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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Lietuvoje atšvęsta 
Laisvės gynėjų diena 

Vilnius , sausio 13 d. (Elta) — 
Laisvės gynėjų diena — sausio 
13-oji Lietuvoje buvo pažymėta 
iški lmingomis pamaldomis bei 
apeigomis sostinėje, specialiu 
Lietuvos Seimo posėdžiu bei 
įvair iais iški lmingais paminė
j imais ki tuose miestuose. 

Išvakarėse prie Seimo rūmų, 
Vilniaus televizijos bokšto, radi
jo ir televizijos pastato uždegti 
a tmin imo laužai . Jie degė visą 
naktį . Vidurnakt į Vi lniaus Šv. 
Jonų bažnyčioje vyko gedulin
gos muzikos koncertas. 

Laisvės gynėjų dieną Vilniaus 
a r k i k a t e d r o j e - b a z i l i k o j e šv. 
Mišias koncelebravo ir pamoks
lą pasakė arkivyskupas Audrys 
Bačkis. „Tėvynė, išsikovojusi 
laisve, dar nėra visiškai laisva", 
kalbėjo arkivyskupas. „Tikroji 
laisvė bus t ik tada, kai ji rem
sis a t sakomybe prieš Dievą ir 
prieš brolius. Laisvei subrandin
t i dar reikia kiekvieno mūsų 
aukos, sunkaus , kar ta i s gal ir 
nedėkingo darbo. Nepritekliai ir 
kasdienio vargo auka, prijungta 
prie žuvusiųjų aukos ir įpras
minta Kr i s t aus kryžiumi, teiš-
augins tikrąją laisvę ir nepri
k lausomybę" . 

„Nebus gražesnio paminklo 
an t žuvusiųjų kapų už mūsų 
geranorišką pagalbą ir nuošir
džią me i l ę , rodomą v i e n a s 
k i t a m " , pamoksle kalbėjo ark . 
Bačkis. „Savo prisiminimą ir 
p a g a r b ą t a u t o s d i d v y r i a m s 
įprasminkime pagalba ir meile 
gyviesiems, kur ie yra čia, šalia 
mūsų: ligoniams, gyvenimo nu
skr iaus t iems ir vienišiems mū
sų brol iams. Mirusiųjų vėlės 
t esuar t ina gyvuosius ir tepa
deda j iems kur t i Tėvynėje taiką, 
meilę ir san ta rvę" , pasakė ark . 
Audrys Juozas Bačkis. 

Lietuvos laisvės gynėjų amži
no poilsio vietoje — Vilniaus An
taka ln io kapinėse įvyko gedu
lingos apeigos. Jose dalyvavo 
prezidentas Algirdas Brazaus 
kas, Seimo ir vyriausybės vado
vai , u ž s i e n i o ša l ių a m b a 
sadoriai, politinių partijų bei 
judėjimų atstovai . 

Po Mišių iš arkikatedros į An
taka ln io kapines atėjo t ikin
čiųjų kolona, nešant i Dievo 
Motinos skulptūrėlę, prie kurios 
žmonės meldėsi tą baisiąją 
sausio naktį. Maldą už žuvusius 
kalbėjo ir kapus pašvent ino 
vyskupas Juozapas Tunai t i s . 
S k a m b a n t ka r in io o r k e s t r o 
a t l iekamam Lietuvos valstybės 
h i m n u i , nugr iaudėjo garbės 
sal iuto salvės. 

Laisvės kovotojų a tmin imas 
taip pat buvo pagerbtas jų 
amžinojo poilsio vietose kituose 
Lietuvos miestuose — Kėdai
niuose, Kaune , Marijampolėje. 
Seimo p i rmininkas Česlovas 
Ju r šėnas su kitais oficialiais 
asmenimis padėjo gėlių prie 
koplytstulpio Gintaro Zagunio 
žuvimo vietoje Šalčininkų ra
jone, K r a k ū n ų kaime. Gėlės 
taip pa t buvo padėtos Medi
ninkų pasienio poste, ku r buvo 
nužudyti Tėvynės sienų saugo
tojai, prie Seimo rūmų — sava
norio Artūro Sakalausko žūties 
vietoje. 

I šk i lmingas Se imo p o s ė d i s 

Ketvirtadienį taip pa t įvyko 
Lietuvos Respublikos Seimo po
sėdis, sk i r tas Laisvės gynėjų 

dienai paminėti . Į jį buvo pa
kviesti žuvusiųjų už Lietuvos 
la isvę i r nep r ik l ausomybę 
šeimų nar ia i bei artimieji, 
žmonės agresijos metu tapę 
invalidais, taip pat diplomatai. 
Bažnyčios hierarchai, kiti oficia
lūs asmenys. 

Pranešimą padarė Seimo pir
mininkas Česlovas Juršėnas. 
J is pasakė, kad 1991 m. sausio 
13 d. n a k t i s „ i š t i e s buvo 
apšvietusi mūsų sielas ir protus. 
Mes dar kar tą įsitikinome, kad 
mūsų stiprybė — vienybėje. Ir 
dešinieji, ir centristai, ir kai
rieji, mes visi buvome vienoj pu
sėj, gal vieni daugiau, kiti 
mažiau, bet gynėm tą patį rei
kalą. Mes visi — ir lietuviai, ir 
lenkai, ir rusai, ir žydai, ir kiti 
Lietuvos piliečiai buvome vienoj 
barikados pusėj". 

„Jau sausio 16 d.", priminė C. 
Juršėnas , „Aukščiausioji Tary
ba priėmė nutar imą „Dėl Lie
tuvos Respublikos gyventojų ap
klausos". Buvo pateiktas vienas 
klausimas: „Ar pri tariate nau
jos rengiamos Konstitucijos tei
giniui — Lietuvos valstybė yra 
nepr ik lausoma demokrat inė 
respubl ika?" Absoliuti dau
guma dalyvavusiųjų apklauso
je atsake „taip". Dar kartą pa
t v i r t i n t a s t a u t o s mandatas 
Aukščiausiajai Tarybai pasau
lio akyse ir suduotas smūgis 
propagandinei kampanijai prieš 
nepriklausomą Lietuvą. Vasa
rio 11 dieną sulaukėme pirmo
jo oficialaus mūsų valstybės pri
pažinimo iš tolimosios Islan
dijos". 

