LDDP valdy
mui ir veiklai vis daugiau 
įtakos daro ekstremistinis bol
ševikinis senosios kompartijos 
branduolys. „Po daugybės buvu
sių ir tebesitęsiančių Lietuvos 
Konstitucijos pažeidimų dabar 
užsimota keisti Seimo sudėtį, 
išvaikyti komunistams nepaval
džias savivaldybes, visiškai 
įsigalėti informacijos priemonė
se ir jas kontroliuoti. Preziden
tas tampa šių asmenų marione
te , negina Konstitucijos ir 
demokratijos". Laiške prašoma 
panaudoti visą savo įtaką Lietu
vos vadovybei, sustabdant tota
litarinės santvarkos įtvirtinimą 
Lietuvoje. Pabrėžiama, kad 
ypač aktualu, jog šis procesas 
vykdomas šventojo Tėvo vizito 
išvakarėse. 

Prez. Clintono pirmasis 
stambus pralaimėjimas 

Wasnington. DC, balandžio 
21 d. (NYT) — JAV Senate esan
tys respublikonai užblokavo 
prezidento Clinton siūlomą 
programą ekonomijai pagyvin
ti, atkakliai varydami bega
lines diskusijai, kad siūlymas 
neprietių balsavimo, tol, kol 
demokratai nepažadėjo ekono
mijos paskatinimo programoje 
palikti tik 4 bilijonus dolerių, 
kurie galės būti naudojami tik 
nedarbo pašalpos mokėjimų pra
tęsimui. 

Tai buvo pirmasis stambus 
prezidento Clintono pralai
mėjimas Kongrese, kurį demo
kratai Senato nariai ir Baltųjų 
rūmų pareigūnai apgailestavo 
daugybe kalbų. Bet Senato 
mažumos vadas, sen. Bob Dole 
(R-KS) išreiškė pasitenkinimą, 
jog tuo Senate esantys respub
likonai parodė, jog su jais reikia 
skaitytis. Jis tačiau vengė 
mėgautis pergale ir pažadėjo 
ateityje kartkartėmiks koope
ruoti su prezidentu. 

Apgailestaudamas šį pra
laimėjimą sen. Robert Byrd 
(D-VA) pareiškė, jog respubliko
nai verčiau skiria bilijonus 
bedarbių pašalpai, bet nei cen
to naujiems darbams kurti. Sen. 

Plinta pavojingos gyvulių 
ligos 

Pagal balandžio 21 d. vy
riausybės priimtą nutarimą, bet 
koks gyvulių, jų produktų, 
žaliavų ir pašarų importas bei 
pervežimas per Lietuvą leidžia
mas tik su valstybinės Veteri
narijos tarnybos leidimu. Norint 
jį gauti, būtina pateikti impor
tuojančios šalies valstybinės ve
terinarijos tarnybos leidimą ir 
eksporto importo par tner ių 
bendradarbiavimo sutartį. 

Tuo suinteresuotieji tu r i 
nurodyti Lietuvos sienos perva
žiavimo vietą ir laiką. Leidimus 
importuoti ar per Lietuvą per
vežti gyvulius, jų produktus ir 
žaliavas, taip pat pašarus išduos 
valstybino veterinarijos tarny
ba. 

Šis nutarimas priimtas atsi
žvelgiant ; tai, kad pastaruoju 
metu Europoje ir kitose šalyse 
labai išplito itin pavojingos 
gyvulių ir paukščių ligos. 

Dole tačiau sakė, kad respubli
konai nori, kad būtų kuriami 
nauji darbai, bet kad „pagrindi
nis filosofinis skirtumas mus 
privedė prie šio taško". Res
publikonams prezidento siūlo
mas planas buvo per brangus ir 
neapmokėtas kitų išlaidų maži
nimu, tad žymiai didinąs fede
ralinio biudžeto deficitą. 

Sen. Dole taip pat mažino šio 
prezidento pralaimėjimo reikš
mingumą, pavadindamas jį tik 
„gumbu prezidento Clintono 
kelyje" ir pažadėdamas prezi
dentui paramą kitose progra
mose, imtinai ir patvirtinant 
prezidento galutinai išsiderėtą 
Šiaurės Amerikos Laisvos Pre
kybos sutartį. 

Bet Baltieji rūmai nepritarė 
tokioms kalboms. Baltųjų rūmų 
komunikacijų direktor ius 
George Stephanopoulos pareiš
kė: „Mažumos vadas parodė, jog 
politikavimas yra svarbesnis už 
žmonių įdarbinimą. Tikrieji 
pralaimėtojai šiuo atveju yra 
šimtai tūkstančių amerikiečių, 
kurie šią vasarą ir vėliau 
negaus darbų, nes respublikonų 
mažuma pastatė politikavimą 
aukščiau žmonių". 

G. Stephanopoulos pažadėjo, 
jog Baltieji rūmai sugrįšią 
sekančią savaitę su perdirbta 
ekonominio paskatinimo prog
rama. Nors tuo tarpu nepasakė, 
iš ko susidarys naujas projektas, 
bet manoma, jog jame vėl pasi
rodys lėšų skyrimas jaunimo 
vasaros darbams, gerinant 
miestų ir parkų įrengimus, ne
mokamiems skiepams, norint 
išvengti epidemijų, greitkelių 
taisymo darbams bei kitiems 
balsuotojų plačiai remiamiems 
projektams. 

Numatoma, kad balandžio 22 
d. Atstovų rūmai balsuos dėl 
likusios 4 bil. dol. kainuosian
čios programos pratęsti bedar
bių pašalpą. 

Wasbington, DC, balandžio 
20 d. (NYT) - Vyriausias 
NATO pajėgų vadas JAV gene
rolas John M. Shalikashvili 
JAV Kongresui antradienį 
pasakė, jog riboti NATO oro 
pajėgų vykdomi puolimai serbų 
pozicijų gal ir aptramdytų serbų 
šaudymą į musulmonų apgy
ventus miestus, bet tai nepri-
vesią serbų prie derybų stalo. 

Jis taip informavo JAV Kon
gresą tuo metu, kai prez. Bill 
Clinton posėdžiavo su savo pata
rėjais Bosnijos karo reikalais. 
Aukštas valdžios pareigūnas in
formavo, jog tuo tarpu dar nepa
darytas joks sprendimas. Admi
nistracijos pareigūnai sako, kad 
šiuo metu svarsto nuimti ginklų 
blokadą Bosnijos serbams, kad 
jie galėtų geriau gintis, ir ser
bų pozicijų puolimą iš oro. 

Bet puolimų iš oro klausimas 
iškėlė nuomonių skirtumą pa
čioje administracijoje. Gynybos 
sekretorius Les Aspin argumen
tuoja jų pliusus, valstybės 
sekretorius Warren Christopher 
principiniai priešinasi jėgos pa
vartojimui. 

Svarstydama galimybes, admi
nistracija tiria taip pat, ar turi 
pakankamą tarptautinį užnuga
ri imtis agresyvesnių priemo
nių, būtent puolimais iš oro. 

Senatorius Joseph Biden (D-
DE), Senato pakomisijos užsie
nio reikalams su Europa, 
argumentuoja, jog JAV jau 
dabar turi įgaliojimą įsakyti 
puolimus iš oro, remiantis Jung
tinių Tautų Saugumo Tarybos 
rezoliucija, leidžiančia imtis 
visų reikiamų priemonių užtik
rinti humanitarinę pagalbą nu
kentėjusiems nuo karo. 

Bet JAV Senato ginkluotų pa
jėgų pakomisijos apklausoje 
NATO pajėgų vadas gen. Shali
kashvili sakė, kad tokių karinių 
puolimų nauda būtų ribota. 
Pakomisijos pirmininko senato
riaus Sam Nunn (D-GA) pa
klaustas, ar tokius puolimus 
būtų įmanoma atlikti, generolas 
atsakė teigiamai, jei jų tikslas 
yra aptramdyti serbų puolimus, 
bet jei NATO ar JAV oro puoli
mų tikslas yra priversti serbus 
grįžti prie derybų stalo, jo nuo
mone puolimai iš oro to nepa
sieks; priešingai, jo manymu, 
serbai tik dar atkakliau kovotų. 

Senato apklausoje sekr. War-
ren Christopher taip pat pareiš
kė savo nuomonę, kad puolimai 
iš oro gali pakenkti ir su
trukdyti humanitarinės pagal
bos tiekimą. 

Paklaustas apie galimybę leis

ti Bosnijos musulmonams gink
luotis, sekr. Christopher paste
bėjo, jog draudimas ginklus par
duoti Bosnijai veikė serbų 
naudai ir pasiūlė, kad JAV 
Kongreso jau paskirtos 50 mil. 
dol. lėšos Bosnijai galėtų būti 
panaudojamos Bosnijos musul
monų ginklavimui. 

Generolas Shalikashvili iš
reiškė nuomonę, kad leidimas 
Bosnijos musulmonams įsigyti 
daugiau ir geresnių ginklų 
išlygintų abiejų pusių pajėgu
mą, bet taip pat pakeltų karo 
žiaurumo lygį. Panašią nuomo
nę išreiškė ir Prancūzija bei Bri
tanija, taip pat sakydamos, jog 
tai gali apsunkinti ir huma
nitarinės pagalbos tiekimą. 

Gen. Shalikashvili taip pat 
sakė, jog NATO jaučia JT 
taisyklių suvaržymą, nes NATO 
norėtų turėti teisę bombarduoti 
ir serbų lėktuvų bazes, ką da
bartinė rezoliucija jiems drau
džia. 

Vokietija mokės 
nacių aukoms 

Bona, balandžio 16 d. (AP) — 
Vokietija šiandien nutarė mokė
ti reparacijas nacių veiksmų 
aukoms buvusioje Sovietų Są
jungoje. Nutarta išskirstyti 625 
mil. dol. sumą nacių aukoms ar 
jų giminėms, gyvenantiems Ru
sijoje, Ukrainoje ir Belarusijoje, 
kaip pranešė Vokietijos užsienio 
ministerija. 

Šioje AP žinių agentūros pa
teiktoje žinutėje rašoma, kad 
Vokietija buvo okupavusi šias 
tris respublikas II Pasaulinio 
karo metu, bet nebuvo minimos 
buvusios Sovietų Sąjungos Pa
baltijo respublikos Lietuva, Lat
vija ir Estija, kurios taip pat 
buvo Vokietijos kariuomenės 
okupuotos. 

Ši sutartis mokėti reparacijas 
yra naujausias žingsnis, Vokie
tijai stengiantis atstatyti gerus 
santykius su buvusiomis komu
nistinėmis tautomis, rašoma ži
nutėje. 1991 m. spalio mėnesį, 
susitaikymo ženklan,Vokietija 
nutarė išmokėti 312 mil. dol. 
nacių aukoms Lenkijoje, kur 
nacių koncentracijos stovyklose 
buvo apie 2.4 milijonai lenkų. 

Primenama, kad Vokietija jau 
yra išmokėjusi 50 bilijonų do
lerių žydams Holokausto au
koms ir jų šeimų nariams. 

Vokietijos užsienio ministeri
jos atstovas Martin Erdmann 
pasakė, jog jis nežinojo, kiek 
buvusios Sovietų Sąjungos pilie
čių buvo paimti j nacių pri
verstinio darbo stovyklas. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Italijos vyriausybė atsista
tydino balandžio 22 d., dabar jau 
ir gynybos ministrui esant ap
kaltintam dalyvavimu visą val
džią įvėlusiame papirkinėjimo 
skandale. 

— Brazilijoje įvykusiame re
ferendume balandžio 21 d., 
brazilai pasirinko prezidentinę 
respubliką, o ne monarchiją. Bet 
susižavėjimą Brazilijos karališ
kąja Bragancas šeima, kuri 
prieš 104 metus prarado val
džią, įkūrus respubliką, išliko: 
12<fc balsų referendume buvo už 
monarchiją, kuri būtų į sostą 
sugrąžinusi jauną Bragancas 
šeimos palikuonį. 

— Ohio valstijoje 11 dienų 
trukęs kalinių sukilimas pasi
baigė trečiadienį, 450 maištau
jantiems kaliniams paleidus 
įkaitus. Kalėjimo vadovybė ir 
kaliniai sutarė dėl 21 pageri
nimo kalinių gyvenimo sąlygo
se. 

KALENDORIUS 

Balandžio 23 d.: Šv. Jurgis, 
Adalbertas, Daugaudas. Vygai-
lė. 

Balandžio 24 d.: Šv. Fidelis 
iš Sigmaringeno, Bona. Kantri-
mas. Grožvyda. 

ORAS CHICAGOJE 

Penktadienį saulė tekėjo 5:59, 
leisis 7:40. Temperatūra dieną 
64 F (18 C), saulėta ir debesuota, 
į vakarą apsiniaukiant, naktį 
42 F (5 C). 

Šeštadienį saulė teka 5:58, 
panaši temperatūra, dalinai de
besuota, galimybė lietaus. 
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DRAUGAS, penktadienis, 1993 m. Balandžio mėn. 23 d. 

/PORTO APŽVALGA 

Futbolas Čikagoje 

PIRMENYBĖS PRASIDEDA 
vedimo tvarka: vietoje buvusių 
pavasario ir rudens ratų, atei
tyje bus rudens ir pavasario ra
tas. Reiškia, pirmenybės pra
sidės rudenį. Pereinamajame 
laikotarpyje, dabar, bus tik 
vienas pavasario ratas — daly
vaujančios komandos tarpu
savyje sužais tik po vienas 
rungtynes ir pirmenybės baig
sis. Iš patyrimo žinome, kad pa
vasario ratas niekada nebuvo 
„Liths" komandos stiprybė. 
Kad čempionų komandai nepri
sieitų rūpintis dėl neiškritimo iš 
major divizijos, būtų pravartu 
jau pirmose rungtynėse pradėti 
kovoti dėl kiekvieno įvarčio ir 
net kiekvieno kamuolio. Neteko 
daug girdėti sukant galvas apie 
prasidedantį sezoną, nors klubo 
čempionato žiedus žaidėjai 
atsiėmė vos prieš 5 savaites. 

Pirmosios rungtynės 
Elgin miestelyje 

Palyginus su Čikaga, Elgin 
tik miestelis, bet ten įsitvir
tinusi stipri vokiečių komanda 
„Kickers". Žaisti ir laimėti 
pr ieš „Kickers", ,,Liths" 
vyrams visada buvo sunku. 
Ypač sunku bus dabar, kai jų 
a ikš tė , kaip naujakurių, 
nepasižymi tinkamumu gero ly
gio rungtynėms. Kai paskutinį 
kartą mačiau, ji atrodė mažai 
civilizacijos paliesta, net 
nuožulni. Lietaus atveju gal ir 
gerai — nebus balų. Kiek teko 
įsitikinti, mūsų komanda gero
je aikštėje žaidžia žymiai geriau 
techniškai ir produktingiau. 

Rungtynės vyks Toast Mas-
ter's Field, kuris pasiekiamas 
važiuojant greitkeliu 190 West 
to Exit Rout 25 on Congdon 
A ve. 

Rungtynių pradžia 3 vai. p.p. 
Rezervas žais 1 vai. 

Sekančios trejos rungtynės 
vyks Lemonte, Lietuvių centro 
aikštėje. j . j . 

Don B r a n d o , i š t v e r m i n g a s i s „Li tua-
n i c a - L i t h s " futbolo komandos t re 
n e r i s . 

Pavasaris įpusėjo. Futbolo 
pirmenybės lauke prasideda, 
bet saulė vis dar nedrįsta pasi
rodyti ir pradžiovinti aikštes 
tiek, kad laukinės antys ir žuvėd
ros užleistų jas futbolininkams. 
Kol minimi paukščiai čia pa
togiai jaučiasi, Parko administ
racija neduoda leidimo rungty
nėms, kad jų metu dar labiau 
nesugadintų ir taipjau sunkiai 
bepataisomas aikštes. Esant 
tokiai padėčiai, „Liths" koman
dos šį sekmadienį, balandžio 25 
d., pirmąsias rungtynes turės 
žaisti be įprasto pasiruošimo — 
bandomųjų rungtynių. Prieš 
pasukant laikrodžius valandą 
pirmyn, žaidėjai treniruodavosi 
salėje. Dabar gi, antradienių ir 
ketvirtadienių vakarais nuo 6 
v.v. treniruotis tenka parko 
pakrašč iuose , r adus k u r 
sausesnę vietą (jei nelyja). 

Treniruotėms jau keletą, ar 
net keliolika metų pareigingai 
ir nusimanančiai vadovauja 
Don Brando. Kalbant apie pasi
ruošimą pirmenybėms, ryšium 
su oro sąlygomis, atrodo, kad ir 
kitų komandų padėtis turėtų 
būti panaši, nes visos Metropoli
t an lygos komandos yra to
je pačioje klimato zonoje. 

Šįmet pakeičiama pirmenybių 

LIETUVIŲ PREKYBOS 
RŪMAI PAGERBS 

ŠARŪNĄ MARČIULIONĮ 
Lietuvių Prekybos Rūmai 

k a s m e t pagerbia asmenį, 
nusipelniusį Lietuvai ir lietuvių 
visuomenei, įteikdami „Man of 
the Year".žymenį. Šiais metais 
P r e k y b o s Rūmai Čikagoje 
švenčia savo 60-ties metų 
sukaktį. Šia ypatinga proga bus 
p a g e r b i a m a s ir ypa t ingas 
asmuo — Šarūnas Marčiulionis. 

Šarūnas yra, turbūt, populia
riausias lietuvis sportininkas — 
apie jį gerai žino ne tik lietuvių, 
bet ir amerikiečių visuomenė. 
Šarūnas pasaulinėje arenoje 
pirmą kartą pasižymėjo 1988 m. 
Korėjoje vykusiuose Olimpi
niuose žaidimuose, žaisdamas 
Sovietų Sąjungos krepšinio 
komandoje, laimėjusioje aukso 
medalį; Šarūnas tai komandai 
pelnė daugiausia taškų. 1989 m. 
j i s buvo p i rmas Sovietų 
Sąjungos r ink t inės krepši
ninkas, kuris buvo pakviestas 
žaisti amerikiečių profesio
nalų komandoje — „Golden 
State Warriors". Žaisdamas 
šioje komandoje , Ša rūnas 
pasižymi savo agresyvumu, 
greitumu ir taiklumu, dažnai 
surinkdamas komandai dau
giausia taškų. Jo krepšinio uni
formos marškinėliai yra iš
statyti Basketball Hali of Fame. 

Marąuette Parko futbolo aikštė pavasarį labiau t inka vandensvydžic 
Ir tokiose sąlygose „Lituanicos" vyrai pasiryžę laimėti . 

egu futbolo r u n g t y n ė m s . 

KALBAME SU 
ARTŪRU KARNIŠOVU 

Velykų atostogų proga Dayto-
noje svečiavosi Artūras Karni
šovas. Lietuvos sporte jis yra 
olimpinė pažiba, su Lietuvos 
krepšinio rinktine laimėjęs 
bronzos medalį Barcelonos olim
piadoje. O JAV-se jis jau trečius 
metus žaidžia su Seton Hali uni
versiteto krepšinio komanda. 

Turėjome progos su šiuo 21 
metų, 6'8" ūgio jaunuoliu pa
bendrauti ir pasidalinti minti
mis ir įspūdžiais apie krepšinį 
Lietuvoje, Barcelonoje ir Ameri
koje. Čia jo atsakymai į kai ku
riuos mano klausimus. 

— Daugelio laikraščių spor
to skiltis puošė tavo nuotrau
kos, o straipsniai gyrė tavo 
žaidimą, stebėjosi patrioti
niais jausmais ir pan. Tačiau 
kyla vis nauji klausimai. Pra
džiai papasakok apie Mykolą 
Karnišovą, kuris prieš kelis 
dešimtmečius žaidė už Vil
niaus „Statybą", o tuo pačiu 
ir apie savo krepšinio pra
džią. 

— Mykolas Karnišovas yra 
mano tėvas. Jis gimė Kėdai
niuose, studijavo ir baigė Vil
niaus universitetą ir 10 metų 
žaidė už Vilniaus „Statybos" 
krepšinio komandą. Aš gimiau 
Vilniuje. Krepšinį pradėjau su 
„Statybos" prieaugliu; žaidžiau 
už jaunių rinktinę, o 17 metų 
amžiaus — jau ir už vyrų ko
mandą. Netrukus buvau pa
kviestas į Lietuvos rinktinę, kur 
buvau jauniausias bet kada 
žaidęs už rinktinę. 

— Kaip atsidūrei Ameriko
je ir Seton Hali universitete? 

— Šarūnas Marčiulionis reko
mendavo mane Seton Hali u-to 

Vienas iš svarbiausių Šarūno 
nuopelnų buvo suorganiza
vimas Lietuvos Olimpinės krep
šinio komandos, laimėjusios 
bronzos medalį 1992 m. Olimpi
niuose žaidimuose Barcelonoje. 
Šarūnas, ne tik suorganizavo ir 
dalyvavo krepšinio rinktinėje, 
bet taip pat daug prisidėjo prie 
jai aukų rinkimo vajaus. Prie 
šio vajaus jis pritraukė populia
rią amerikiečių „rock" grupę 
„Grateful Dead", kuri krepšinio 
komandai paaukojo 5,000 dol. ir 
leido komandai naudoti jų 
simbolį ant trispalviai dažytų 
marškinėlių. Iki šiol parduota 
daugiau negu 50,000 tų 
marškinėlių. 

Lietuvių Prekybos Rūmai 
Šarūną gerbia ne tik už jo 
didelius nuopelnus sporto aikš
tėse ir Lietuvos vardo iškėlime. 
Prekybos Rūmai labai vertina 
Šarūno darbą ir pastangas 
padėti sunkiai sergantiems 
Lietuvos vaikučiams. Jam ypač 
rūpi akli vaikučiai, nes bū
damas vaikas jis pats buvo laiki
nai praradęs regėjimą, kai susi
žeidė žaisdamas su paraku. Ša
rūnas yra įsteigęs Lietuvos 

i Vaikų fondą, kurį pats finansiš
kai remia ir jam aukas renka. 
Šis fondas prisideda pr ie 

Šarūnas Marčiul ionis 

našlaitynų ir aklų vaikučių 
mokyklos išlaikymo, parūpin
damas maistą, mokslo priemo
nes ir medicinišką pagalbą. 
Šarūno Marčiulionio pa
gerbimas įvyks per Lietuvių 
Prekybos Rūmų 60-ties metų 
sukaktuvinį banketą sekma
dienį, gegužės 16 d., Martiniųue 
restorane. Banketo metu bus 
galima įsigyti ir Lietuvos 
Olimpinės krepšinio komandos 
marškinėlius. Banketo ir marš
kinėlių pelnas bus skiriamas 
Lietuvos Vaikų fondui. Lietuvių 
visuomenė nuoširdžiai kvie
čiama bankete dalyvauti ir 
pagerbti Lietuvai ir jos vaiku
čiams tikrai nusipelniusį 
asmenį. Dėl platesnių informa
cijų ir bilietų, skambinti Rūtai 
Juškienei į Standard Federal 
Banką- (312) 847-1140. 

krepšinio treneriui Carlissimo. 
Vilniaus „Statybai" gastroliuo
jant JAV-se tas treneris matė 
mane ir pasakė, kad turiu išlai
kyti įstojamuosius egzaminus į 
universitetą; tada gausiu pilną 
stipendiją ir būsiu priimtas į 
krepšinio komandą. 

— Atrodo, kad sunkumų ne
turėjai? 

— Laimei, netoli New Yorko 
gyveno Lanių šeima ir jų duktė 
Vida Laniūtė-Anton, kurie visa
da globodavo Lietuvos sporti
ninkus. Jie priglaudė mane, kol 
išmokau anglų kalbą ir išlai
kiau egzaminus — visus 9 mėne
sius. O apsigyvenę Floridoje, 
Laniai pakviečia mano ir atos
togoms. Aš jiems esu labai dė
kingas. 

— Įsivaizduoju, kad pradžia 
su knygomis ir su kamuoliu 
buvo ne lengva? 

— Mokslo pradžia gal buvo 
lengvesnė. Pradėjau biznį — 
ekonomiką ir ateinančių metų 
gale turėčiau gauti diplomą. 
Krepšinio aikštėje pirmieji 
metai buvo sunkoki. Stokojau 
pasitikėjimo savimi. Užtruko 
laiko, kol susiradau draugų, kol 
kiti žaidėjai pradėjo pasitikėti 
manimi. Po truputį išsikovojau 
vietą pirmame penkete ir nea
bejoju, kad šiais metais treneris 
buvo patenkintas manimi ir 
visa komanda. Juk Seton Hali 
komanda stiprioje Rytų pakraš
čio lygoje baigė pirmoje vietoje 
prieš tokius priešininkus kaip 
Georgetown. Syracuse, Pitts-
burgh, New Yorko St. John ir 
kitus, o NCAA baigminėse var
žybose antrame rate pralaimėjo 
prieš W. Kentucky. 

— Su ekonomikos mokslų 
diplomu po ateinančių metų, 
turbūt, skubėsi į Lietuvą, nes 
Lietuvai šiuo metu ekonomis
tų ypatingai reikia? 

— Kiekvieno krepšininko sva
jonė yra patekti į NBA, geriau
sią Pasaulyje profesionalų 
krepšinio lygą. Esu įsitikinęs, 
kad pateksiu, juk turiu gerą ūgį 
(6'8"), greiti ir statistinius duo
menis: 15 taškų vidurkį per 
rungtynes, 9 atšokusius nuo 
lentų kamuolius ir 5 produktin-
gas pasuotes. Galvoju, kad tu
rėtų užtekti. 

— Tačiau ir šiemet juk turė
tum netrukus keliauti į Lietu
vą — ten laukia, ar ne? Juk 
artėja Europos krepšinio pir
menybių atrankinės varžy
bos. 

— Taip. Kai tik baigsiu 
paskutinį semestrą, skubu į 
Lietuvą; nikės pradėti ruoštis 
kelionei į Varšuvą, kur vyks tos 
atrankinės varžybos gegužės 
mėn. gale. 

— Jau kalbėjai su treneriu 
Vladu Garastu, tikriausiai 
palaikai ryšį su kai kuriais 
rinktinės žaidėjais. Sakyk, 
kokia bus rinktinė Varšu
voje? 

— Neaiški Turbūt liūdna pa
dėtis yra Šarūno Marčiulionio. 
Jis jau senokai sužeistas. Ne
žaidžia ir nežinia kada pradės 
žaisti. Blogiausia, kad Lietuvo
je nulaužta koja negaluoja. Ma 

tyt, kad pradėjo per anksti 
žaisti. Bijau, kad klubas jo šį 
kartą neišleis. Kalbėjau su 
Pazdrazdžiu, kuris šiuo metu I 
žaidžia už YVheaton kolegiją. Jis 
yra pageidaujamas Illinois, 
Pittsburgho ir Seton Hali 
universitetų, tačiau nei vienas 
šiuo metu negali jam padėti, kol 
neturės užtektinai kreditų. Bi
jau, kad jis per vasarą turės 
mokytis. Taip pat žinau, kad 
nebus Kurtinaičio ir Brazdaus-
ko, kurie dar turi žaisti Austra
lijoje. 

— Be Marčiulionio ir kelių 
kitų, kokios galimybės yra 
gerai pasirodyti atrankinėse 
ir kvalifikuotis Europos pir
menybėms birželio mėnesį 
Vokietijoje? 

— Esu tikras, kad kvalifikuo-
simės, nes mūsų grupėje stip
riausi priešininkai bus Lenkija 
ir Baltarusija, kurias, manau, 
tikrai įveiksime. Europos pir
menybėse, žinoma, bus žymiai 
sunkiau, ypač be dviejų gerų gy
nėjų, kaip Marčiulionis ir Paz-
drazdis. 

— Esant tokiai situacijai, 
noromis nenoromis prisime
na, mūsiškis Ričardas Šim
kus. Mačiau tave prieš keletą 
metų žaidžiant Bostone 
ŠALFASS metinės žaidynė
se su New Yorko „Atletų" ko
manda ir su Šimkumi. Fi
nalinėse lengvai laimėjote 
prieš Čikagos „Nerį". Sakyk, 
kokia tavo nuomonė apie 
Šimkų, kaip žaidėją, ar jis 
būtų naudingas Lietuvos 
rinktinei? 

— Taip, teko žaisti su 
Šimkumi ir dar visai neseniai 
mačiau jį žaidžiant. Jis yra 
mano geras draugas ir puikus 
žaidėjas. Nėra abejonės, kad jis 
Lietuvos rinktinei, ypač šiuo 
metu, būtų labai naudingas. 

— Tai sakyk, kodėl jis 
nežaidžia už Lietuvos rinkti
nę? Juk jis savo pinigais vy
ko į rinktinės atrankines var
žybas. Jis vyko ir žaidė už 
Lietuvos rinktinę turnyre 
Norvegijoje. Žaidė gerai, ir 
jam buvo pasakyta, kad be
lieka laukti paskutinio pa
kvietimo atvykti pasiruoši
mui i Barceloną. To pakvie
timo jis nesulaukė. Nesulau
kė net pranešimo, kodėl jis 
nebuvo pakviestas? 

— Kiek man žinoma, FIBA 
(pasaulinė krepšinio federacija) 
taisyklės sako, kad reikia bent 
3 metus gyventi tame krašte, 
kuriam nori atstovauti. O 
Šimkus, kiek žinau, 3 metų 
nėra Lietuvoje gyvenęs. Kad 
negavo pranešimo, tai, saky
čiau, jau apsileidimas, ar ne
tvarka. 

— O gal jau esi pagalvojęs 
ir apie 1996 m. olimpiadą At
lantoje? 

— Be abejo. Aš pats jau būsiu 
su geru patyrimu. Tikiu, kad iš 
NBA, Pazdrazdis taip pat; jis -
puikus gynėjas, 6'6" ūgio. 
Marčiulionis ir Sabonis dar bus 
pilname pajėgume, o rinktinės 
treneris V. Garastas jau ruošia 
jaunų krepšininkų būrį, kurių 
dauguma daugiau negu 2 metrų 
ūgio. 

— Dėkoju už įdomias mintis 
ir žinias. Vyt. Grybauskas 
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A T S I P R A Š A U 
„Sporto apžvalgos" kovo 26 d. 

laidoje atspausdintame mano 
straipsnyje „Sporto mėgėjai 
Daytonoje", kalbėdamas apie 
nenugalėtą Nepriklausomos 
Lietuvos čempionę Veroniką 
Ščiukaitę, rašiau: ,,... plonutė, 
s impat iška ir e l e g a n t i š k a 
senutė"... Norėjau pabrėžti kad 
nesu sutikęs vyresnio amžiaus 
moters taip lengvai judančios 
aikštėje (iš tikrųjų, net buvusio 
lietuvio sportininko vyro). 

Na ir gavau užtenkamai „pi 
pirų" nuo žmonos ir jos draugių 
Daytonoje. Turėjau atsiprašyti 
Veronikos, kuri man tuoj atra

šė: „...ir mano draugės, kaip ir 
jūsų žmona, užsigavo. Aš, as
meniškai, neimu į galvą, nes ką 
gi — teisybė. Nors per širdį per
ėjo, styga buvo užgauta. Nepai
sant to. tikiuosi pasimatyti 
Floridoje ar New Yorke ir dar 
sužaisti porą setų, nes JAU
NYSTĖS apleisti dar nesiruo
šiu..." 

V.G. 
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Nechirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5S40 S. Pulaskl Road . 