Per trejus metus nuo tragiškų 
įvykių išleista daug dokumentų, 
liudijimų ir atgarsių apie tragiš
kus įvykius, knygų, įrengtos 
ekspozicijos. Pernai atidengtas 
memorialas šalia Seimo rūmų. 
pradedamas statyt i paminklas 
prie Laisvės kovotojų kapų An
takalnyje. „Pagal išgales turime 
paremti žuvusiųjų šeimas, arti
muosius nukentėjusius", kal
bėjo Seimo pirmininkas. „Bet. 
manau, geriausias žuvusiųjų 
idealų vykdymas, — tai mūsų 
nepriklausomos valstybės stip
r inimas" . 

„Per tuos trejus metus tikrai 
padaryta nemaža: ir anos val
džios, kurią kar ta i s šioje salėje 
ne visada geru žodžiu prisime
name, ir jau atsiradus naujai 
daugumai Seime, naujai val
džiai. Tikiuosi, kad mūsų visų 
pastangom, teisingumas palies 
ir pagrindinius sausio 13-osios 
tragedijos kaltininkus, orga
nizatorius ir atlikėjus". 

„1991 m. sausyje, kaip ir 1940 
metais. Lietuva tapo neišprovo
kuotos agresijos auka. Klastin
gai užpuolė ta pati kaimyninė 
valstybė. 1940 m. žmonės niū
riai tylėjo, kai kas iš jų net ir 
džiaugėsi, o 1991 m. priešinimasis 
buvo masinis — nuo Aukščiau
siosios Tarybos vadovybės iki 
eilinio darbininko ar kolūkiečio, 
ar net paauglio, vaiko. Kita 
buvo 1991 m. ir pasaulio reakci
ja. Mes ver t iname likimo sesių 
Latvijos ir Estijos pareikštą 
solidarumą. Baltijos valstybių 
suartėjimą tu rė tume laikyti 
viena perspektyviausių mūsų 
užsienio politikos krypčių", 
kalbėjo Č. Juršėnas . 

„Nedidelė Lietuva 1991 m. 
sausio dienomis tapo didi. Kiek
vienam iš mūsų ir pasauliui". 
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Pietinės Meksikos Chiapas valstijoje Naujųjų Metų dieną prasidėjo sukilimas. Istorinio Meksikos 
sukilėlių vado Zapata vardu pasivadinę sukilėliai užimė kelis miestus, reikalaudami pagerinti 
minimalias pragyvenimo sąlygas ir socialinius patarnavimus, kaip mokyklas ir sveikatos priežiūrą, 
to krašto daugumos gyventojams indėnams. Nepavykus kariuomenei bombardavimu sutramdyti 
sukilėlių, kad neterorizuotų taikių gyventojų, valdžia pradėjo derybas su sukilėliais. Čia iš miestų 
pabėgę taikūs indėnai moja baltomis vėliavomis, laukdami, kad kariuomenei iš miesto išvijus 
sukilėlius, jie galėtų grįžti į namus. 

pasakė baigdamas pranešimą Č. 
Juršėnas. „Nepamirškime šito. 
Tegu neišblėsta tikėjimas švie
sia mūsų Tėvynės Lietuvos atei
t im, kurios labui visi turime 
sutelktai ir dorai dirbti!" 

Po to kalbėjęs Seimo narys 
Andrius Kubilius pasakė: „Jau 
mėnuo, kai buvusiuose KGB 
požemiuose, tardymo kamerose, 
sėdi politiniai kaliniai. Jie nuėjo 
ten savo noru, kad pareikštų 
protestą prieš laisvės kovų men
kinimą, prieš okupacijos pateisi
nimą. Jie kovojo dėl kitokios 
Lietuvos ir negali sutikti su pa
stangomis atgaivinti sovietinę 
tvarką. Mes, reikšdami solida
rumą jų protestui ir jų idealams, 
aplankysime juos ir įteiksime 
gėlių. Mes tai padarysime Sei
mo vardu, jeigu Seimas sutiks". 

Seimui sutikus, grupė jo narių 
— buvusių politinių kalinių ir 
tremtinių — išvyko prie buvusių 
KGB rūmų. 

Kalbą Seimo posėdyje pasakė 
ir prezidentas Algirdas Bra
zauskas. Grupei apdovanotųjų 
jis įteikė Sausio 13-osios atmi
nimo medalius. 

-
Ieškos daugiau būdų padėt i 

y p a č nukentėjus iems 
ginant Lietuvą 

Po Seimo posėdžio su Lietuvos 
laisvės gynėjais, nukentėjusiais 
per sausio įvykius, susitiko Čes
lovas Ju r šėnas ir Adolfas Sleže
vičius. Pokalbis vyko apie va
landą. Buvo guodžiamasi, kad 
žuvusiųjų tėvams ir va ikams 
paskirtos pašalpos dabar visiš-

Prahoje prie JAV ambasadoriaus rezidencijos keturių Vyšegrado šalių 
prezidentai klausosi prezidento Clinton užtikrinimo, kad partnerystės NATO 
ves ir j tikrą narystę. Prezidentai (iš k.) Slovakijos — Michal Kovač. Lenki
jos — Lech Walęsa, Čekijos — Vaclav Havel ir Vengrijos - Arpad Goencz. 

Atsistatydino „Laisvos 
Europos"/„Laisvės" 

radijų vadovas 
Washington, DC, sausio 11 

d. (NYT) — „Laisvos Europos" 
ir „Laisvės" (LE/L) radijų Miun
chene prez identas William 
Marsh atsistatydino iš pareigų, 
kritikuodamas planą šiuos radi
jus perkelti iš Miuncheno į Pra
hą. Mintj šiuos radijus perkelti 
į Miuncheną davė Čekų Respub
likos prezidentas Vaclav Havel 
ir ją stipriai remia įtakingi 
konservatoriai Washingtone, 

rašo ,,New York Times" kores
pondentas David Rinder 

Sausio 10-osios laiške šiuos 
radijus prižiūrinčios įstaigos 
„Board for International Broad-
c a s t i n g " (BIB1 p i r m i n i n k u i 
Daniel Mica, LE L radijų prezi
dentas W. Marsh rašė. kad per
sikėl imas į Prahą sugadins 
Clinton administracijos pas
tangas sumažinti šių JAV val
džios finansuojamų radijų iš-

kai nuvertėjo. Kai kurie Sausio 
13-osios didvyrių artimieji sakė 
negalį sudurti galo su galu. 
pageidavo, kad bent iš dalies 
būtų kompensuoti jų turėti in
dėliai. 

Ministras p i rmin inkas A. 
Šleževičius užtikrino, kad bus 
suras ta gal imybių daugiau 
padėti socialiai remt in iems 
žmonėms, visų pirma — nuken
tėjusiems, ginant Lietuvos ne
priklausomybę. Jis pranešė, kad 
Druskininkuose jiems bus įkur
tas reab i l i t ac i jos c e n t r a s . 
Svarstoma galimybė teikti leng
vatinius kreditus tremtiniams, 
kitiems nukentėjusiems nuo so
vietų. 