Tai. ( 312 )585 -2802 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

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

Ta i . (312) 737-5149 
Vai pagal susitarimą 

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

Ta i . (708) 448-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Straat 

Vai a r " . 1-4 v p p ir ketv 2-5 v p p 
šešt pagal susitarimą 

Kablnato ta i . (312) 776-2880. 
Raz (708) 448-5545 

Tai. kablnato Ir buto: (708)652-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth A v a . . Clcaro 

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

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

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

Valandos pagal susiianmą 
Tai . (312) 585-7755 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
$635 S. Pulaskl Rd., Chicago, IL 

Tai. 312-585-1955 
172 Schlllar St., Elmhurst, IL 60126 

708-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9-12 Penkt 2-7 

ARAS ŽLIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Madleal Cantar-

Naparvllla Campus 
1020 E. Ogdan Ava., Sulta 310, 

Naparvllla IL 60563 
Tai . 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 W 63rd St., Chicago, IL 60638 
Vai.: p i rm. an t r , ketv ir penkt 3-6; 

šeštadieniais pagal susitarimą 

/ ( 



Rusijos krizė ir pavojus Pabaltijui 

JAV SPAUDOJE 
Rusijos politinė ir ūkinė kri

zė pagyvino Amerikos politikų, 
sovietologų ir žurnalistų disku
sijas, kuriose užsimenama ir 
apie pavojus Baltijos vals
tybėms. Diskusijų dalyvius gali
ma suskirstyti į optimistus ir 
pesimistus, Boris Jelcino rėmė
jus ir priešininkus, Baltijos vals
tybių draugus ir nedraugus. 

Tipiškas optimistas yra sovie-
tologas Robert Cullen, kurio 
nuomone, nė Jelcinas, nė tie, 
kurie, realistiškai žiūrint, 
galėtų iš jo perimti valdžią, ne
gali radikaliai pakeisti padėties 
(„Newsday", 1993.111.23). 
.Maskva, — rašo jis, — negali 

atstatyti prieš perestroiką egzis
tavusios Sovietų Sąjungos. Ru
sija neturi pakankamai karinės 
galybės primesti savo valią Ta-
tarstanui (nekalbant jau apie 
Ukrainą ar Lietuvą), ar tiek 
ekonominių išteklių, kad galėtų 
apsieiti be Vakarų paramos bei 
skolų mokėjimo atidėjimo". 

Cullen spėlioja, kad Jelcinas 
gali mėginti patraukti daugiau 
šalininkų, tapdamas buvusiose 
sovietų respublikose gyve
nančių 25 milijonų rusų gynėju. 
Jis galėtų nutraukti alyvos 
teikimą Latvijai ir taip ją 
paspausti, kad ji visiems rusams 
suteiktų teisę balsuoti, bet jis 
negalės rizikuoti ir pasiųsti 
tankus į Rygos gatves. Armija 
gali jo nepaklausyti, ir, jei jis 
taip pasielgtų, Vakarai sustab
dytų paramą Rusijai. 

Pavojingesnę ateitį mato 
Užsienio santykių tarybos 
(Council on Foreign Relations) 
direktorius Michael Mandel-
baum, neseniai atsisakęs jam 
siūlyto posto Clinton ad
ministracijoje. Savo straipsnyje, 
pavadintame „Po Jelcino — tva
nas" („Nevvsday", 1993.111.21), 
jis teigia, kad santykiai pa
vojingiausi ta rp Rusijos ir 
Ukrainos, kadangi čia įvelti 
branduoliniai ginklai. Tačiau, 
pasak jo, padėtis labai „ekspo-
zyvi" ir Baltijos valstybėse, nes 
Latvijos ir Estijos atsisakymą 
automatiškai suteikti pilietybę 
jų teritorijose gyvenantiems 
rusams išnaudoja kai kurie 
rusų politikai, kaltinantys 
Jelciną, kad jis negina Pabalti
jo rusų. 

Maudelbaum perspėja, kad jei 
padėtis nenustos blogėjusi, 
Rusija gali panaudoti jėgą prieš 
pabaltiečius. „Baltijos valstybės 
yra Europos dalis, — pabrėžia 
jis. — Rusijos ataka Pabaltijyje 
ar nekarinis spaudimas reikštų, 
jog „sugrįžta toji Rusija, kuriai 

RELIGINIO IR POLITINIO 
FANATIZMO PAVOJUS 

europiečiai į Vakarus nuo jos 
priešinosi beveik ištisus du 
pastaruosius šimtmečius". 

Baltijos valstybių padėtį pa
blogino ir nesiliaujantis kraujo
spūdis buvusioje Jugoslavijoje. 
Daugelis amerikiečių Balkanų 
agoniją išaiškina vienu žodžiu — 
„nacionalizmas". Kadangi tas 
pats žodis, be niuansų ar is
torinės gelmės, siejamas ir su 
Baltijos valstybėmis, jų nepri
klausomybės prasmė iškrypsta. 

Komentarai Amerikos spau
doje rodo, kad varžybose dėl pa
saulio viešosios nuomonės para
mos Maskva ima sukaupti dau
giau taškų už Baltijos valstybes. 
Maskvai pavyko įtikinti daugelį 
įtakingų amerikiečių, kad ne 
tiktai Latvijoje ir Estijoje, bet ir 
Lietuvoje pažeidinėjamos rusų 
mažumos teisės; jie esą pavers
ti antraeiliais gyventojais. 

Du geri pavyzdžiai yra kovo 
mėnesį „The New York Times" 
dienraštyje išspausdinti buvusio 
prezidento Richard Nixon ir 
senatoriaus Bill Bradley 
pasisakymai. Abu tvirtai rėmė 
Baltijos valstybes jų kelyje į 
nepriklausomybę. Savo kovo 5 
d. pasirodžiusiame straipsnyje 
apie Rusijos krizės iššūkį prez. 
Clintonui, Nixon nemini pavo
jų pabaltiečiams, bet kalba apie 
„separatistinius polinkius" ir 
„vėl įkaistančius nacionalisti
nius konfliktus — nuo kruvino 
karo Transkaukazijoje ir Vidu
rio Azijoje iki akistatos dėl 
mažumų teisių Baltijos vals
tybėse". 

Panašiai skamba ir senato
riaus Bradley kovo 23 d. straips
nis („Ko Rusijai tikrai reikia"). 
Senatorius pamini „konkrečią 
paramą" Baltijos valstybėms, 
bet nieko nesako apie Rusijos 
karinių dalinių išvedimą ar 
Maskvos naujosios „saugumo 
doktrinos" pavojus. Jis rašo: 
„Mes turime aiškiai pareikšti, 
jog remiame ir Rusiją, ir savo 
pačių vertybes. Tai reiškia, jog 
reikia gerbti buvusiose sovie
tinėse respublikose gyvenančių 
mažumų — 25 milijonų rusų, 
žmogaus teises; neremti laisvo 
apsisprendimo siekiančių 
judėjimų 20-tyje Rusijos Fede
racijos autonominių respublikų, 
kaip Čečeno-Inguestijoje ar Ta-
tarstane; ir atiduoti nupelnytą 
pagarbą Rusijos istorijai bei kul
tūrai". 

Tokie Amerikos viešosios nuo
monės įvairavimai nusipelno 
ypatingo Baltijos valstybių 
vadovų dėmesio. 

K. Ž. 

šios savaitės pradžioje 
Ameriką sukrėtė Waco, Texas, 
vietovėje jau daugiau kaip 
pusantro mėnesio vykusios 
dramos finalas, kai Davidian 
šakos kultistai užbaigė su FBI 
ir Texas valstijos policija prieš 
51 dieną kilusį konfliktą masine 
savižudybe. 

Nėra abejonės, kad nemažai 
laiko dabar užims diskusijos — 
žodžiu ir raštu — kodėl taip 
įvyko, kas yra tikrasis tra
gedijos kaltininkas, ką būtų 
buvę galima padaryti, kad 
konfliktas būtų užsibaigęs be 
kraujo praliejimo. 

Grynai įstatymo raidės besi
laikantys žmonės tvirtina, jog 
FBI kitaip pasielgti negalėjo: iš 
kulto stovykos prieš FBI buvo 
panaudoti ginklai, keturi parei
gūnai konflikto pradžioje 
nušauti, todėl tvarkos palaiky
tojų ir įstatymų saugotojų 
pareiga buvo nusikaltėlius su
imti ir atiduoti teismui. Visos 
kitos priemonės, panaudotos 
prieš kultistus — tankai, šar
vuočiai, apsupimas, psi
chologinės kovos būdai — yra 
pateisinamos, nes nusikaltėliai 
užsidarė savo stovyklos pasta
tuose, atsisakė įsileisti FBI, 
nusiginkluoti ir paklusti įsta
tymui. 

Žinoma, į konfliktą tuoj įsi
jungė greitosios informacijos 
žurnalistai, į apylinkę suvažia
vę iš visų Amerikos vietovių, 
susivežę savo aparatūrą ir 
kandžių žodžių salves. Kiek
vienas FBI krustelėjimas, nau
jas ėjimas, kiekvienas kulto 
vadovo David Koresh žodis ar 
grasinimas automatiškai pa
sklisdavo iš visų televizijos 
ekranų, radijo aparatų ir laik
raščių poslapių. Galima beveik 
teigti, per daug neprasilenkiant 
su tiesa, kad neseniai įvykęs 
Persų įlankos karas su Iraku, o 
juo labiau baisieji įvykiai buvu
sioje Jugoslavijoje, nesusilaukė 
tokio dėmesio, kaip šis, paly
ginti nedidelis, konfliktas. 

Be abejo, tas žurnalistų uolu
mas ir dėmesys gerokai paska
tino David Koresh norą pasi
naudoti reta galimybe ir pagar
sėti, tuo prailginant sprendimą 
pasiduoti. Juk staiga, kone 
nežinoma, negausi nariais, 
Davidian kulto šaka buvo 
nuolat linksniuojama nuo vieno 
Amerikos pakraščio iki kito, o 
gal būt ir visame pasaulyje. 

Tačiau yra daug įsitikinusių, 
kad FBI taktika šiuo atveju jau 
kvepia religijos persekiojimu ir 
kišimusi į žmogaus sąžinės 
reikalus. Juk kulto nariai, užsi 

DANUTĖ BINDOKIENĖ 

darę kartu su savo vadu, nebuvo 
atsidūrę koncentracijos sto
vykloje, iš kurios ištrūkti beveik 
neįmanoma. Tie, kurie norėjo, 
apsupimo metu iš Davidian 
kulto stovyklos išėjo ir parei
gūnams pasidavė, bet tokių 
buvo tik saujelė. Koresh pasekė
jai pasirinko su juo likti savo no
ru, laisva valia, dėl to jų „lais
vinti" nereikėjo. Žinoma, jau ki
tas reikalas, kai kalba sukasi 
apie nepilnamečius vaikus, 
kurių likimą nusprendė 
vyresnieji. 

Tačiau, ypač imant dėmesin 
žiaurią šio kulto narių mirtį, 
kyla klausimas: kodėl toks 
nemažas civilizuotų, išsila
vinusių, įvairaus amžiaus 
žmonių būrys pasidavė vieno, 
galbūt net pamišusio, asmens 
įtakai? Žmonės buvo išnaudoja
mi, skriaudžiami, pažeminami, 
prievartaujami — dvasiniai ir 
fiziniai, bet vis tiek savo vadu 
tikėjo, pasitikėjo, jo „mokslu" 
gyveno. Tai jau nebe pirmas ir, 
deja, nebe paskutinis kartas, 
kai įvyksta panaši tragedija ir 
fanatiko suvedžioti sekėjai 
sunaikina kitaip manančius ar
ba patys susinaikina. Daugelio 
atmintyje yra išlikęs kito pana
šaus įvykio vaizdas, kai 
Guyanoje Jim Jonės kulto na
riai pasirinko masinę savižu
dybę. Aukų tuo metu buvo per 
900, įskaitant daug vaikų. 

Kadangi kulto sąvoką daž
niausiai siejame su religija, su 
tam tikra religine bendruome
ne, kyla klausimas: kodėl 
žmonės yra tokie neatlaidūs, 
sakykim, Katalikų Bažnyčios 
ar kurios kitos didžiosios or
ganizuotos religinės bendruo
menės, nors ir palyginti švel
nioms, taisyklėms bei reikala
vimams, bet savu noru paklūs
ta fanat ikui , kuris iš jų 
reikalauja nežmoniškų aukų, 
baisių gyvenimo sąlygų, juos 
žemina, skriaudžia iki visiško 
tapatybės praradimo? 

Antra vertus, kulto grupės 
gali būti ne tik religinės, bet ir 
politinės. Religinės grupės 
paprastai būna gana negausios, 
uždaros ir dažniausiai niekam 
kitam nepavojingos. Jos egzis
tuoja visur, bet tik retais at
vejais — pavyzdžiai, Waco, 
Texas, tragedija — atkreipia į 
save platesnės visuomenės 
dėmesį. Religinio kulto narius 
jungia fanatizmas, baimė, bet 
kartu ir meilė: Dievui, Šv. Raš
tui, vienas kitam, o svarbiausia 
— kulto vadui. 

Politines grupes dažniausiai 
jungia neapykanta — kita
taučiams, kitaip manantiems, 
kitos rasės, religijos, spalvos, iš
vaizdos žmonėms. Politiniai 
kultai yra pavojingi visuome
nei, ypač jeigu jie išsiplečia, 
išauga narių skaičiumi, o kar
tais apima ir visą valstybę. 

Geras to išsiplėtimo pavyzdys 
yra Hitlerio laikų nacizmas 
Vokietijoje. Net ir kone 50 metų 
nuo II pasaulinio karo pabaigos 
ir Vokietijos žlugimo praėjus, 
nacių padarytos pasaulyje žaiz
dos dar nėra užgijusios. Reikia 
t ikėtis , kad jos niekuomet 
neužgis ir nuolat primins žmo
nijai tokio fanatizmo pavojų. 
Šiuo metu žydų kilmės žmonės 
kaip tik stengiasi paminėti 
nacių fanatizmo aukas, kurių 
priskaičiuojama per 6 milijonus, 
o ką jau bekalbėti apie kitų, ne 
žydų, tautybių naikinimą! 

Politinį fanatizmą skaudžiai 
patyrė ir lietuvių tauta . Naciai 
joje galbūt padarė mažiau žalos, 
nes jų okupacija buvo palyginti 
t rumpa, tačiau komunizmo 
laikais lietuvių tautos aukos — 
proporcingai pagal gyventojų 
skaičių, palyginus jas su žydų 
tautybės žuvusiais — yra nei 
kiek ne mažesnės. Baisiausia, 
kad lietuviai daugiau nukentėjo 
nuo per daug „uolių" savo kraš
to komunistų, suteikusių savo 
tautiečiams daug vargo bei 
kančių, negu nuo rusų 
okupantų. 

Kiekvienos dienos žinių lai
dose matome šio, neapykantos 
kupino, fanatizmo ženklus Bos-
nijoje-Herzegovinoje, kur, šimt
mečius kartu taikiai gyvenę, 
krikščionys ir musulmonai 
staiga tapo žiauriausi priešai ir 
vieni prieš kitus vykdo šiurpą 
keliančius smurto veiksmus. 

Fana t i škumo pavyzdžiai 
nuolat reiškiasi kiekvienoje 
pasaulio dalyje: irakiečiai per
sekioja kurdus; vokiečiai neken
čia svetimšalių; airiai — anglų, 
Afrikoje (ir ne tik Afrikoje) kon
fliktas vyksta tarp juodosios ir 
baltosios rasės žmonių; Pietų 
bei Centrinėje Amerikoje — tarp 
vienos ir kitos partijos sekėjų... 
Atrodo, kad ir 20-tojo amžiaus 
pabaigos žmogus niekaip negali 
atsikratyti minios ar gaujos 
mentaliteto, kai vienas „galvo
ja už visus" ir visi būtinai turi 
laikytis to vado nurodymų: 
daryti, elgtis, galvoti ir jausti 
taip, kaip vadas nori. 

Kai kalbame apie civilizacijos, 
kultūros, technikos bei apskri
tai gyvenimo pažangą ir išskai
čiuojame daugybę tos pažangos 

BE GLOBĖJO IŠ AUKŠČIAU 
NEBŪČIAU IŠLIKUSI GYVA 

Iš pokalbio su soliste Nijole 
Ambrazaityte 

Prae i t ą sekmadienį, nu
skambėjus Bellini operai „Nor
ma", kur viešnia iš Vilniaus — 
Lietuvos seimo narė ir Vilniaus 
Operos ir baleto teatro solistė N. 
Ambrazai ty tė atliko Esus 
šventyklos merginos Adalgisos 
partiją, užkalbnau ją. Pokalbį 
suskirstėm į dvi dalis: jos 
išgyvenimus vaikystės bei 
ankstyvosios jaunystės 
dienomis Sibire, paskiau jai 
būnant atgimusios Lietuvos 
Aukščiausiosios Tarybos depu
tate, o vėliau Seimo nare, ir taip 
pat apie pastarąjį jos 
apsilankymą Čikagoje, ypač 
apie Lietuvių operą. Pirmosios 
dalies klausimus, į kuriuos at
sakymus baigė žodžiais „Be 
globėjo iš aukščiau aš nebūčiau 
išlikusi gyva", vadinasi, be 
Aukščiausiojo globos nesu-
grįžusi iš Sibiro, iš Igarkos, 
palikęs ateičiai, čia skelbiu 
atsakymus į antros dalies klau
simus, primindamas ir tai, kad 
šį šeštadienį 7 vai. vak. Jauni
mo centre įvyks atsisveikinimo 
su iš Lietuvos atvykusiais solis
tais koncertas. Jame programą 
atliks Irena Milkevičiūtė, Nijo
lė Ambrazaitytė, Bronius Tama
šauskas, Jonas Vaznelis ir 
Operos choras. 

N. Ambrazaitytės pirmiausia 
ir paklausiau, kada ji sužinojo, 
kad Čikagoje veikia Lietuvių 
oepra? 

— Apie Čikagos Lietuvių 
operos egzistavimą Lietuvoje 
prakalbėta tik neseniai. Aš 
prieš kokius dešimt metų žino
jau, kad Čikagoje yra Lietuvių 
opera, tačiau ano meto mūsų 
lietuviškoje spaudoje nebuvo 
skelbiama, kokius spektaklius 
ji stato, kokie dainininkai 
dainuoja. Daugiausia apie ją 
sužinojau tuo metu, kai mane 
pakvietė. Dar prieš tai, kai aš 
lankydavausi jūsų kraštuose — 
JAV ir Kanadoje, pažinojau 
daug dainininkų — D. Stankai-
tytę, St. Barą, ir, suprantama, 
kad tarp mūsų, dainininkų, 
buvo užsimezgusi tokia drau
gystė, tokia pagarba menui. 
Mano nuomone, toji draugystė 
buvo ir yra labai maloni. Tada 
vykdoma mūsų valdžios politika 

apraiškų, viskas nublunka, akis 
akin atsistojus prieš net menką 
fanatizmo pavyzdį. Staiga ta 
pažangioji žmonija galvotrūk
čiais nusmunka atgal į urvinio 
žmogaus laikus... 

buvo mus atskyrusi, padalinusi 
mūsų tautą ir, suprantama, 
menininkus į dvi dalis: jūs 
buvot čia, mes buvom ten. 

— Dabar, kai porą savaičių 
pabuvot su mumis, kokie 
įspūdžiai išliks Jūsų prisimi
nimuose? 

— Žinoma, kad tie įspūdžiai 
yra man žymiai malonesni šiuo 
metu, negu kad jie buvo 
anksčiau. Šiuo metu, kai opera 
oficialiai mane pakvietė, tai, 
žinoma, dėmesys mūsų artis
tams ir man asmeniškai, ir 
operai mane labai sujaudino, 
galima sakyti, sugraudino, nes 
aš nežinojau šito masto to entu
ziazmo, kurį jūs (opera) išlaikėt, 
artėdami beveik prie 40 metų 
sukakties. Tokį entuziazmą aš 
pamačiau pirmą kartą. Žmonės 
suvažiavę ne tik iš Čikagos, bet 
taip pat ir Clevelando, Los 
Angeles. Mane tikrai sujaudino. 
Per tuos 37 metus daug Čikagos 
Lietuvių operos istorijos, kuri 
nežinoma mūsų jaunimui. Mes 
visi lietuviai galim pasidžiaug
ti, kad Amerikoje yra daug 
tautinių mažumų, kurios neturi 
savo operos, o lietuviai rodo pa
vyzdį. Todėl aš linkėčiau jiems 
dar rasti jėgų savyje, rasti dar 
žmonių, kad galėtų dar pratęsti 
tą operą. 

— Turbūt Jums išryškėjo 
ir faktas, kad Operos viene
tas jau 37-nis metus išsilaiko 
tik nepaprasto, ypač choro ir 
valdybos, idealizmo dėka? 

— Taip, tai aš sužinojau 
dabar. Aš sužinojau apie tuos 
nuostabius žmones, kurie kiek
vienais metais aukoja savo lais
valaikį chore, kurie operą 
palaiko. Aš, kaip ar t i s tė , 
šiandien nenoriu kalbėti apie 
artistus, bet apie tą publiką, 
apie tuos lankytojus, apie mūsų 
gerbėjus, apie mūsų klausy
tojus. Ir jiems didžiausias ačiū, 
jiems didžiausia pagarba, nes 
tik jų dėka ir parama opera išei
vijoje gali išsilaikyti. Aišku, 
Operos valdybai tenka didelis 
krūvis, ieškant rėmėjų, mecena
tų. Šiandien net, aš manau, 
galėtų didžiuotis netgi mūsų 
Vilniaus Operos ir baleto 
teatras, kada šiandien čia susi
rinko beveik dvigubai daugiau 
žiūrovų, negu Vilniuje — su 
užsidegimu pasakojo Nijolė 
Ambrazaitytė, tartum numa
tydama, kad ir šio šeštadienio 
koncerte Jaunimo centro salė 
bus pilna žiūrovų. 

VI. R. 

NIEKAM NEREIKALINGI 
JURGIS JANKUS 
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Veronika Grybauskaitė ir Laura Palukaitytė, Vaikų namelių auklėtinės. 
Nuotr. R. Rapšytės 

Ir ėmė kalbėti apie tremtinius apskritai, ką veikiąs 
aš ir ką veikia kiti; kokios kieno perspektyvos ir koks 
procentas užsieniečių galvoja čia Vokietijoje įsikurti. 

Praėjome pro senus rūmus ir pasukome į betoninius 
krantus įsprausto upelio pakraščiu. Vasarą čia turėjo 
būti labai gražu: verksnių gluosnių šakos sviro ligi pat 
vandens, o paviršium tebeplaukiojo vandens lelijų 
likučiai. 

— Kiek čia yra gydytojų? — paklausė. 
— Na, labiau pritiktų, kad to aš tamstos klausčiau, 

— atsakiau. 
— Vokiečių tai mes žinome, bet kiek jų, 

užsieniečių. 
— Nežinau. 
— Bet tamstai nebūtų sunku sužinoti. 
— Sužinoti galite ir jūs. Kiekviena stovykla turi 

savo gydytojus. 
— Bet ne visi gydo. Yra, kurie ir panašiais dalykais 

užsiiminėja. 
Nuo to pasakymo pasidarė taip, lyg kas būtų su 

šlapia šalta ranka per veidą perbraukęs, ir greitai 
paklausiau: 

— Kiek pinigų pas ją radote? 
Ne, pinigų jie neradę. 

— Tai galiu užtikrinti, kad ne ten ieškote, kur 
reikėtų. 

— Mes ieškome visur. 
— Galbūt, bet ten kaltinate. Aš žinau, kad ji turėjo 

tris tūkstančius markių. Kad ji būtų turėjusi tris tūks
tančius dolerių, galėčiau ir kitaip galvoti. Visi yra 
žmonės, ir tokia suma galėjo kiekvienas susigundyti. į 
Bet susigundyti trim tūkstančiais markių, tokio dypy 
gydytojo tamstai su žiburiu reikėtų ieškoti. Jam trys 
tūkstančiai yra šeši kilogramai lašinių. Be to, dypy gy
vena taip sukimšti, kad nė mažiausių sąlygų tam 
reikalui neturi. Aš nemačiau dypy gydytojo, kuriam 
būtų leista turėti atskirą kambarį kabinetui. Klinikų 
jie irgi neturi. Geriausiu atveju jis būtų galėjęs tą pada
ryti jos pačios kambary, bet pas ją niekas neužeidavo 
ir tą dieną niekas nebuvo užėjęs. Tamsta ieškok pėd
sakų pas artimiausią vokietį. Juk ji turėjo pėsčia namo 
pareiti. Ar tamstai tas nieko nepasako. Vokiečiui trys 
tūkstančiai markių didelis pinigas. Jis už vizitą paima 
po penkias markes. Ir markė jo pinigas. Jis gali inves
tuoti, o dypy? 

— Tamsta pilnas neapykantos, — atsakė valdi
ninkas ir sustojo. 

— Nė šešėlio. Aš tik blaiviai galvoju. 
— Mados žodis. Jūs, blaiviai galvodami, norėtumėt 

visą vokiečių tautą žmogžudžių stovykla paversti, o 
tkruosius žmogžudžius rezervatuose globoja, ir prie jų 
tu neprieisi. Nė vienas padorus žmogus po pasaulį be 
darbo nesitranko ir svetimos duonos nevalgo, jeigu 
namie jos gali užsidirbti. 

— Na, mes nesusikalbėsime, — atsakiau ir sten
giausi laikytis, kad kalbant nevirptelėtų lūpos. — 
Tamsta atstovauji rasinei nuomonei ir vokiečio dėl 
vargšės svetimšalės nežudytum. Pripažįstu, kad pagal 
principą tamsta teisingas. Svetimas kvapas dvokia, ar 
ne? Iki pasimatymo! Užvažiuosiu dar kada laiškų. 

Baigdamas ištiesiau ranką, bet jis nepaėmė, nusi
suko ir ėmė eiti. Paskutiniuosius žodžius turėjau gar
siai išrėkti, kad išgirstų. 

Sugrįžau su kartumu širdy. Nebeišgėriau nė 
šeimininkės siūlomos kavos. Nebegalėjau tikėti, kad 
jos gerumas eina iš širdies. Pasiėmiau lagaminėlį ir 
išėjau. 

Žinau, kad negerai pradėjau kalbėti su valdininku, 
bet jis neturėjo teisės smerkti žmonių vien todėl, kad 
jie yra svečiai ir kad jo sustabarėjusi širdis negali 
suprasti kitų nelaimės. Man dar buvo atėję į galvą 
pasakyti: „Tamsta mesk iš galvos mintį, kad tik 
vokiečiui skauda. Kai vokietis kitam kanda, taip pat 
skauda", bet susilaikiau ir dabar, sėdėdamas stotyje 
ir gerdamas pamazgom kvepiančią kavą, galvojau, ar 
gerai padariau susilaikęs. Labai palengva ėjo į sąmonę 
supratimas, kad čia nužudyta ne vien nelaiminga mer
gaitė, bet dalis mano bundančio gyvenimo. Pasijutau 
vienas, kaip į smagią kelionę pasirengusio ir netikė
tai sudaužyto laivo nuolauža. Žinojau, kad gyvensiu, 
bet didelė gyvenimo dalis bus tuščia ir juoda, ir nuc 
to suvokimo ėmė kilti įtūžimas. Kavos gurkšnis sustojc 
gerklėj. Palikau nesuvalgytą sumuštinį ir išėjau pe 
ronan. Traukinys jau stovėjo paruoštas, ir keleivia 
pamažu rinkosi. Kiekvienas ieškojo patogesnės vietos 
atsisėsti. Antroj klasėj radau tuščią kampą. Čia buvo 
ir šviesu. Palubėj ramiai spinksojo lempa, o ant sienos 
buvo užrašyta: „Šitos lempos neimk. Tavo kambariui 
apšviesti ji vis tiek netiks, o čia pasiliks tamsu". La
bai mandagu ir įtikinama. Ir keista, kad naktį gali 
būti vagone šviesu. Nuo keturiasdešimtųjų metų vidu
rio man to nebuvo tekę matyti. Priešais, kitam kampe, 
sėdėjo vyras, apsivilkęs tamsiu paltu ir žieminę kepurę 
ant akių užsismaukęs. Veidas buvęs kada pilnas, da
bar apvytęs, paakiuose ir pasmakrėj kabo palaidos odos 
maišai. Žandai irgi žemyn pasmukę, lyg į kiekvieną 
būtų įdėta po nedidelį, bet daug sveriantį, sunkumą. 

(Bus daugiau) 



4 DRAUGAS, penktadienis , 1993 m. Balandžio mėn. 23 d. 

LIETUVIŲ TELKINIAI 
CLEVELAND, OH 

„ G R A N D I N Ė L Ė S " 
S U K A K T U V I N I S 

KONCERTAS 

„Grand inė lė" su laukė savo 
keturiasdešimto jubiliejaus, nes 
L iudas ir Aleksandra Sagiai 
n iekados nesuabejojo šio darbo 
prasmingumu. 

Šokėjai augo, užaugo, keitėsi, 
bet šokių juostos buvo per
d u o d a m o s į n a u j ų šokėjų 
rankas . Keturiasdešimt metų — 
dar ne kelio pabaiga. Grakš tus 
„Grandinėlės" šokis ir šiandien 
r e i k a l i n g a s . I š e iv i j a nepa
siduoda, nori ir toliau likti stipri 
ir kūrybinga. 

Šeštadienio, balandžio 17-tos 
dienos, koncer tas Clevelande 
buvo pilnas džiaugsmo ir vilties. 

Šią programą ruošė „Grandi
n ė l ė j e " u ž a u g u s i d a b a r t i n ė 
šokių vadovė R e n ė Motiejūnai-
tė-Booth, režisavo Aleksandra 
Sagienė . 

P r o g r a m a b e v e i k nau j a . 
Koncerto pradžioje šokėjai pasi
rodė su Gervėčių kadri l iumi. 
Etnografinių šokių pynę sukom
ponavo Liudas Sagys. J . Gu
dav i č i aus „Žiede l io" šokyje 
šokėjai ne t i k šoko, bet ir 
da inavo. Toliau sekė Žilvičių 
kadr i l i s , Rolenderis, Lenciū
gėlis, Ju rg inų valsas , Vyželė, 
Tolkašokis ir k i t i . 

Šokėjų lengvumas, šypsenos, 
d r a b u ž i ų t v a r k i n g u m a s 
„Grandinė lę" išskir ia iš kitų 
grupių . Pi lna publ ikos salė 
šok ių p r o g r a m ą p r i ė m ė su 
dideliu entuziazmu. 

Ingr ida Bublienė programos 
m e t u skai tė ka i kur iuos sveiki
n imus : PLB p i rmin inko Bro
n i a u s N a i n i o , L i e t u v o s 
Respublikos Ku l tū ros ir švie
t imo ministro Dain iaus Trin
k ū n o , L i e t u v o s L i a u d i e s 
ku l tū ros cent ro d i rektor iaus 
Juozo Mikutavič iaus , kompozi
to r i aus Algimanto Bražinsko, 
Toronto „ G i n t a r o " ansamblio, 
vadovai Rita ir Juozas Ka-
rasiejai , Hamil tono — Genovai
t ė s Bre ichmanienės , Ohio gu
bernator iaus George Voinovich, 
C l e v e l a n d o m i e s t o m e r o 
Michae) White ir kitų. 