Buvo pažadėta, kad Seimo va
dovybė, vyriausybė ir jai pa
valdžios instancijos atidžiai 
išnagrinės kiekvieną konkretų 
Lietuvos laisvės gynėjų prašy
mą ar juo labiau nusiskundimą. 

Tradicinis Sausio 13-osios 
bėg imas 

Jau trečią kartą sausio 13-ąją 
Vilniaus gatvėmis surengiamas 
tradicinis devynių kilometrų 
bėgimas „Gyvybės ir mirties ke
liu" nuo Antakalnio kapinių iki 
televizijos bokšto. Šiemet jame 
dalyvavo rekordinis 700 bėgikų 
būrys — Karo mokyklos. Polici
jos akademijos, SKAT vyrai, 
daug moksleivių iš įvairiausių 
Lietuvos kampelių. 

Žmonės prie TV bokšto sveiki
no atbėgusius. Ypač šiltai buvo 
sutiktas pirmasis bėgimo daly
vis — užsienietis, JAV ambasa
dos ryšių kar ininkas kapitonas 
James Voss. „Dalyvaudamas 
bėgime norėjau solidarizuotis su 
narsiaisiais lietuviais", pasakė 
James Voss. Bėgimo dalyviai 
prie TV bokšto padėjo vainiką. 

laidas. 
Persikėlimo į Prahą šalinin

kai JAV-ose sako , kad 
persikėlimas į Prahą būtų svar
bus simbolis, kad Amerika re
mia demokratiją Rytų Europo
je. Pasiūlymas padarytas. Clin
ton administracijai pradėjus 
svarstyti šių stočių uždarymą, 
mažinant valdžios biudžetą. 

Pasiūlymą keltis į Prahą en
tuziastingai rėmė šeši iš septy
nių BIB tarybos narių, visi pre
zidentų Reagan ir Bush skirti. 
Jam priešinosi BIB pirmininkas 

Naujos ekonominės 
sąlygos Rusijai 

Maskva, sausio 12 d. (NYT) 
— JAV iždo sekretorius Lloyd 
Bentsen t rečiadienį pasakė 
Rusijos vadams, kad Jungt inės 
Valstijos yra pasiruošusios pa
greitinti Vakarų pagalbos tie
kimą Rusijai, bet t ik ta i gavus 
patikimus ženklus, kad Rusija 
pertvarko savo biudžetą taip, 
kad nepelninga pramonė būtų 
palaipsniškai mažinama, kad 
infliacija būtų mažinama ir, kad 
būtų gerinami patarnavimai be
darbiams. 

Prez. B. Clintono priežodis 
šios kelionės Maskvon metu, 
anot JAV Iždo pareigūnų, yra 
„Daugiau reformų Rusijoje už 
daugiau ir greičiau suteikiamų 
pinigų iš Vakarų". Tai jau ski
riasi nuo pirmosios JAV admi
nistracijos reakcijos, sužinojus 
Rusijos rinkimų gruodžio 12 d. 
rezultatus. Tuo metu ir vicepre
zidentas Al Gore ir Rusijos 
reikalų koordinatorius Strobe 
Talbott kalbėjo apie palengvi
nimą Vakarų statomų sąlygų 
prieš teikiant Rusijai pagalbą, 
kad tuo sumažinus Žirinovskio 
argumentus, jog ekonominiai 
sunkumai yra reformų ir vaka
riečių kišimosi kaltė. 

Iždo sekretorius Lloyd Bent
sen, kuris atvyko Maskvon 
prieš prezidentą Clinton, kad 
galėtų pasikalbėti su Rusijos 
valdžios pareigūnais Rusijos 
ekonomijos klausimais, po šių 
pasitarimų reporteriams pasa
kė, k a d r u s a i y r a p a d a r ę 
pažangą, mažinant infliaciją ir 
kuriant daugybę naujų privačių 
įmonių. Infliacija šiuo metu 
auga maždaug 15<£ kas mėnesį 
— tik dešimtadalį tiek, kiek ji 
buvo prieš metus. 

Ar Rusija pajėgs įvykdyti 
pakeitimus? 

Bet sekančios kelios dienos ir 
savaitės bus kritiškos, JAV-oms 
sprendžiant, a r prez. Boris Jel
cinas ir naujasis Rusijos par
lamentas pajėgs pravesti išlie
kančius s truktūrinius pakeiti
mus, kurių reikalaujama prieš 
teikiant ekonominę pagalbą Ru
sijai. 

Prezidentas Boris Jelcinas dar 
nėra sudaręs naujos vyriausy
bės, o parlamentas ta ip pat dar 
nėra susiorganizavęs, nors jau 
susirinkęs. Tuo tarpu dar ne
aišku, ar reformų salininkai 
gaus vadovaujančias pozicijas 
naujoje vyriausybėje ir, dar 
svarbiau, ar parlamentas pat
virtins didelius valstybinio biu
džeto paskirstymo pakeit imus, 
kurių ne tik JAV, bet ir kitos 
Vakarų šalys reikalauja prieš 
duodamos pinigus. 

Ši pozicija, kaip ją išdėstė sek
retorius Bentsen ir perdavė 
aukštas JAV Iždo pareigūnas ir 
kurią taip pat trečiadienį pakar
tojo Tarptautinio Valiutos Fon
do direktorius Michel Camdes-
sus spaudos konferencijoje Pa-

D Mica, kurį skyrė prezidentas 
Clinton. Tarybos egzekutyvinis 
direktorius John McBride pri
ėmė LE/L radijų vadovo Wil-
liam Marsh atsistatydinimą, ga
liojantį nuo tos pačios dienos. 
Laikinuoju LE L vadovu paskir 
tas LE/L tyrimų skyriaus direk 
torius Ross Johnson. 

McBride pasakė: ..Taryba nori 
pažymėti, kad sprendimas apie 
kėlimąsi į Prahą dar nepadary
tas" ir kad negalės būti pada
rytas kol nebus baigtas tyrimas 
dėl persikėlimo kainos. 

ryžiuje, iš esmės yra tokia: Va
karai y r a pasiruošę duoti paža
dėtą, bet dar neatiduotą pa
šalpą, jei Maskva parodys „rea
lius p l anus ka r tu su aiškiais ir 
pa t ik imais ke t in imais" , kad 
valstybinis biudžetas bus per
tva rky ta s . 