Ansambl is „ L i e t u v a " atsiun
tė sveikinimus ir gražią juostą. 

Buvo iškviesti „Grandinėlės" 
ansamblyje ilgiau negu 10 metų 
išbuvę šokėjai ir muzikanta i . 
Tarpe jų — 25 metus šokęs Algis 
Nagevičius . 

Muzikinę spektaklio dalį vedė 
muzikė Rita Kliorienė ir Rimas 
Bi l iūnas . 

Aleksandra ir Liudas Sagiai 
buvo sutikt i ovacijomis; visa 
sa lė dainavo „Ilgiausių metų"! 

S a g i a i b u v o p a g e r b t i i r 
apdovanoti . 

A l d o n a Stempuž ienė 

Š V . MIŠIOS UŽ MOTINAS 

Sekmadienį, gegužės 9 d., švę
s ime Motinos dieną. Tądien Šv. 
Ju rg io bažnyčioje 10:30 vai. bus 
aukojamos Mišios už gyvas ir 
mi rus ias mot inas . Norintieji, 
kad jų motinos būtų pagerbtos 
tose Mišiose, prašomi kreiptis į 
a u k ų r inkėjus Motinos dienos 
korte le i ir p r i s iminimo vokui 
gau t i . 

P R I I M A M O S MIŠIŲ 
I N T E N C I J O S 

Nuo balandžio 19 d. Cleve
lando Šv. Ju rg io parapijoje y ra 
p r i imamos 1994 metų Mišių in
t enc i jo s . D a t ų p a s i r i n k i m o 
p i rmenybė t e i k i a m a anksčiau 
a tė jus iems. Organizacijos, ku
rios kasmet t u r i Šv. Jurgio 

bažnyčioje specialias pamaldas, 
yra skat inamos įteikti kleboni
jai savo intencijų sąrašus. 

REIKALINGI 
TALKININKAI 

Šv. Jurgio parapijoje veda
miems Bingo lošimams reika
lingi papildomi talkininkai. Ga
lintieji padėti prie Bingo lošimų 
— kartą į mėnesį, arba kas šeštą 
savai tę , prašomi pranešti kle
bonijai. 

G e r a r d a s J u š k ė n a s 

PRISIMINSIME 
J. STEMPUŽI 

Sekmadienį, balandžio 25 d., 
„Tėvynės garsa i " t ransl iuos 
specialią programą „Tėvynės 
g a r s ų " vedėjo a . a . Juozo 
Stempužio mirties met inėms 
paminė t i . P r o g r a m ą ruošia 
Nijolė Kersnauskaitė, kun. G. 
Kijauskas ir Aldona Stem
pužienė. 

ANTRAS CHOPINO 
KŪRINIŲ REČITALIS 

Pianisto Andriaus Kuprevi
čiaus antras Chopino kūrinių 
rečitalis bus balandžio 30 d. 8 
v.v. Cleveland State University 
— Drinko Recital Hali . 

LB APYLINKES 
SUSIRINKIMAS 

Metinis LB Clevelando apy
l i n k ė s s u s i r i n k i m a s b u s 
balandžio 25 d. 11:45 vai. r. 
Dievo Motinos parapijos sve
tainėje. Visi kviečiami daly
vauti . 

REGINOS BRAZAITIENES 
PAGERBIMAS 

Vargonininkės Reginos Bra-
zaitienės pagerbimas-koncertas 
bus geguės 2 d., sekmadienį. 
Koncerto programoje Aldona 
Stempužienė mezzosopranas, 
Dorota Sobieska sopranas, Van
da Sobieska smuikininkė ir 
Jacek Sobieski pianistas. Pobū
vį rengia Kata l ik ių Moterų 
sąjungos 36 kuopa. 

T. G. 

LIETUVAITE MUZIKOS 
INSTITUTO OPEROSE 

Clevelando solistė, sopranas 
Virginija Bruožytė-Muliolienė 
dainuos Clevelando Muzikos In
sti tuto operoj, prancūzų kompo
zi tor iaus F ranc i s Poulenc'o 
operoje „La voix Humain" . 

Spektakliai vyks trečiadienį, 
balandžio 21 d., 8 v.v. ir penkta
dienį, balandžio 23 d.. 8 v.v. 
Ka r tu s tatoma ir Poulenc'o 
opera „Les Mamelles De Tire-
sias". Operos vyks Kulas salėje, 
Clevelando Muzikos institute. 
Visi kviečiami. Bilietai — 5 dol. 
asmeniui, gaunami prie įėjimo. 

CLASSIFIED GUIDE 

.Grandinėlės" šokėjai džiugina žiūrovus jaunatvišku grakštumu atliekamu lietuvišku šokiu. 
Nuotr. VI. Bacevičiaus 

SOL. N. AMBRAZAITYTĖS 
K O N C E R T A S 

Lietuvos Respublikos seimo 
narė, Valstybinio operos ir bale
to teatro solistė Nijolė Ambra
zaitytė aplankys Clevelandą. 
Balandžio 27 d., antradienį, 7:30 
v.v. ji dainuos koncertą ir kalbės 
Clevelando l ietuviams apie 
padėtį Lietuvoje. Koncertą 
rengia D.L.K. Birutės d-jos 
Clevelando skyrius. 

A P P L E MOKYTOJŲ 
SUVAŽIAVIMAS 

Šį s a v a i t g a l į Cleve lande 
vyksta APPLE Mokytojų or
ganizac i jos suvaž i av imas . 
Suvažiavimo tikslas — galutinai 
paruošti darbo planą šios va
saros mokytojų tobulinimosi 
kursams. Kursa i Vilniuje vyks 
nuo liepos 12 iki 23 d., Klaipė
doje — n u o liepos 26 ik i 
rugpjūčio 6 d. ir Birštone — nuo 
rugpjūčio 9 iki 13 d. Jau t ret i 
metai ši organizacija siunčia 
kadrą profesionalų mokytojų, 
kurie savo lėšomis keliauja į 
L ie tuvą i r yra p a s i r u o š ę 
bendrauti su Lietuvos moky
tojais ir dal int is savo vakarie
t iška patir t imi. 

Šal ia dėstomų pedagogikos 
dalykų, bus anglų kalbos kursai 
norintiems pasimokyti ar pasi
gilinti prakt i ška i naudojant 
anglų k. Amerikos ambasado
r ius Lietuvai , Darryl Johnson, 
lankydamasis Clevelande, pa
reiškė, kad APPLE organiza
cija yra v iena iš efektingiausių 
grupių, dabar dirbančių Lietu
voje. Jis norėtų, kad APPLE or
ganizacija dvigubai daugiau 
mokytojų siųstų į Lietuvą. Šiai 
organizacijai sėkmingai vado
vauja energinga, darbšti Vaiva 
Vėbraitė-Gust. Kasmet Lietu
voje padėtis keičiasi. Prieš tre
jus metus APPLE nariai vyko į 
buvusio AT pirm. Landsbergio 
p a s k e l b t ą n e p r i k l a u s o m ą 
Lietuvą, ka i Gorbačiovas įvai
riais būdais grasino iš Maskvos. 
Šią vasarą ne tik naujas pre
zidentas, bet ir Kultūros ir švie
t imo ministras. Nepaisant poli
t inių pasikeitimų, APPLE or
ganizacijos tikslas yra padėti 
Lietuvos mokykloms greičiau 
persiorganizuoti į demokra
tišką, žmogaus teises nepažei-
džiančią ir nevaržančią ins
tituciją. 

T. G. 

PHILADELPHIA, PA 

PADĖKIME ŠVIESTI 
LIETUVOS AKLUOSIUS 

Regina Labinienė, Vilniaus 
Aklųjų mokyklos mokytoja, nuo 
praėjusio rudens gilinosi moksle 
Ph i l ade lph i jos O v e r b r o o k 
School for the Blind. Mokslo me
tai baigiasi, ir ji ne t rukus grįš 
Lietuvon prie savo darbo. 

Gegužės 16 dieną, sekma
dienį, tuoj po lietuviškų šv. Mi
šių, 12 vai., Šv. Andriejaus 
parapijos salėje (19th & Wallace 
Streets), mokytojai Reginai yra 
r e n g i a m o s i š l e i s t u v ė s su 
vaišėmis. Programoje — moky
tojos Reginos pranešimas apie 
įsigytas žinias, jų pr i ta ikymą 
Lietuvos akliesiems ir, bendrai, 
apie aklųjų bei silpnaregių švie

t imą ir jų gyvenimo sąlygas 
Lietuvoje. Bus renkamos aukos 
ir ve iks la imėj imai . Visas 
p e l n a s sk i r i amas Vi ln i aus 
Aklųjų mokyklai. 

Rengėjos, Lietuvių moterų 
klubų federacijos Philadelphijos 
klubo valdyba, maloniai kviečia 
visuomenę išleistuvėse daly
vauti ir paremti Lietuvos akluo
sius. 

Sng. 

• 1917 m. balandžio 6 d. JAV 
Kongresas patvirtino karo pa
skelbimą Vokietijai. Amerika 
įsijungė į I Pasaulinį karą. 

• 1972 m. b a l a n d ž i o 10 d. 
JAV, Sovietų Sąjunga ir kitos 
70 tau tų pasirašė sutart į ne
vartot i biologinių ginklų. 

KELIAUKITE Į LIETUVĄ PIGIAI! 
Chicago arba Tampa į Vilnių ir atgal 

rrffi 
Pavasarį $839.00 
Vasarą $989.00 

• Yra apribojimų • Bilietą nusipirkt iki balandžio 30 d, 

TRAVEL & TRADE INTL 
Aras Miazslis, CEO Bette Gaskey, Pres. 

50 Corey Ave., St. Petersburg Beach, FL 33706 
Tel. 813-360-5200 Fax 813-360-1957 

AMBER GROUP 
Established 1977 

CORPORATE OFFICES: 5216 WESLEY TERRACE 
ROSEMONT, IL 60018 

VIDMANTAS RAPSYS. PRESIDENT 

AMBER AIR INTERNATIONAL 
I ATA Cargo Agent, International air frelght 

forwarder and consolldator 
IATA LICENSE 01-1-9801 

A M B E R EXPRESS 
Domestic air frelght forwarder, provldlng 

door-to-door next day, second day and deferred 
air frelght servIce 

C.A.B./D.O.T. LICENSE No. 668 

AMBER MARINE INTERNATIONAL 
FMC llcensed, multl-natlonal management 
organizatlon specializlng in ocean frelght 

(orvvarding. NVOCC service Is provlded through 
BALTIA TRANSPORT LINE 

FEDERAL MARITIME COMMISSION LICENSE No. 3405 
BONDED NVOCC NO 100295 

AMBER SERVICES INTERNATIONAL 
Specializlng f n international trade and consulting 

BALTIA EXPRESS Co., LTD. 
International parcel service to Eastern Europe 

Parcel pick up license No. IL C.C. 87779 MC-R 

Jeigu jūsų transporto kompanija neturi aukščiau iš
vardintų leidimų, jūsų siuntiniai keliauja per daugelio 
tarpininkų rankas ir neretai paklysta. Visos AMBER 
GROUP kompanijos pilnai apdraustos, kaip to reikalau
ja tarptautiniai įstatymai. 

Berverly Shores lietuvių klubo nariai - dr. Gediminas Balukas, Rūta 
Arbienė, Vytautas Peseckas ir Jaunutis Dagys su Dariui ir Girėnui paminklo 
Kaune projekto interpretacija. 

PARCELS 
AIR OR OCEAN CALL: 
BALTIA EXPRESS Co. LTD. 
TEL. TOLL FREE 
1-800 SPARNAI 
1-800-772-7624 
1-312-284-6449 

COMMERCIAL SHIPMENTS 

AIR OR OCEAN CALL: 

TOLL FREE 
1-800-AMBER XP 
1-800-262-3797 
1-708-671-7150 

MISCELLANEOUS 

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 

10%—20%—30% pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
pas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Stret 
Tel. — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

Moving—Kraustymas 
Profesionalus patarnavimas pri
einamomis kainomis, jums patogiu 
laiku. Draudimas garantuotas. 
Kreiptis: Gediminas: te l . 
312-925-4331 

Namų dažytojas iš Lietuvos ieš
ko lauko arba vidaus dažymo dar
bų. Skambinti Vytautui: 

312-927-0234 

LITHUANIAN DIASPORA 
KONIGSBERG TO CHICAGO. 

anglų kalba. Autorius 
Antanas J . Van Reenan 

Knygoje nagrinėjama lietuvių 
tautiškumo kilmės ištakos, anali
zuojama ta ligi šiol negvildenta ver
tybių konfigūracija. Studijų 
dinamiškumo eigoje, skverbiamasi 
į diasporos mentalitetą, išryš
kinama Rytų Europos mintiji
mo variacijos, aiškinama. Kaip 
apsiginklavus sava ideologija, 
galima taikingai sugretinti savojo 
tautiškumo pagrindus su Amerikos 
tautiškumo principais. 

Knyga pradedama 19-to amžiaus 
lietuvių tautiškumo supra-
timu-pajautimu. Dėmesio centre — 
lietuviai ateiviai. Apsiribojama 
Čikaga. Pirmoji banga (lietuviai 
ateiviai) (1867-914) — lietuviai, 
daugumoje ekonominiai emigran
tai, savo noru palikę gimtąjį kraštą, 
daugumoje valstiečiai, menku 
išsilavinimu. Antroji banga 
(1948-1952) — be didesnių išimčių, 
profesionalai, išsimokslinę, atvykę 
ne savo noru ir įgiję D.P. (displaced 
persons) vardą. Analizuojamas 
kultūrinis susidūrimas tarp abiejų 
minėtų bangų. Vaizduojama kaip 
Antroji banga perėmė Pirmosios 
bangos sukurtas institucijas ir kaip 
sukūrė naujas. 

Knygą sudaro 330 psl.. didelio 
formato. Išleido University Press of 
America, Inc., Lanham, New York 
and London. Kaina su persiuntimu 
27 dol. Illinois gyv. dar prideda 2 
dol. valstijos mokesčio. Užsa
kymus siųsti: 

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

U.S. SAVINOS BONOS 
"HE GREAT AMERICAN INVESTMENT 

REAL ESTATE 

GREAT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS -

(312) 586-5959 1 
(708 )425 -7161 

RIMAS L. STANKUS 

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

FOR RENT 

Išnuomojamas 4 kamb. 2 mieg. 
butas su apšildymu. $425 į mėn. 
71 St. ir Mozart Ave. apyl. 

Tel . 312-776-2210 

HELP WANTED 

Reikalingos moterys — 
namų valytojos. Reikia 
gyventi užmiesty. Skambin
ti: 708-469-1518. Kalbėti 
angliškai arba lenkiškai. 

..Landscaping" kompanija Vtfashing-
ton, D.C. ieško darbininko sodų, 
darželių, gėlynų priežiūrai. Pradžiai $6 
į vai. Skambint i : 

Alex Škirpa, 202-244-2373. 

FOR SALE 

PARDAVIMUI 
25" GE spalv. telev. 1992 m. to stali
nis tolimo valdymo aparatas — 
$230. 

25" ZENITH spalv stereo TV-92 ir stali
nis tolimo vald. ap. — $295. Garan
tuojama. Miglinas TV, ta i . 312-
776-1486. 