D a b a r nebe lauks 
i šbandymo 

Tai nė ra nauja pozicija. Bet 
nauja y ra tai, kad dabar jau Wa-
shingtonas nebereikalauja lau
kimo laiko prieš įteikiant pa
šalpą, per kurį būtų žiūrima, a r 
ket in imai vykdomi. Iš 28 bilijo
nų dolerių pagalbos, kurią per
nai pažadėjo Didžiojo Septyneto 
pramoningos Vakarų šalys, Ru
sija t ė r a gavusi t ik 5 bilijonus 
dolerių. 

Tai reiškia, pasakė sekr. Bent
sen, kad Maskva turi dar dau
giau sumažinti infliaciją. Ir vie
nintel is būdas tai padaryti , ta i 
nebespausdinti pinigų valstybės 
biudžeto deficitui padengti. O 
kad nere ik tų to daryti , reikia 
liautis mokėjus valstybines sub
sidijas nepelningoms valsty
binėms įmonėms, kaip anglių 
kasykloms, tankų gamykloms ir 
kolūkiams. Šioms įmonėms mo
kamos subsidijos ir sudaro di
džiausią dalį valstybinio defi
cito. 

Washing tonas nori, kad tuo 
būdu sumažinusi biudžetą, li
kutį s an taupų valstybe panau
dotų perkvalifikavimui darbi
ninkų, kurie neteks darbų bei 
mokėti pensijoms, bei bedar
bystės pašalpai, kad sumažintų 
ekonominį smūgį žmonėms. 

Reikia ir subsidijas mažinti. 
ir soc ia l ines pas laugas 

didinti 

JAV Iždo pareigūnai sako. jog 
tik padidin imas socialinių pa
slaugų, nesustabdant valdžios 
subsidijų nepelningoms įmo
nėms, t ik toliau varo infliaciją, 
kurios neįmanoma pasivyti. Bet 
tuo pačiu, vien tik subsidijų 
sustabdymas, nepadidinant pa
galbos bedarbiams, tik sus
t ipr ins Žirinovskio ir jo šali
ninkų pozicijas. 

Bet norint pasiekti tai , ko 
Washingtonas reikalauja, rei
kės iš pagrindų skirt ingai suda
ryti valstybės biudžetą, kuris 
šiuo m e t u dar net provizoriškai 
nesudary tas . ..Man atrodo, kad 
jie da ro šiokią tokią pažangą", 
pasakė JAV Iždo sekretorius 
Lloyd Bentsen. ..bet jie tur i 
daug daugiau padaryti sustip
r inan t socialines paslaugas ir 
ski r t ingai skirstant lėšas". 

Sunkiaus i valdžios biudžeto 
sprendimai bus nustatyt i iš 
kurių valstybinių įmonių atimti 
dalį subsidijų. ..Tai bus didžiulis 
valstybinio biudžeto pakeitimas 
ir jis re ika laus daug drąsos", 
pasakė sekr. Bentsen. Bet jei 
Rusijai pavyks tai padaryt i , 
sake Bentsen. ..Washingtono 
uždavinys bus pasirūpinti , kad 
t e ik iama ekonominė pagalba 
a t i t ik tų reformų daromą pa
žangą. 

K A L E N D O R I U S 

S a u s i o 14 d.: Feliksas. Teo-
dozijus. Laimis. Auksė. 

S a u s i o 15 d.: Paulius, Ida. 
Dailius. Skirgaila. Snieguolė. 
Klaipėdos krašto atvadavimas 
1923 meta is . 



DRAUGAS, penktadienis, 1994 m. sausio mėn . 14 d. 

/PORTO APŽVALGA 

R e d a k t o r ė I r ena Regienė 

Futbolas Čikagoje 

PUIKI PRADŽIA 

Tik pasibaigus Kalėdų šven
t ėms ir prasidėjus didiesiems 
šalčiams, kalbėti apie futbolą — 
iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad 
kažkas nesiderina: šaltis, snie
gas ir futbolas? Taip. futbolas 
salėje žaidžiamas ir per šalčius! 

Praėjusį sekmadienį, sausio 9 
d.. ,,Lituanica-Liths'" vyrų ko
m a n d a žaidė p i rmąsias šio 
sezono s a l ė s p i r m e n y b i ų 
rungtynes prieš dabartinį meis
terį, italų „Maroons*". Salėje 
teks sužaisti 9 sut rumpinto 
laiko, po 30 minučių, rungtynes. 

Pirmas rungtynių trečdalis 
baigėsi be rezultatų. Antrame — 
Rolandas Urbonavičius t iksliu 
š ū v i u p r a v ė r ė . . M a r o o n s " 
k o m a n d o s v a r t u s ir l ig i 
rungtynių pabaigos, per 18 
minučių, „Li ths" vyrai jkirto 6 
įvarčius. Ž iūrovams nuobo
džiauti neteko. Įvarčių šauliai šį 
ka r tą buvo: R. Urbonavičius 2. 
Gytis Kavaliauskas. T. Maestre, 
Paul Masnjak ir Virgis Žuroms-
kas — po vieną. ..Maroons" 
komanda šį kar tą tik 3 kar tus 
tesugebėjo priverst i „L i ths" 
var t ininką Mark Jenigą išimti 
kamuolį iš var tų tinklo. Rung
t y n e s u ž t a r n a u t a i la imėjo 
„Li ths" rezul ta tu 6:3. 

Be jau paminėtų žaidėjų, ko
mandoje žaidė: Virgis Mart-
činskas. Rolandas Simakovas, 
Ar tū ras ir Aivaras Savukynai 
ir vienas j a u n a s žaidėjas iš Il

linois jaunių rinktinės, Brother 
Rice studentas, Severino. 

Visa komanda sužaidė dar
niai, su seniai bematytu entu
ziazmu ir pasiryžimu. 

Komandos vadovo, Gedimino 
Bielskaus nuomone, visos major 
divizijos komandos atrodė geroje 
„kondicijoje". Lengvų pergalių 
nėra pagrindo tikėtis. „Liths" 
savo žaidimu tikrai daugelį nu
s teb ino . J a u n i ų k o m a n d a 
laimėjo prieš „Green-White" 
5:1. 

Sį sekmadienį, sausio 16 d., 
..Liths" komanda žais prieš 
vokiečių „Kickers". Rungtynių 
pradžia 4 vai. po pietų. 

Varžybos vyksta Pa rk Villa 
priemiestyje, Odeum salėje. 

J . J . 

IEŠKOME Ž A I D Ė J Ų 

Nepaisant pirmųjų laimėjimų, 
„ L i t u a n i c a - L i t h s " futbolo 
klubas ieško papildymų — 
naujų žaidėjų visoms klubo 
komandoms: vyrų, rezervo, 
jaunių ir veteranų. Mėgėjus 
kviečiame prisijungti ir turėti 
. .Fun" net nuobodžiu žiemos 
l a iku . T r e n i r u o t ė s vyks ta 
McKinley Fieldhouse, Western 
Ave. ir 39 St„ antradienio vaka
re, 5:30-7:00 v.v. 

Susidomėję prašomi kreiptis 
telefonu vakarais: 708-422-8376 
arba 312-476-9100. Kviečia 
vadovai. 

B I L I E T A I L I E T U V A I I 
F U T B O L O P A S A U L I O 
T A U R Ė S Č E M P I O N A T O 
B A I G M I N Į T U R N Y R Ą 

S k i r s t a n t b i l ie tus į š ia is 
m e t a i s v y k s i a n t į futbolo 
Pasaul io t a u r ė s čempionato 
baigminį tu rnyrą Jungt inėse 
Amerikos Valstijose. Lietuvai 
teko 160 bilietų komplektų. 
Futbolo aistruoliai iš Lietuvos 
galės vykti t r imis srauta is : 
pasižiūrėti čempionato jo pra
džioje, varžyboms įpusėjus, ar
ba jų baigmėje. FIFA pranešė, 
kad bilietų kainos svyruoja nuo 
25 JAV (Jolerių turnyro pra
džioje, iki 475 JAV dolerių tur
nyro baigmėje. 

ĮDOMI F I F A STATISTIKA 

Tarptaut inė futbolo federaci
ja I FIFA) susumavo visų 168 jai 
pr iklausančiu valstybių rink
t inių rezultatus, kuriuos jos 
pasiekė per pastarųjų šešerių 
metų oficialias tarpvalstybines 
rungtynes ir surikiavo jas į eile 
paga l nuope lnus . Naujesn i 
r e z u l t a t a i buvo v e r t i n a m i 
aukštesniais balais, senesnieji 
— žemesniais. Finišo tiesiojoje į 
p r i ek į i š s iveržė Vokie t i jos 
r inkt inė, per savo kelionę po 
Amer ika p ra l enkus i i t a lus . 
Ger i aus ių jų d v i d e š i m t u k a s 

L I E T U V O J E 
P A G E R B T A S 

G E R I A U S I A S M E T Ų 
S P O R T I N I N K A S 

Darius Jonušis (II eil. dešinėje) pasiruošęs startui Floridoje, Moros lenktynių žiede. 
Nuotr. Žilvino Samsono 

PIRMAS LIETUVIO LAIMĖJIMAS 
J A V AUTOMOBILIŲ LENKTYNĖSE 

Vilniet is automobilių lenkty
n in inkas Darius Jonušis , gruo
džio 3-5 d. Pa lm Beach, Flo
ridoje, Moroso trasoje Skip Bar-
ber formulės Ford ant ro e tapo 
lenktynėse , išsikovojo trečią 
vietą. Lenk tyn ių mašiną jam 
teko nuomot i s . Dėl f inansų 
t rūkumo, ją nuomotis galėjo tik 
vienam kar tu i ir, beveik be 
t reniruočių (kurios irgi parei
kalauja lėšų), startuoti naujoje, 
jam nepažįs tamoje trasoje. 

S t a r tuo t i j a m teko t ik iš 
aš tuntos vietos, nes prieš tai ne
buvo d a l y v a v ę s ir ne tu rė jo 
taškų. Kad ir iš aš tuntos pozici
jos, Da r ius , po įtemptos kovos, 
l e n k t y n e s b a i g ė a n t r u o j u , 
tačiau teisėjai j a m užskaitė t ik 

11. Anglija 54.26 
12. Šveicarija 53,89 
13. Rumunija 53.57 
14. Rusija 51,91 
15. Prancūzija 51,87 
16. Meksika 51.50 
17. Nigerija 51,18 
18. Urugvajus 51.14 
19. Čekija ir Slovakija 49.48 
20. Portugalija 48.99 
Lietuvos rinktinė, surinkusi 

19,35 balo, — 83-ia, Latvija 
(18,29) - 85-a, Estija (11,31) -
109-a. 

LA 

toks: 
1 Vokietija 
2. Italija 
3. Brazilija 
4. Norvegija 
5. Ispanija 
6. Danija 
7. Olandija 
8. Argentina 
9. Švedija 
10. Airija 

59,76 
59.36 
58.76 
57,91 
57,12 
57.07 
56,76 
55,32 
54.81 
54.46 

Kūno Kultūros ir sporto de
partamente š.m. sausio 6 d. 
buvo pagerb tas g e r i a u s i a s 
Lietuvos 1993 m e t ų spor
tininkas — pasaulio bokso vice
čempionas ir Europos čempio
nas Vitalijus Karpačiauskas. 
Jam įteikta . .Pumos" firmos 
dovana spor t inės aprangos 
komplektas. Lietuvos tautinio 
olimpinio komiteto prezidentas 
Artūras Poviliūnas ir LTOK 
generalinio rėmėjo — UAB „Ka
rolinos turo" prezidentas Petras 
Vozbutas pasirašė sutartį su 
Lietuvos olimpinės rinktinės 
kandidatais — Panevėžio boksi
ninkais Vitalijumi Karpačiaus-
ku. Rimantu Prišmantu ir jų 
treneriu Juliumi Kibu. Iki 1996 
metų vasaros olimpiados Atlan
toje bendrovė mokės V. Karpa-
čiauskui 250 dolerių, R. Priš-
mantui 100 dolerių dydžio 
mėnesinę st ipendiją, t reni
ruočių Vilniuje metu jiems ir 
treneriui te iks nemokamai ir 
viešbutį, maitinimą, medicinos 

L I E T U V I A I S L I D Ė M I S 
K E L I A U S P E R 

B E R I N G O S Ą S I A U R Į 

Pirmieji pasaulyje žygį iš Azi
jos į Amer iką per Beringo są-
riaurį sl idėmis pasiryžę at l ikt i 
du l ie tuviai — Vladas Vitkaus
kas ir J u l i u s Gudavičius. 

40-metis Vladas Vi tkauskas 
— p i r m a s i s l ie tuvis pe rna i 
įveikęs aukščiausią pasaulyje 
Everes to v i ršūnę, slidinėjęs už-
poliarėje. 37 metų Jul ius Guda
vičius gimė Sibire, t remt in ių 
šeimoje. 

Pradėt i žygį per Beringą jiedu 
ke t ina maždaug vasario 12 d. 
Uolene, (Ciukotkoje) ir baigt i jį 
po dviejų-trijų savaičių Wales. 
Aliaskoje. Per vandens plotu? 
numa toma keltis pripučiamu 
p laus tu . 