LAIKO PAGRĖBSTAI 
Vladas Kulbokas 

Atsiminimai 

Kritikos apžvalgų knyga ir re
cenzijos: Alksnėnų Madona; 
kankinys kun. J. Dabrila; 
suvalkiečių ūkis — sodyba, darbai, 
darbininkai, valgiai; šeimos istorija 
— studijos, mokytojavimas 
Plungėje, Pasvaly, Vilniuje; 
gyvenimas Austrijoje, Vokietijoje, 
Amerikoje; darbas „Lietuvių Encik
lopedijoje". Kaina su persiuntimu 
10 dol. Illinois gyventojai dar pri
deda 64 et. Valstijos mokesčio. Už
sakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 

Chicago, IL 60629 

VIEŠAS AKCIJŲ PARDAVIMAS 
KETURIŲ TEKSTILĖS BENDROVIŲ LIETUVOJE 

Lietuvos valdžia, pagal privatizavimo programą, siūlo pirkti akcijų pake
tus šiose bendrovėse: 

Audėjas 
Baldų apdengimo gamyba 

Lentvaris Carpet 
Kilimų gamyba 

Unas 
Lininės medžiagos 

kasdieniniam naudojimui 
Vilija 

Megztų drabužių gamyba 

Platesnei infomacijai apie šių bendrovių akcijas kreipkitės: 

KPMG Peat Marvvick 
Policy Economics Group 

Lietuvos Respublikos valdžios patarėjai 

2001 M Street NW 
VVashington, DC 20036 

Tel : 202-467-3333 
Fax: 202-728-0546 
Jennifer McFarlane 

4 Gagarino g-vė., 
2001 Vilnius 

Tel.: (370) 2 62-08-96 
Fax: (370) 2 22-60-65 

Arūnas Pemkus 

The contents of this statement have been approved for the purposes of S«ctK>n 57 of the 
Financial Services Act 1986 by KPMG Peat Marwtck which is authorized by the Institute of 
Chartered Accountants m England and Wates to carry on mvesntment business 



KULTŪROS 
APRAIŠKOS LIETUVOJE 

Tautos sunūs neužmiršti 

Daugelį metų Lietuvos 
kultūriniame gyvenime neda
lyvavus, kai kurios jo ap
raiškos man atrodė naujos, lyg 
svetimos. Tai skatino norą jas 
atidžiai stebėti ir su jomis susi
pažinti. Dažnai tą pažintį plėsti 
man padėdavo giminaičiai, išky
lų po Lietuvą vadovai. Iš jų 
daug ką sužinojau ir jų paaiš
kinimais pasinaudojau. Dėl to 
čia dėstomos mintys yra sudėti
nės. 

Nors tų kultūros apraiškų 
pažintis trumpa, paviršutinė, 
bet apšviečianti ir brangi. Už tai 
įdomesniąsias verta suminėti. 
Nors ne visas jas Lietuvoje 
pastebėjau ar susipažinau, bet 
man labiausiai įstrigo kelios bū
dingos apraiškos: didelė pagar
ba praeities tautos vadams bei 
kultūrininkams, meilė miru
siems artimiesiems, gražios 
laidotuvių apeigos, nauji ves
tuviniai papročiai. Jos gali kiek 
įvairuoti atskirose vietovėse, 
bet panašumo visur yra. 

Dar prieš nepriklausomybės 
atstatymą ėmė gyvai reikštis 
tautinės dvasios atgimimas: 
buvo imtasi branginti visa, kas 
lietuvių tautą žadino ir palaikė 
visų priespaudų metais, įamžin
ti visa, kas tarpukario laiko
tarpyje buvo sukurta, ir grieb
tasi pagerbti žmones, kurie tai 
sukūrė. Dabartinėje Lietuvoje 
turbūt nerasi nei vieno kultū
rininko, nei vieno rašytojo, nei 
vieno visuomenininko kapo, ku
ris nebūtų prižiūrimas ar ku
riam nebūtų pastatytas pa
minklas, kryžius, koplytstulpis, 
įrengta paminklinė lenta. Pake
lių rodyklės nurodo buvusias, 
atkurtas bei tebesamas jų gim
tines ar vietas, kur jie gyveno ir 
dirbo. Žmonės jas lanko ir 
dažnai jų garbei padeda gėlių. 
Paminėsiu tik kelias tokias 
brangias vietas, kurias aplan
kiau. 

Dr. J. Basanavičiaus gimtinė 
pirkia prie Bartininkų auten
tiškai atkurta iš tašytų rąstų, 
kurioje įsteigtas jo darbų muzie
jus. Jo gimtinės laukuose, 30 ha 
plote, prieš trejetą metų buvo 
pasodintas Lietuvos Atgimimo 
ąžuolynas, kuriam ąžuoliukai 
buvo suvežti iš visos Lietuvos. 
Jis turi amžinai priminti lie
tuvių tautos ryžtą, siekiant lais
vės. 

K. Naumiestyje dr. V. Kudir
kos kapas gražia geležine tvo
rele aptvertas, kapo šonai mar
muriniai, ant jo auga gėlės, 
švyti marmuro lenta su iškal
tais Lietuvos himno žodžiais, 
įmerktos kelios šviežių gėlių 
puokštės. Puikaus parko centre 
(buv. turgavietėje), ranką 
aukštai iškėlęs, baltuoja V. Ku
dirka. Jam skirtame paminkle 
įrašyta: „Didžiam kovotojui dėl 
tautos laisvės dėkinga nepri
klausomoji Lietuva". Paminklo 
šone —jo sukurto himno žodžiai. 

Anykščiuose, stogu ir stiklo 
sienom apsaugota, stovi poeto 
vysk. A. Baranausko klėtelė, 
kurioje jis kūręs „Anykščių 
šilelį" ir rašęs eilėraščius. Greta 
jos — rašytojo A. Vienuolio gy
venamasis namas, dabar muzie
jus. Čia jis sukūrė daugybę pui
kių romanų, apysakų, dramų. 
Abu šie istoriniai objektai rū
pestingai prižiūrimi ir žmonių 
lankomi. Žemaitijoj aplankiau 
poeto ir istoriko D. Poškos du 
Baublius, taip pat apsaugotus 
nuo sunykimo. Tai išskobti stori 
ąžuolų stuobriai su stogeliais, 
durimis, langais. Didesniajame 
Baublyje Poška kurdavęs ir 
versdavęs knygas iš kitų kalbų. 
Jame tebėra staliukas, suolelis 
ir kt. Antrame jis įkūrė pirmąjį 
muziejų Lietuvoje, surinkęs ne
mažai istorinių radinių, iška
senų, kariškų šarvų, net suak
menėjusį mamuto šonkaulį. 

Panašių Lietuvoje brangina-

VINCAS ŠALČIŪNAS Laidotuvių papročiai 

mų vietų aplankiau ir daugiau.. 
Iš jų prabyla tie garbingi tautos Kita man naujovė — miru-
. _ . . . šiųjų laidotuvės. Taip nutiko, 
žadintojaii mano sielą, tartum k a d i š š a l i e s s t e b ė j a u n e t t r e j a s skaitant jų kūrybą, kaip tai l a i d o t u v e S j 0 v i e n o s e ( m a n o 
būdavo gimnazijos suole prieš p a s k u t i n i o d ė d ė s ) t s d a l 
daugeli metų. Panašiu būdu jų v a v a u p r f ^ ^ k a i p k i t a d o s 
kūryba ir darbai vėl prabilo ir 
pažadino tautą naujam atgimi
mui. Už tai žmonės juos gerbia, 
neužmiršta ir puošia jų kapus 
bei paminklus šviežių gėlių žie
dais. 

Gerbiami mirusieji 

Visoje Lietuvoje pastebėjau 
nepaprastą pagarbą mirusiems, 
kuri labiausiai išreiškiama gra
žiai ir tvarkingai užlaikomose 
kapinėse. Man teko aplankyti 
daug kapinių, bet apleistų ne
mačiau nei kaimuose, nei mies
tuose. Net ir senose kapinėse 
neleidžiama piktžolėms įsivieš
patauti. Pavyzdžiui, Lietuvos 
karių-savanorių kapai Aukštuo
siuose Šančiuose yra apravėti, 
pasodinta gėlių. Naujesnėse 
tvarka dar didesnė — takai tarp 
kapų išgrėbstyti, ant kapų žydi 
gėlės. Sako, kad tuo pasirūpina 
ne tik mirusiųjų artimieji, bet 
ir susidariusios kapams prižiū
rėti savanorių grupelės. Vienas 
man pasakė: „Nuvykstu tvarky
ti artimųjų kapus bent kartą į 
savaitę ir, pastebėjęs kapą, ku
rio niekas netvarko, jį apraviu, 
gėlytę pasodinu, palaistau". Tai 
gražu! 

Kapinėse pristatyta daug 
meniškai padarytų paminklų, 
Rūpintojėlių, liaudiškai iš
puoštų kryžių ir koplytstulpių. 
Nustebau, matydamas stambius 
granito antkapius, kuriuose iš
kalti sudėtingi religiniai vaiz
dai, mirusiųjų portretai, įrašai, 
net eilėraščiai. Tokių Amerikoje 
nesu matęs, o jei ir būtų, kiek 
jie kaštuotų? 

Nepaprastai gerai prižiūrimi 
ir puošiami Lietuvai ir tautai 
nusipelniusiųjų kapai: Dariaus 
ir Girėno A. Šančiuose, Sausio 
13-ją ir Medininkuose žuvusių 
kapai Antakalnio kapinėse, iš 
Sibiro parvežtų tremtinių kapai 
Marijampolėje ir daug kitų. Prie 
jų reikėtų priskirti Rasų kapi
nėse palaidotų žymių žmonių 
kapus: dr. J. Basanavičiaus, M. 
K. Čiurlionio ir daugelio pasi
žymėjusių literatų, muzikų, te
atralų, politikų kapus. Anta
kalnyje ilsisi pastarųjų dešimt
mečių kultūrininkai. Ypatinga 
pagarba reiškiama ir provinci
jos kapinėse palaidotiems lite
ratams bei visuomenės veikė
jams (V. Kudirkai Naumiesty
je, Žemaitei Marijampolėje, 
Vydūnui Bitėnuose, A. Vienuo-
liui-Žukauskui Anykščiuose, 
Pr. Vaičaičiui Sintautuose ir 
daugeliui kitų. Nuostabu, kad 
šių tolimos praeities asmenybių 
kapai ne tik tvarkingai užlai
komi, bet net puošiami gyvomis 
gėlėmis. 

Nelabai domėjausi sovietų 
karių ir tarybinių partizanų 
kapais, nė jiems pastatytais pa
minklais, tačiau jų nemažai 
mačiau A. Šančių kapinėse, 
Anykščiuose, Antakalnio kapi
nėse ir kitur. Paprastai jų kapai 
ir paminklai stovi kaip buvę. 
Tik A. Šančiuose nuo jų antka
pių nulupinėti variniai užrašai 
garbės niekam nedaro. Antakal
nyje, gražiausioje kapinių vie
toje, palaidoti Lietuvos tary
biniai vadovai, dažnai ir tautos 
budeliai, tarp kurių ir A. Snieč
kus. Iš stambių marmurinių 
antkapių į lankytojus žiūri rel
jefiniai jų veidai, lyg .susimąstę 
dėl tautai padarytų skriaudų. 
Nepaisant to, ir jiems padėta 
gėlių. Labai nustebau, pamatęs 
daugybę vainikų ir gėlių, su
klotų prie Sniečkaus paminklo. 
Paaiškėjo, kad jos padėtos Snieč
kaus žmonai, neseniai palaido
tai prie jo kojų. 

mirusis būdavo šarvojamas savo 
troboje, ištisą naktį giedamas 
rožančius ir kitos giesmės, o iš 
ryto vežamas arkliais į bažny
čią. Kitame vežime giedoriai 
traukdavo giesmes visu keliu ir 
bažnyčioje. Už tai jų laukdavo 
atpildas — vaišės su stipriais 
gėrimais. Dabar daroma pana
šiai, tik su naujom variacijom. 
Eidami lankyti Kretingos baž
nyčią, išgirdome varpus skam
bant ir dūdų orkestrą grojant. Iš 
šventoriaus pro vartus žygiavo 
moterys, vaikai ir jaunuoliai, 
vainikais ir gėlėmis nešini. 
Paskui juos šeši vyrai ant pečių 
nešė juodą karstą, o už jo žy
giavo grupė dūdorių, pirma gie
dodami giesmės punktą, po to tą 
pačią melodiją pakartodami 
dūdų muzika. Paskui orkestrą 
ėjo juodai apsitaisę artimieji, 
kai kurie verkdami. Juos sekė 
nemažas būrys kitų. Pamaniau, 
kad koks turtuolis su tokiomis 
iškilmėmis laidojamas. 

Įeinu į bažnyčią. Ten vyksta 
gedulingos pamaldos — kitos 
laidotuvės. Apie katafalką ir 
karstą sudėti vainikai ir gėlės. 
Bažnyčios gale nuošaly stovi 
dūdų orkestrantai. ,,Ar jūs tie 
patys, kurie neseniai pro vartus 
išlydėjo kitą mirusį?" — pa
klausiau. Negalėčiau pakartoti 
jo atsakymo žemaitiškai, tai 
duosiu tik santrauką. Ne, jie 
kiti. Toks čia paprotys, kad mi
rusio artimieji samdo orkestrą 
laidotuvėms, o šermenyse tie 
patys vyrai gieda giesmes ir 
, .kalnus" . Kalnus? Vėliau 
sužinojau, kad „kalnais" vadi
nami labai išplėsti Kryžiaus 
keliai, juos papildant kitomis 
Kristaus kančios detalėmis. Pa
siteiravau, kur velionis buvo pa
šarvotas? Šis tai savo namuose, 
bet šventoriuje yra nedidelė 
koplyčia, kur šarvojami tie, 
kurie neturi sąlygų namuose. 
Be to, mieste yra speciali pašar-
vojimui vieta. 

Po pamaldų laidotuvių daly
viai pradėjo eiti iš bažnyčios. 
Baltą kamžą dėvįs vyras nešė 
kryžių, o šalimais dvi mergytės 
— po puokštę gėlių. Tada viskas 
buvo daroma panašiai, kaip pir
mose laidotuvėse, išskyrus tai, 
kad karstas su neštuvais buvo 
pastatytas ant žemės, o už jo su
sirikiavo artimieji ir dalyviai 
mirusį atsisveikinti. Atidengė 
karstą. Kas priėjęs jį palietė, 
kas raudojo. Padarė visų bendrą 
nuotrauką. Po to laidotuvių ei
sena pajudėjo, o dūdoriai pakai
tomis grojo ir giedojo. Laikas 
neleido stebėti, kas vyko už 
šventoriaus vartų. 

Labai panašios laidotuvių 
iškilmės vyko Kražiuose, tik čia 

procesija ėjo link bažnyčios. 
Varpams skambant, už aikštės 
pasigirdo dūdų orkestras ir 
pasirodė eisena. Vienas sunkve
žimis, su trispalvėmis kertėse, 
vežė karstą, o kitas — dūdorius-
giedotojus. Paskui slinko 
žmonės. Prie šventoriaus vartų 
keli vyrai nukėlė karstą, o dū
doriai pakaitomis giedojo ir gro
jo, kol eisena dingo už bažnyčios 
durų. „Kas čia taip iškilmingai 
laidojamas?" - paklausiau šali
mai stovinčiųjų. Pasirodo, kad 
giminės parsivežė iš Pagėgių 
kažkokią senutę čia palaidoti. 
Greičiausiai jos niekas Kra
žiuose nepažįsta, tačiau gandas 
pasklido, ir žmonės būriais su
ėjo jos laidoti su vainikais, su 
gėlėmis, su orkestru. Tokie že
maičių papročiai. 

Dėdės laidotuvės 

Netikėtai patekau į savo 
dėdės laidotuves Birštone. 
Nuvykom į laidojimo namus, 
kur jis buvo pašarvotas. Patalpa 
graži, nemaža, sustatytos kėdės. 
Lavonas pašarvotas ant paaukš
tinimo, apkrauto gėlėmis ir 
vainikais. Pasisveikinu su 
giminėmis, susipažįstu su 
kitais. Fotografas, užlipęs ant 
kėdės, fotografuoja velionį, arti
muosius ir visus prie karsto. Po 
to karstas uždengiamas ir 
išnešamas į kiemą. Čia laukia 
specialus autovežimis-platforma 
su stogeliu. Karstas uždedamas 
ant platformos, apkraunamas 
vainikais ir gėlėmis. Priekyje 
vyras neša kryžių, o du vaikai 
— gėles. Paskui visi susėda į 
automobilius ir nuvažiuoja į 
bažnyčią. Jokių giesmių, jokio 
orkestro. Laidotuvių apeigos ir 
Mišios ištisai lietuviškai. Groja 
vargonai, gieda choras. Po Mi
šių viskas vyksta, kaip anksčiau 
aprašyta, tik karstas neatiden
giamas ir nes i fotografuojama. 
Orkestro vietoje — choras (apie 
10 balsų). Visi vykstam į Prienų 
kapines. 

Prienų kapinės labai gerai 
prižiūrėtos. Tarp daugelio 
meniškai padarytų antkapių ir 
liaudies drožybos paminklų žydi 
gėlės. Laidotuvių prieky neša
mas kryžius, eina juodai apsi
rengęs kunigas ir kartu su 
choru gieda apegines laidojimo 
giesmes. Kapinėse karstas 
virvėmis nuleidžiamas į duobę. 
Vienas iš dalyvių pasako 
atsisveikinimo kalbą. Kunigas 
ir dalyviai ant karsto triskart 
užmeta kiek smėlio, o karsto 
nešėjai bematant suverčia smėlį 
į duobę, suformuoja kapo kau
burėlį ir jame kastuvo kotu 

įspaudžia kryžiaus ženklą, į 
kurį susmeigiamos ir uždega
mos žvakės. Visas kapas apden
giamas vainikais ir gėlėmis. 
Sugiedojus „Viešpaties ange
las", dalyviai vyksta priešpiečių 
į velionio namus. 

Name tik du kambariai ir vir
tuvė, tad sunkiai visi sutelpa. 
Artimieji ir choras susėda salo- | 
nėlyje, o kiti — miegamam, kori
doriuje ir net ant laiptų. Svar
bu velionį pagerbti. Choras su
gieda laidotuvių giesmę, kažkas 
sukalba maldą ir prasideda vai
šės. Kiek daug ir įvairaus mais
to! Ir butelis ant stalo. Vėl sako
ma kalba. Žodį duoda ir man, 
kaip svečiui iš toli. Už valandos 
ar daugiau, atėjo laikas mums 
išvažiuoti. Mano užklaustas 
išvykos vadovas dar paaiškino, 
kaip atsiskaitoma už kunigo, 
vargonininko, choro ir karsto 
nešėjų patarnavimą: paprastai 
duodama nustatyta ar sutarta 
suma kunigui, o jis su kitais at
siskaito, bet dažnai velionio ar
timieji vargonininkui ir chorui 
dar kiek prideda. Karsto nešėjai 
paprastai būna giminaičiai, 
kaimynai ir net pasisiūlę patar
nauti savanoriai. Jiems atlygin
ti nereikia, ypač jei pakviečiami 
priešpiečiams. Kai kurie lai
dotuvių papročiai man gyvai 
priminė jaunystėje matytus, o 
kiti visai nauji ir labai įdomūs, 
dėl to ėmiausi juos nuodugniau 
aprašyti. 

Naujos vestuvinės tradicijos 

Salia laidotuvių papročių, 
mano dėmesį atkreipė ir vestu
vės, kuriose taip pat pastebėjau 
kai ką naujo ir įdomaus. Pra
dėsiu nuo jungtuvių Jurbarko 
bažnyčioje, kurių šeštadienio 
pavakary per pusantros valan
dos viena po kitos praėjo net 
šešerios, lyg konvejerio stu
miamos. Žinoma, jungtuvių 
apeigos buvo atliekamos be 
Mišių. 

Nustatytu laiku atvažiuoja 
vestuvių svita: jaunieji, gėlių ir 
žiedų mažiukai nešėjai, jaunųjų 
pulkas, susidedantis iš kelių 
porų merginų ir vaikinų. Jauna
sis dažniausiai dėvi tamsią 
išeiginę eilutę, o nuotaka — 
puošnią baltą suknią, nuometą 
ir bukietą gėlių. Prie altoriaus 
kunigas sukalba apeigines mal
das, pasako žodį kitą ir palaimi
na jaunuosius. Kol viena pora 
prie altoriaus, kita laukia 
bažnyčios gale savo eilės. Ir taip 
jos keitėsi, kol visos praėjo. 
Klebonas pripažino, kad ne 
dažnai turi tiek vestuvių vieną 
dieną. 
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• 1941 m. kovo 22 d. didžio
ji Grand Coulee užtvanka, pa
statyta ant Columbia upės, pra
dėjo gaminti elektros srovę 
š iaurvakar ine i Ramiojo 
vandenyno pakrantei Ameriko
je. 

• JAV Olimpiadai ruošti 
komitetas 1980 m. balandžio 12 
d. patvirtino tuometinio prez 
Jimmy Carter pasiūlymą boiko
tuoti tų metų vasaros olimpia
dą Maskvoje. 

A.tA. 
ANTANUI LAZAUSKUI 

Lietuvoje mirus, nuoširdžiai užjaučiame mūsų narę, 
velionio seserį, IZABELĘ STONČIENĘ 

Lietuvos Dukterų draugija 

INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS ZaiU*Š* 

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

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

•525 South 7tttl Av«fMM 
Hlckory HM, Inlnote 60457 
M 708-430-7272 

223 KatvariJn gatvė 
Vilnius, Uctuva 

T«Ufonal: 77-76-97 Ir 77-83-92 

&?/ 
iN^unrDeYFotc 

DON'T SPENH U AU SAVE SOME A? 

MUTUAL ^edenai SAVINGS 
AND IOAN AS90CVUION 

(hoftpred ond Supervvt (>y #15 IJmfcvl Slot.n (įovrmmonl 

2212VV CERMAK ROAD • CHIOA(X),fHN0B«MOt PHONE (312) 847 7747 

A.tA. 
JONAS ABRAITIS 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parke apylinkėje. 
Mirė 1993 m. balandžio 20 d., sulaukęs 87 metų. 
Gimė Lietuvoje, Šakių apskrityje. Amerikoje išgyveno 

31 m. 
Nuliūdę liko: pusseserė Stasė Šidlauskienė su šeima, 

Springfield, IL; Lietuvoje brolių ir seserų vaikai; krikšto sūnus 
Vytautas Jusionis, Kalifornijoje ir kiti giminės bei draugai. 

Priklausė ateitininkams. 
Velionis pašarvotas penktadienį, balandžio 23 d. nuo 3 iki 

9 v.v. Petkus Marquette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 
Laidotuvės įvyks šeštadienį, balandžio 24 d. Iš laidojimo 

namų 10 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje 10:30 vai. ryto įvyks gedulingos šv. 
Mišios už velionio siela. Po Mišių velionis bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

Vietoje gėlių prašoma aukoti „Lietuvos Vaikų Vilties" fon
dui arba šv. Mišioms. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę pusseserė ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus Donald M. Petkus. 

Tel. 312-476-2345. 

A.tA. 
PRANEI ADAMONIENEI 

minis, dukterį DANĄ SULSKIENĘ, sūnų NARCIZĄ, 
jų šeimas bei kitus gimines Omahoje nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime. 

Vida ir Vytenis Šilai 

Praėjusį šimtmetį šviesą išvydusią 

A.tA. 
ANELĘ AMBRAZIEJIENĘ 

mūsų nare, malda palydime į Amžinąjį Gyvenimą, 
guosdamos velionės posūnį, BRONIŲ AMBRAZIEJŲ 

Lietuvos Dukterų draugija 

Mylimai Dukrai 

A.tA. 
ZITAI NIJOLEI ROSKO 

baigusia i kančias , liūdinčią motiną BRONĘ 
MIKULSKIENĘ, mūsų draugijos narę, velionės vyrą, 
vaikus, jų šeimas ir visą plačią giminę nuoširdžiai 
guodžiame. 

Lietuvos Dukterų draugija 

The "No Fooling" Mortgage. 
No Application Fee. 
No Origination Fee. 
No Appraisal Fee. 

No Credit Fee. 
No Points. 

No Fooling. 
For a limited time. Standard Federa! Bank is 

offering fixed rate and FHA mongage loans with i 
upfront costs. So why foo! around anvvvhere else? 

Call today for compiete detaiis. 

Standard Federal Bank 
Chicago and Southwestern Suburbs ' ° 636 62"5 

Western and Nortn Nortnw*s'ern Suburbs "08- 963 "206 

I I 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

x Nuo š. m. gegužės mėn. 1 
d. „Lietuvos Vaikų Vilties" 
komitetą sudaro šie asmenys: 
Gražina Liautaud — pirminin
kė, Irena Blinstrubienė — pir
mininkės padėjėja, Birutė Jasai
tienė — vicepirmininkė, Jūra tė 
Budrienė — reikalų vedėja, An
tanas Valavičius — iždininkas, 
Aldona Šmulkštienė — sekreto
rė, Marija Kriaučiūnienė — vi
suomeniniai ryšiai, dr. Vytau
tas Dargis — ligoninių „Liai-
son"; komisijų pirmininkai — 
Giedrė Mereckienė — lėšų 
telkimas, Alė Kėželienė — in
formacija, Dana Kaunienė — 
Vilniaus operacinės įsteigimas, 
Liucija Hoffmanienė — vaikų 
globa'savanoriai. 

x Mother Maria K a u p a s 
Drive — ši iškaba puošia kelias 
gatves Marquette Parko rajone. 
Iškabos dedikavimas bus 
sekmadienį, gegužės 2 d. 1:30 
vai. p.p. prie 67-tos ir Cali-
fornijos gatvių kampo. Visi 
kviečiami dalyvauti. 

x Šv. K a z i m i e r o seserų 
Motiniškame name (2601 W. 
Marąuette Rd.) nuo praėjusio 
trečiadienio, balandžio 21d., ati
darytas „maisto sandėliukas", 
kuriame apylinkės vargšai gali 
būti sušelpti maistu. Sandėliu
kas bus atidarytas kiekvieną 
trečiadienį tarp 2 ir 3:30 vai. po 
pietų. 

x Kriaučeliūnų vardo Mon-
tessori mokyklą Vaikų name
lius Marąuette Parke (2743 W. 
69th St.) bus galima apžiūrėti ir 
su jų veikla susipažinti atei
nantį sekmadienį, balandžio 25 
d., nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. po 
pietų. Jaunos šeimos, gyve
nančios netolimoje apylinkėje, 
kviečiamos šia proga pasinau
doti ir duoti savo vaikučiams 
priešmokyklinį montessorinį 
auklėjimą. 

x Lincoln Parko zoologijos 
sodas ieško talkininkų dirbti 
vaikams skirtoje sodo dalyje, pa
dėti prižiūrėti gėlių lysves, 
medelius, krūmus, talkinti įvai
riose parduotuvėlėse, lankytojų 
informacijos stotelėse, padirbėti 
„ūkio" skyriuje, kur vaikai 
supažindinami su naminiais 
ūkio gyvuliais ir jų produktais, 
pagaliau reikia ir vertėjų, 
mokančių įvairias kalbas (ypač 
ispanų ir lenkų), nes zoologijos 
sodą aplanko daugybė kita
kalbių. 

Savanoriams talkininkams 
reikia padirbėti po dvi valandas 
du kartus per mėnesį. Suintere
suotieji gali nuvykti į Lincoln 
Park zoologijos sodą ir asmeniš
kai pasiteirauti, arba skam
binti te l . Becky Severson 
312-294-4676. 

x Pinigai į Lietuvą pe r 5 
dienas! Pristatomi doleriais 
tiesiai į rankas. Kreipkitės į 
Baltia Express nemokamu tel.: 
1-800-SPARNAI arba 1-800-
772-7624 arba pristatykite pini
gus adresu: 3782 W. 79 St., Chi-
cago, IL 60652. 

(sk) 

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

(sk) 

ARAS ROOFING 
Arvydas Kl«la 

Danglam* Ir taisoma 
visų rūsių stogus 
Tel 708 257 0746 

Skambinti po 6 v.v. 

x Čikagos lituanistinės mo
kyklos visuotinis tėvų susirinki
mas bus ateinantį šeštadienį, 
balandžio 24 d., 9:15 vai. ryto. 
Bus renkamas naujas komi
tetas, nustatyta mokyklos kryp
tis ne tik ateinantiems mokslo 
metams, bet ir tolimesnei 
ateičiai. Tėvai kviečiami, bet 
taip pat raginami susirinkime 
gausiai dalyvauti. Nuo tėvų 
rūpesčio priklauso mokyklos 
ateitis. 

x „Skautų a ido" 70 metų 
jubiliejinė šventė bus pradėta 
šį šeštadienį, balandžio 24 d., 2 
v. p.p. visų tuntų skautų ir 
skaučių bendra sueiga ir 
apžvalginės „Skautų aido"' 
parodos atidarymu Jaunimo 
centro Čiurlionio galerijoje. 
Sekmadienį, balandžio 25 d., 3 
vai. p.p. Jaunimo centro didž. 
salėje vyks akademija, linksma 
skautiška programa, karšta 
vakarienė, laimėjimai ir pa
bendravimas. Skautai ir skau
tės dalyvauja uniformuoti. 

x Operos solistų ir choro 
koncerte rytoj vakare Jaunimo 
centre girdėsime daug lietuvių 
kompozitorių kūrinių, jų tarpe 
ir Vytauto Klovos ir Balio 
Dvariono operų ištraukas. Tarp
tautinės muzikos srityje bus 
atliktos ištisos scenos iš Bellini, 
Puccini ir Verdi operų. 

GARBINGA 92 METŲ 
AMŽIAUS SUKAKTIS 

Mokytoja Jūratė Norvilienė (pirmoji iš kairės II ei!.), Čikagos lituanistinės mokyklos 4 skyriaus 
mokyt, ir skaitymo konkurso pravedėja su laimėjusių konkursą mokinių būreliu. I eil. iš kairės: 
Adelė Rocytė, Rasa Dovilaitė, Živilė Bielskute: II eil.: J. Norvilienė, Darius Norvilas ir Indrė 
Žukauskaitė. Nuotr. Brunono Dovilo 

VELYKŲ STALAS LPC LEMONTE 

Gražina Liautaud. naujoji Lietuvos 
Vaikų Vilties komiteto pirmininkė. 

x Lietuvos Vaikų Vilties 
komitetas kviečia lietuviškąją 
visuomenę paremti sergančius 
Lietuvos vaikus ir kartu švęsti 
Motinos Dieną Drury Lane Oak 
Brook teatre. Muzikinis vai
dinimas „Fiddler on the Roof 
su vakariene gražioje aplinkoje 
bus š.m. gegužės mėn. 16 d. 

x Operos spektakl io metu 
Morton auditorijoje buvo rastas 
moteriškas šveicariškas laik
rodėlis. Jį galima atsiimti 
,,Draugo" administracijoje, jei jį 
kas nors pametė iš lietuvių, 
dalyvavusių ,,Normos" spek
taklyje. 

x K a s t u r i t e atl iekamą 
„Draugo" kul tūr inį priedą 
1992 m. spalio 10 d., malo 
nėkite atsiųsti „Draugo admi 
nistracijai, nes to numerio pri
trūkome ir negalime sudaryti 
pilnų komplektų įrišimui. 
Atsilyginsime už persiuntimo 
išlaidas. 

(sk) 

x „Lietuvos Vaikų Viltis" 
ruošia linksmą popietę sekma
dienį, gegužės mėn. 16 d., Oak 
Brook Drury Lane teatre. Vaka
rienė — 5 vai. p.p., o muzikinis 
vaidinimas „Fiddler on the 
Roof — 7 v.v. Auka tik $50.00 
asmeniui. P a r e m k i m e ser
gančius Lietuvos vaikus, o 
taip pat pasidžiaukime kartu 
gražioj aplinkoj. Rezervuoti 
bilietus iki gegužės mėn. 1 d., 
prašome skambin t i (312) 
476-2655, (312) 476-0664 arba 
(708) 971^8862. 