(Elta) 

Į T E I K Ė O L I M P I N I U S 
Ž E N K L U S 

Lietuvos tau t in iame olimpi
n iame komite te įteikti šalies 
o l i m p i n ė s r i n k t i n ė s n a r i ų 
ženklai spor t in inkams ir jų 
t r e n e r i a m s , ku r i e d a l y v a u s 
L i l e h a m e r i o o l i m p i n ė s e 
žaidynėse. Lietuvos olimpinėje 
rinktinėje dalyvauja slidininkai 
Vida Vencienė. Ričardas Pana 
vas ir jų t rener is Vi lmantas 
G i n e i t a s . b i a t l o n i n i n k a i 
K a z y t ė S t r o l i e n ė , G i n t a r a s 
J a s i n s k a s ir jų t rener is Alek
s a n d r a s Š č e c h o č i c h i n a s . 
Maskvoje besitreniruojančios 
dailiojo čiuožimo poros Margari
tos Drobiazko ir Povilo Vanago 
bei jų t renerės Jelenos Masle-
nikovos ženklai bus jiems įteikti 
vasar io 3 d. per olimpiečių 
pa lydas Vilniuje. Ol impines 
r i n k t i n ė s t r e n e r ė s ž e n k l a s 
į te ik tas ir Lilijai Vanagienei . 

LA 

trečią vietą, nubausdami 25 
s e k u n d ž i ų bauda . P a g a l 
ta isyklę , je i vairuotojas visais 
k e t u r i a i s maš inos r a t a i s 
užvažiuoja aiit žolės — pelno 
baudą. O prieš Darių buvo 
avarija, ir stengiantis išsaugoti 
maš iną , j am neišvengiamai 
t eko tai padaryti . Kad ir trečia 
v ie t a — Dariui buvo geras 
pas iek imas , nes važiuota nau
joje t rasoje »u nepažįs tama 
l enk tyn ine mašina, o varžovai 
buvo pri tyrę lenktynininkai, ne 
k a r t ą b u v ę šios fo rmulės 
čempionai. Instruktoriai ir pa ts 
serialo steigėjas Skip Barber 
buvo dėl to labai nustebę. 

Kelioms dienoms po lenktynių 
p r a s l i n k u s , Dar ius grįžo į 
Vilnių ruoštis Lietuvos čempio
n o t au rė s varžyboms. Dariui 
l enk tyn iau jan t Floridoje, jo 
brolis Valdas dalyvavo Čekijoje, 
Europos Fotd Fiesta Cup '93 
apdovanojime. 

Abu broliai, kad ir menkais 
piniginiais ištekliais, stengiasi 
dalyvaut i įvairiose lenktynėse 
Europoje, garsindami Lietuvos 
vardą. Ieško sponsorių, kurie 
g a l ė t u p a r e m t i juos š iose 
pastangose. 

ir reabilitacijos priemones. Spor-
t i n i n k a i r e k l a m u o s UAB 
..Karolinos t u r a s " . 

(Elta) 

1994 m. ŠALFASS-gos 
J A U N U Č I Ų K R E P Š I N I O 

P I R M E N Y B Ė S 

1994 m. ŠALFASS-gos jaunu
čių krepšinio pirmenybės vyks 
balandžio 23-24 d., Clevelande. 
Ohio. Vykdo - Clevelando LSK 
.,Žaibas". 

Varžybos numatomos pravesti 
šiose klasėse: jaunių B »1978 m. 
gimimo ir jaunesnių), jaunučių 
C (1980 m. gim. ir jaun. t jaunu-
čių D f 1982m. gim. ir jaun.) ir 
jaunučių E (1984 m. gim. ir 
j aunA 

Dalyvavimas yra atviras vi
siems lietuvių sporto klubams 
a r kitokiems sporto vienetams, 
a t l ikusiems metinę 1994 m. 
ŠALFASS -gos narių registra
ciją. Jaunesnių klasių žaidėjams 
y r a leidžiama žaisti kar tu ir 
vyresnėse klasėse. Mergaitėms 
y r a leidžiama žaisti berniukų 
komandose bei turėt i grynai 
mergaičių komandas. 

Preliminarinė komandų re
gistracija privalo būti atlikta iki 
1994 m. v a s a r i o 28 d. imt inai , 
p a s rengėjus, šiuo adresu; 

Vidas T a t a r ū n a s . 18202 
Windward Rd., Cleveland. OH 
44119. 

Tel. 216-486-7916. Fax: 216-
943-4485. 

Pas iba igus p re l iminar ine i 
registracijai bus paskelbta galu
t in is varžybų formatas ir kitos 
tolimesnės informacijos. 

Pilnesnes informacijas gauna 
ŠALFASS-gos klubai . ŠAL 
FASS-gai nepriklausą vienetai 
dėl informacijų prašomi kreip 
t i s į V. Tat i 

ŠAt .FASS-gos c e n t r o 
v a l d y b a 

L I E T U V O S 
K R E P Š I N I N K A I 

P H I L A D E L P H I J O J 

1993 m. gruodžio 6 d. Phila-
delphijoje su Temple universi
teto komanda draugiškas rung
tynes sužaidė viena iš trijų tuo 
metu viešėjusių krepšinio ko
mandų iš Lietuvos. Remiama 
vienos Lietuvos verslo firmų, 
komanda, dešimties dienų lai
kotarpyje žaidė šešias parodo
mąsias rungtynes su krepšinio 
sezonui besiruošiančiomis uni
versitetų krepš in io koman
domis. Pirmąjį kėlinį lietuviams 
baigus vieno taško persvara, 
rungtynes, vis dėl to. teko 
pralaimėti 73-67 taškų san
tykiu. Nors pralaimėta mažu 
santykiu, nėra abejonės, kad 
būtų pralaimėta žymiai skau
džiau, jei amerikiečiai nebūtų 
stengęsi sudaryti progą savo re
zervui pa s i r e ik š t i . Temple 
universiteto krepšinio komanda 
JAV-se šį sezoną gerumu yra 
septintoji. Lietuvių komandoje 
buvo keli geri žaidėjai, būsimi 
rimti kandidatai atstovauti Lie
tuvai ateinančioje olimpiadoje. 

Prieš susit inkant krepšinin
kams vyrams, Temple univer
s i t e to k r e p š i n i n k ė s žaidė 
rungtynes su Vengrijos moterų 
r i nk t i ne . A i šk i a pe r sva ra 
laimėjo amžiumi vyresnės ir kur 
kas pranašesnės vengrės. Veng
rų moterų komandoje žaidė lie
tuvaitė iš Lietuvos. 

Prieš r u n g t y n e s Temple 
universiteto prezidentas dr. 
Peter J. Liacuras suruošė pri
ėmimą Philadelphijos lietuvių 
ir vengrų organizacijų vado
vams. Dalyvaujant universiteto 
vadovybei, dekanams ir profesū
rai (keliems šimtams svečių) 
maloniai pabendrauta ir ar
timiau susipažinta. Prezidentas 
Liacuras pristatė (ir suteikė 
galimybę tar t i sveikinimo žodį) 
Temple universitete dėstančius 
prof. dr. Vytautą Černių ir prof. 
dr. John Marshall (Marčiulionį). 
Philadelphijos lietuvių vardu 
kalbėjo Philadelphijos LB apy
linkės valdybos pirm. Teresė 
Gečiene. Padėkojusi universi
teto vadovybei už Lietuvai ir 
lietuviams teikiamą dėmesį, 
prezidentą apdovanojo Lietuvos 
rinktinės Barcelonos olimpia
doje ..grateful dead*' marški
nėliais. Priėmime dalyvavo ar
ti 20 lietuvių. 

Trumpa sportininkų viešnagė 
Philadelphijoje nesudarė progos 
pabendravimui su Philadelphi
jos lietuvių visuomene. Pabend
rauta privačiai, nedideliame ra
telyje. Philadelphijos LB apylin
kės valdyba lietuvius krepšinin
kus apdovanojo keliomis dėžė
mis vaisių bei skanėstų. 

Lietuvos sporto vadovybė 
turėtų imtis žygių, kad iš 
Lietuvos atvykstančios sporto 
komandos nepretenduotų būti 
Lietuvos rinktine (Lithuanian 

atio. ' ' n am) . T*:~šėjusi rink
t inė sa. žaidimo lygiu rink 
tinei neprilygo. A. Gč. 
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DALYVIAIS GAUSUS 
NAUJAMETINIS BĖGIMAS 

572 bėgikai dalyvavo nau
jametiniame 12 km bėgime 
Vilniuje. Nors visą kelią snigo, 
bėgikų nuotaika buvo saulėta. 
Finišą Vilniaus ,,Žalgirio" sta-

DR. BIRUTĖ Z. BALČIŪNAS 
CHIRURGE PODIATRE 
Carrozza Foot Clinic 

3918 W. 63 St. 
Chicago, IL 

Tel. 312-284-2535 
Pirmd , antrd.. ketvd. 

1 v. p.p.—7 v.v. 
Šeštd 9 v r.—12 

Valandos susitarus 

DALIA E. CEPELE, D.D.S. 
r^\ DANTŲ GYDYTOJA 

7915 W. 171st 
Tinley Park. IL 60477 

(708) 614-6871 
Valančios pagal susitarimą 

Kab. 312-735-4477: 
Rez. (708)246-0067: arta (708)246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE - NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So Pulaski Road 
Valandos pagal susitar.ma 

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

3900 W 95 St. Tel. (708) 422-0101 
Valandos pagal suS'tanmą 

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

penkt ir šeštd 9 v r - 1 2 v p p 

6132 S Kedzie Ave.. Chicago 
(312) 778-6969 i-Sa (312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GVDO ODOS AUGLIUS ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71 st Street 
(312) 434-2123 
Pi'm 2 7 Antr ir 

ketv 9 12 Penkt 2-7 

dione p i rmas pasiekė šiaulietis 
Česlovas Kundrotas . Iš moterų 
greičiausiai bėgo jonavietė Inga 
Juodišienė. Dovanų ir prizų 
užteko visiems. Visus finišavu
s i u o s i u s sve ik ino K a l ė d ų 
Senel is . Vyr iaus ias bėgimo 
dalyvis buvo kaunieti? Jonas 
P e n k a u s k a s . kur i am šiemet 
sukako 83 metai. 
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K a b . t e l . ( 312 ) 4 7 1 - 3 3 0 0 

V I D A S J . N E M I C K A S . M . D . 
K A R D I O L O G A S — ŠIRDIES LIGOS 

7 7 2 2 S. Kedz ie Ave . , 
C h i c a g o , I I I . 6 0 6 5 2 

Cardlac Olagnosls. Ltd. 
Marquette Medlcal Bulfdlng 

6132 S. Kedzie 
Chicago. IL 60629 

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

Širdies ir K'aujagysiių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie. Chicago. III. 
Tel. (312) 925-2670 

1185 Dundee Ave.. Elgin. III. 60120 
Tel . (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GVDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

33t5 W 55tn St Crvcagc IL 
Tel. (312) 476-2112 

9525 S 79t) Ave H'Ckory Hills. IL 
Tel (708) 598-8101 
Va! pagal sus'tanma 

Tel. kabineto ir buto: (708)652 4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave.. Cicero 

Kasdien 1 ,ki 8 v v 
išskyus t-eč Šešt 12 iki d vai p p 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

gydymas bei ch r j rg i |a 
5635 S. Pulaski Rd Chicago. IL 

Tel. 312-585-1955 
172 Schiller St.. Elmhurst. IL 60126 

708-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais • savaitgaliais te 708-834-1120 

Kab. tel (312) 5850348: 
Rez. (312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 9 mH 12 6 r>»nkt 10 12 1 h 

DR. FRANK PLECKAS 
Ootcmetristas (Kalba lietuviškai) 

T kr.na ak^s pr;taiko akimus 
2618 W. 71st St. 

Tel . (312) 737-5149 
Vai pagal susitarimą 

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

Tel. (708) 448-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ OUSLESIR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kedzie 

Vai antr 2-4 v p p u ketv 2-5 v p p 
Šeštd pagal susitarimą 

V'Z'tai apmokami Medicare 
Kabineto tel. (312) 776-2880 

Namų 708-448 5545 
P- klauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms 

EDMUNDAS VIŽINAS. M.D.. S.C 
Specialybe - Vidaus ligų gydytoms 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. ip'ie Austm) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. (312) 585-7755 

ARAS ŽLIOBA. M.D 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Medlcal Center-

Napervllle Campus 
1020 E. Ogden Ave.. Sulte 310. 

Napervllle IL 60563 
Tel. 708 527 0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab tel (1 312) 586-3166 
Namų (708) 381 3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 W*st 63rd Street 
Vai pirm antr ketv ir penkt 3-6. 

Šeštadieniais pagal susitarimą 



KLAIPĖDA - 1 9 2 3 M. 
SAUSIO 15 D. 