(sk) 

Tradicinės Velykų vaišės 
plačiai lietuvių visuomenei 
Lietuvių pasaulio centre, 
Lemonte buvo IV. 18 suruoštos 
centro kultūrinių renginių 
komiteto, kuriam energingai 
vadovauja Bronė Nainienė. 

Atvelykio sekmadienis buvo 
patogus Velykų vaišėms, tuoj po 
pamaldų, centro didžiojoje 
salėje, dalyvaujant 180 amsenų. 
Daugumas vaišių dalyvių 
lengvai spėjo laiku nuvykti į 
operos ..Norma" spektaklį. 

Velykų pagrindinis ilgas 
stalas buvo nukrautas skaniais 
patiekalais. Ant saldumynų 
stalo visus viliojo įvairūs pyra
gai, tortai , ežiai, Velykų 
avinėlis, vaisių ir uogų patieka
lai. Abu stalai buvo papuošti 
Velykų lelija, margučiais, 

x Pasikalbėjimą su solistu 
Arnoldu Voketaičiu gegužės 9 
d., 8 vai. vakaro transliuos radi
jo stotis WNIB (97.1 FM), tuo 
bus paminima jo dainavimo 36 
metų sukaktis. Šiuo metu A. 
Voketaitis dainuoja grafo Gor-
mas partiją operoje „Le Cid". 
Pažymėtina, kad A. Voketaitis 
yra vienintelis lietuvis solistas, 
įtrauktas į „Who is Who World 
Opera" leidinį, kuriame 
aprašomi tik pasaulinio masto 
solistai. 

x „Tarp lenkų i r lietuvių 
nacionalizmų — Mykolo Roe-
merio pamoka". Šią temą ap
tars istorikas Egidijus Alek
sandravičius balandžio mėn. 
30 d., penktadienį 7:30 v.v. 
Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejuje. Šiuo metu istorikas 
Egidijus Aleksandravičius yra 
Fulbright programos vizituojan
tis profesorius Illinois universi
tete, Lietuvių Kalbos Katedro
je. Lietuvoje Egidijus Alek
sandravičius dėsto Vilniaus 
universitete „Devynioliktojo 
amžiaus Lietuvos politinės ir 
kultūrinės minties" kursą, o 
Vytauto Didžiojo universitete 
Kaune — „Lietuvos istoriogra
fijos" kursą ir taip pat yra 
Lietuvos Istorijos instituto, rezi
duojančio Vilniuje, Kultūros Is
torijos skyriaus vedėjas. Kas 
laimės Nepriklausomoje Lietu
voje: etninės valstybės ar 
politinės valstybės koncepcija? 
Egidijaus Aleksandravičiaus 
paskaitos rengėjai, „Akiračių" 
redakcija, visus kviečia įsigi
linti į šią Lietuvos užsienio poli
tikai svarbią temą. 

(sk) 

x TRANSPAK siunčia tal-
pintuvus (konteinerius) į Lietu
vą kas savaitę. Siunčiame 
„AIR CARGO". Siųskite per 
seniausią siuntinių į Lietuvą įs
taigą TRANSPAK, 2638 W. 69 
St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

(sk) 

kačiukais ir verbomis. Margu
čiais, išbandant jų stiprumą, ir 
papuošimus turėjo ir visi svečių 
stalai. Nuotaika buvo kaip 
Velykų dieną, vaišių rengėjoms 
įdėjus labai daug darbo. 

Velykų vaišes pravedė Bronė 
Nainienė, jas pradedant iš 
Lietuvos svečio kun. Algirdo 
Palioko malda. Svečiams pasi
vaišinus, žodį tarė centro tary
bos pirmininkas Rimvydas 
Rimkus. Pasveikinęs susirinku
sius, jis priminė opią centro 
problemą, jos sprendimui prašy
damas visų finansinės paramos. 
Ta problema yra pasenęs, kiau
ras centro stogas. Šią vasarą 
būtina uždėti naują stogą. Jis 
kainuos apie 70,000 dolerių. 
Stogo fonde šiuo metu yra tik 
5,365 doleriai. Kitus reikia su
rinkti iš maloiiių, dosnių auko
tojų, iš centro narių įsipareigotų 

x Šampano pr iešp ieč ia i 
sekmadienį, balandžio 25 d. 12 
vai. Pasaulio lietuvių centre, 
Lemont, IL. Kviečiame visus. 

(sk) 
x „Grandinėlė", taut. šokių 

ansamblis, atvyksta iš Cle-
velando koncertuoti Pasaulio 
lietuvių centre, Lemont, IL šeš
tadienį, gegužės 1 d. 7 v.v. Su 
jais atvyksta ir visa meninė, 
muzikinė ir techninė palyda: 
mokytojos — Renė Motiejūnai-
tė-Booth ir Audra Gedrytė; mu
zikiniai vadovai Rita Kliorienė 
ir Rimas Biliūnas, techniniai 
pagelbininkai — Romas Plio-
dzinskas, Jane Motiejūnaitė ir 
Gintas Valaitis. 

(sk) 

x KAIRYS BALTIC EX-
PEDITING turi naują patarna
vimą: Sudarome maisto siuntas 
Lietuvoje. Siuntinys Nr. 6 (vis
kas kilogramais): 10 miltų, 10 
cukraus, 5 ryžių, 2 makaronų, 
2 liet. sūrio, i sviesto, 3 rūkyt, 
kumpio, 3 rūkyt dešros, 1 pu
pelių kavos. 2 kg. apelsinų, 1 kg. 
bananų, 1 kg razinkų, 2 lt. 
saulėgrąžų aliejaus, 20 kiau
šinių; 45 kg apie 100 sv.) TIK 
$80 US. Rašyti: G. V. Kairys 
517 Fruitland Rd., Stoney 
Creek, Ont., Canada L8E 
5A6, Canada; tel.416-643-3334, 
fax 416-643-8980. 

(sk) 

x „Saulutė' Lietuvos naš
laičių globos būrelis, renka 
naujus „kimštinukus" („stuffed 
toys") Lietuvos našlaičiams. 
Tam tikslui yra dėžės Jaunimo 
centre, Narbučio Lion Frame 
Gallery Čikagoje ir Pasaulio 
lietuvių centre Lemonte. Iš 
toliau, prašon • „kimštinukus" 
siųsti: „Saulute", 419 Weidner 
Rd., Buffalo (,rove, IL 60089. 
Dėl inform^r jos skambinti 
708-541-3702. 

(sk) 

metinių šimto dolerių mokesčių. 
Laukiami ir nauji nariai bei 
mecenatai, kad vanduo nevar
vėtų per pokylių salės lubas. 

Centro tarybos pirmininkui 
tuoj pat į talką atėjo centro 
pareigūnas Liudas Šlenys, 
kviesdamas Velykų stalo 
svečius čia pat rašyti čekius cen
tro stogo fondui. Rezultatas 
buvo pasigėrėtinas. Per pus
valandį buvo suaukoti 1,895 dol. 

Velykų stalas LP centre 
Lemont atvelykio metu suruoš
tas jau trečią kartą. Jis bus 
ruošiamas ir ateityje, mokant, 
skatinant mūsų lietuviškas tra
dicijas tęsti, išlaikyti mūsų jau
nesnėje kartoje. 

Suprantama, kad iš tokių tra
dicinių, kultūrinių renginių 
gautos lėšos padeda išsilaikyti 
LP centrui Lemonte, kurį šiuo 
metu galima laikyti stipriausia 
lietuvybės išlaikymo tvirtove 
Amerikoje. 

Kitas neeilinis LP centro 
kultūrinis renginys bus Cleve-
lando „Grandinėlės" koncertas 
š.m. gegužės mėn. 1 dieną, 
šeštadienį, 7 vai. vak. 

Bronius Juodelis 

Į LIETUVĄ 
KELIAUJANČIŲ 

DĖMESIUI 
Daugelis besiruošiančių ke

liauti į Lietuvą senu papratimu 
kreipiasi į Lietuvos Misiją 
Jungtinėms Tautoms atsiųs
dami vizų anketas ir čekius iš
rašytus „Amb. Anicetas Simu
tis". 

Malonėkite įsidėmėti, kad nuo 
praeitų metų gruodžio mėnesio 
vizas išduoda ir konsulinius 
patarnavimus atlieka naujai 
paskirtas Lietuvos Generalinis 
Konsulas New Yorke, kuriam 
korespondencija adresuoajama: 

Hon. Leonas Kučinskas, 
Consul General of Lithuania, 
P.O. Box 7406, FDR Station, 
New York NY 10150. 

Vizas į Lietuvą taipgi išduoda: 
Lithuanian Embassy, 2622 
16th St., NW, VVashington DC 
20009; Consulate General, of 
Lithuania. 3236 N. Sawtooth 
Ct., Westlake Village, CA 
91362; Consulate General of 

Ne tiek daug mūsų tautie
čių peržengia 90 metų am
žiaus ribą. Tokių ilgaamžių 
tarpe turime teisininką Praną 
Šulą, kuriam balandžio 1 d. 
suėjo 92 metai. Šis, šiuo metu 
Brighton Parko lietuvių apylin
kėje gyvenantis tautietis, buvo 
plačiai žinomas Lietuvoje, Vo
kietijoje ir anksčiau Čikagoje. 

Lietuvoje jis užėmė aukštą — 
Darbo rūmų pirmininko vietą, 
Vokietijoje, kartu su kitais savo 
broliais — Aleksandru ir Vladu, 
buvo sudaręs knygų leidyklą, 
kuri išleido nemažai lietuviškų 
knygų, o atvykęs į Čikagą, kurį 
laiką irgi tęsė šios leidyklos 
darbą, kartu dirbdamas linoti
pininko darbą „Draugo", o 
vėliau ir kitose spaustuvėse, 
teisės bei socialiniais reikalais 
rašydamas „Drauge" ir kitoje 
spaudoje, panašiais klausimais 
kalbėdamas per radiją ir t.t. Jis 
parašė ir išleido knygelę apie 
testamentų sudarymą, buvo 
veiklus Lietuvių teisininkų 
draugijos, Lietuvių Žurnalistų 
sąjungos ir kitų organizacijų na
rys. 

Reikia pažymėti, jog dar 
neseniai Pranas Šulas (Lie
tuvoje ir Vokietijoje žinomas 
Šulaičio pavarde) pasitraukė iš 
lietuviškos veiklos, kadangi 
sušlubavusi sveikata jį priver
tė išeiti poilsin. Šiandien jis ra
miai leidžia senatvės dienas, 
prižiūrimas žmonos - mokytojos 
Magdelenos, kuri anksčiau mo
kytojavo lituanistikos mokyk
lose. Tačiau ir dabar dar skaito 

lietuviškus laikraščius, domisi 
lietuviška veikla, kurioje beveik 
visą savo gyvenimo laiką ak
tyviai dalyvavo. Dabar, kaip 
sako, šiek tiek nuobodoka be 
darbo, tačiau reikia sutikti su 
likimu. 

Pranas su žmona Magdelena 
užaugino sūnų, medicinos dak-
ratą Leoną Šulą, kuris dabar 
darbuojasi Portage, WI (netoli 
Madison, WI). Jis su žmona 
Dalia (irgi medicinos daktare) 
augina tr is vaikučius. Jie su 
savo tėvais dažnai aplanko 
senelį Praną, kuriam tokie 
vizitai y ra patys mieliausi 
įvykiai. 

Teisininkas Pranas Šulas, kuriam 
neseniai suėjo 92 metai amžiaus. 

Nuotr. E. Šulaičio 

Reikia palinkėti šiam garbin
gam tautiečiui dar daug gražių 
dienų. 

(eš.) 

NAUDINGI PATARIMAI SEKLYČIOS 
POPIETĖJE 

Balandžio 14 d. popietę pra
dėjo renginių vadovė E. Siru
tienė, pasveikindama visus, 
nepabūgusius blogo oro ir 
atsilankiusius į Seklyčią. Ji pri
statė šios popietės kalbėtoją, 
Čikagos miesto policijos tarnau
toją, investigatorių Samuel W. 
Mitchell, Jr., kuris jau 17 m. dir
ba šioje srityje. Jo tema 
„Nusikaltimai ir apsauga". 
Vertėjauti pakvietė A. Smulkš-
tienę. 

Investigatorius Mitchell 
kalbėjo, kad žmonėms reikia 
nuolat būti atsargiems. Jis įvai
riais gyvenišmiškais pavyz
džiais pailiustravo apgavystes ir 
nusikaltimus, nuo kurių ypač 
nukenčia vyresnieji piliečiai. 

Štai keletas svarbesnių pa
tarimų. 

1. Niekada neatidarykite 
durų nepažįstamam žmogui, 
nors ir kaip jis prašytų. 

2. Niekada nepat ikėki te 
lengvais praturtėjimo pažadais 
ypač jei siūloma išimti iš banko 
tam reikalui pinigų. 

3. Būkite labai atsargūs, tar
damiesi dėl namų remonto dar
bų, nes šioje srityje yra 
apgaunama daug žmonių, ypač 
vyresniųjų. Šios apgavystės 

Lithuania, 6500 So. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629. 

Čekius į Vašingtoną išrašyti 
„Lithuanian Embassy" vardu, 
kitiems „Consulate General of 
Lithuania" vardu. 
(Lietuvos Misija Jungt inėms 

Tautoms) 

prieš vyresniuosius yra rimtas 
nusikaltimas ir yra atitinkamai 
baudžiama. 

Automobilių vairuotojams, 
ypač vairuotojoms, jis davė 
tokius patarimus: 

1. Visada užrakinkite mašiną, 
nors ją paliekate ir labai trum
pam laikui. 

2. V i sada l a ikyk i t e a t i 
t inkamą nuotolį nuo prieš 
važiuojančios mašinos, ypač kai 
sustojate prie šviesų, kad, 
reikalui esant, greitai galė
tumėte išsukti iš linijos ir nuva
žiuoti. 

3. Einant prie mašinos, jei ma
tote, kad kas nors jus seka, pra
eikite pro mašiną ir eikite tolyn. 

4. P a ž i ū r ė k i t e v isada į 
užpakalinę sėdynę, prieš sės
damos į mašiną. 

5. Mote rys va i ruodamos 
laikykite rankinuką prie kairės 
kojos, prie vairuotojo durų. 

6. Jei šiais „car jacking" 
laikais kas nors norėtų pagrob
ti mašiną (jums esant maši
noje), greit išlipkite, atiduokite 
mašiną, nes gyvybė brangesnė 
už mašiną, o mašina dar yra 
apdrausta. 

S. Mitchell atsakė ir į daug 
klausimų. 

Popietės meninę dalį atliko 
akių ligų gyd. Irena Laurina
vičienė, perskaitydama Mai
ronio „O Lietuva", „Trakų 
pilis", „Numylėta Tėvynė" ir 
„Pavasaris"; Bernardo Braz
džionio „Trispalvė" ir savo 
kūrybos „Ateik"! Eilėraščius ji 
perdavė jautr iai ir sklandžiai. 

E. Sirutienė padėkojo prog
ramos dalyviams bei svečiams 
ir pakvietė visus skaniai lietu
viškai vakarienei. Pabendravę, 
pasišnekučiavę visi skirstėsi, 
įgiję naudingų žinių ir kultū
ringai praleidę keletą popietės 
valandų. 

A ldona Šmulkš t ienė 

i 

„Pensininko" vakarienėje (iš kairės): 
tore, sol. Algirdas Brazis ir Aldona 

Elena Sirutienė, šio žurnalo administra-
Brazienė, atlikę meninę programa. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avcnue 

Chicago, IL 60629 

Te l . (1-312) 776-8700 
Darbo vai nuo 9 iki 7 vai vak 

ŠeStad 9 v r iki 1 vai d 