JONAS DAIN VUSKAS 

1923 m. sausio 15 d., apie 
vidudienį, Klaipėdos krašto 
okupacinės prancūzų kariuo
menės karių ir to Krašto poli
cininkų vokiečių daliniai kapi
tuliavo Mažosios Lietuvos suki
lėlių kariuomenės vadui. Klai
pėdos krašto valdžią į savo 
rankas paėmė lietuviai. Tada 
prancūzai ir vokiečiai, Pirmojo 
pasaulinio karo metu aršūs 
priešai, vienuose apkasuose, 
kovojo prieš lietuvius, siekusius 
išlaisvinti savo kraštą. 

1993 m. sausio mėn. lietuviai 
iškilmingai šventė to įvykio 70 
metų sukaktį. Džiaugtasi, kad 
Klaipėdos kraštas yra sudėtinė 
Lietuvos Respublikos dalis, bet 
tuose minėjimuose daugiausia 
buvo kalbama apie to krašto 
praeitį, teritoriją, žmones, mies
tus bei kaimus, o veik nieko, ar 
tik tarp kita ko, apie Klaipėdos 
uostą ir jojo gyvybinę svarbą 
visai Lietuvai. Juk Klaipėdos 
uostas, susijungdamas su kito
mis Lietuvos Respublikos žemė
mis, Lietuvą padarė „kaimyne" 
ne tik Švedijos, bet ir viso 
pasaulio, nepaisant Lenkijos 
intrigų Santarvininkų viršūnė
se. Klaipėdos uostas, ypač 
Lietuvos ūkiui, teikia gyvybę. 
Klaipėdos uostas tai Lietuvos 
plaučiai. 1923 m. tas uostas tapo 
Lietuvos uostu lietuvių karinio 
ryžto dėka. 

Po to įvyko 1924 m. Klaipėdos 
konvencija, kuria Santarvės ke
turi signatarai Lietuvą supan
čiojo, šitokiu keliu atsiker
šydama už tą 1923 m. lietuvių 
ryžtą, o ypač už Lietuvos atsi
sakymą eiti į unijos „santuoką" 
su Lenkija. Tačiau, kai 1939 m. 
kovo mėn. tą kraštą nuo Lietu
vos atplėšė Hitleris, tie signa
tarai, tokie smarkūs 1923-24 
metais, šį kartą gėdingai atsi
sakė Lietuvai padėti. Iš esmės 
tas Klaipėdos krašto užgrobi
mas buvo Miuncheno, Vakarų 
Europos, nuolaidų Hitleriui 
tąsa ir „įvadas" į Ribentro
po-Molotovo 1939.VIII.23 d. 
susitarimą, kuriuo Hitleris bei 
Stalinas, tarytum kokie papras
čiausi plėšikai, grobė ir dalijosi 
Lietuvos žemes. Tuo metu anie 
signatarai „pamiršo" savo pa
rašus. 

Savaip aiškindami tos Kon
vencijos „lengvatas" vokišku-
mui, keliasdešimt to krašto vo
kietininkų 1924 m. rudenį ban
dė sukelti riaušes. Vėliau Vo
kietija, nors ir nebūdama tos 
Konvencijos šalimi, buvo ap
skundusi Lietuvą Tarptauti

niam Tribunolui Hagoje, bet 
visiškai nepagrįstas Vokietijos 
skundas Tribunolo buvo atmes
tas. Tada tie signatarai viso to 
nematė. 1934-35 m. vyko Neu-
mano-Sasso ir kitų Klaipėdos 
krašto nacių byla, kurioje buvo 
teisiami veik visi tokie pat 
nacių nus ika l t imai , kurie 
1946-47 metais buvo teisiami 
Niurenbergo byloje, tačiau tada 
tie signatarai buvo Lietuvos 
teismo teistųjų nacių pusėje ir 
nepanorėjo suprasti tų teistų 
nusikaltimų grėsmės. 

1945 m. sausio 28 d. Klaipėdos 
miestas buvo „išvaduotas" iš 
nacistinės valdžios. Tada, su 
k i ta i s TSRS kar iuomenės 
daliniais, į Klaipėdą įsiveržė ir 
Sovietų kariuomenės 16-ji (lie
tuviškoji) šaulių divizija, kuri už 
tai gavo „Klaipėdos divizijos" 
vardą. Net ir Kuršių nerijos 
šiaurinę dalį išvadavo tos „lie
tuviškos" divizijos 156-sis šau
lių pulkas. O, užėmus miestą, jo 
apvalymą nuo minų atliko tos 
pat divizijos pionierių dalinys. 
Tiems visiems divizijos dalinių 
veiksmams vadovavo karininkai 
lietuviai. Tuose veiksmuose 
žuvo net daug lietuvių karių. 

Nuo to meto Klaipėdos kraš
tas, 1939.III.22 d. sienose, tapo 
LTSR dalimi. Liet. Taryb. En-
ciklop. (t. 5, Vilnius, 1979, 551 
p.) teigimu, tada: „Politinė, ad
ministracinė, teisinė, ekonomi
nė ir etnografinė jo specifika 
išnyko". Iš esmės vienok Stali
nas Klaipėdos kraštą „grąžino" 
Lietuvai todėl, kad jo primestas 
LTSR, Sovietijos administraci
nis vienetas, buvo tik TSRS 
padalinys, TSRS „neatskiriama 
dalis". Grąžintoji Klaipėda su 
uostu, nuo 1945 m. tarnavo ne 
Lietuvai, o TSRS. 

TSRS 1940.06.15 d. karine 
jėga okupavusi Lietuvą, per visą 
užgrobtos Lietuvos valdymą, 
padarė milijardinius nuostolius, 
tačiau apie tų nuostolių atlygi
nimą Lietuvai dabartinė LTSR 
,,įpėdinė" Rusija nenorinti 
kalbėti, nes tai, esą, padariusi... 
TSRS. o ne Rusija. Vienok kaip 
tik tos pat Rusijos „politi
kieriai" skelbia, kad dabartinė 
(Kovo 11 d.) Lietuvos Respubli
ka „turėsianti atsiskaityti ir at
silyginti... Rusijai už Klaipėdos 
krašto grąžinimą Lietuvai". 

Sovietų kariuomenei 1945 m. 
užimant, 1939 m. hitlerininkų 
užgrobtą kraštą, tarptautinės 
teisės požiūriu, Klaipėdos kraš
tas buvo Lietuvos respublikos 
sudėtinė dalis ir TSRS niekad 

Danutė Bindokienė 

Treji metai ir viena 
diena 

1991 m. sausio 13-tąją Vilniuje prisimenant: Tėvynės meilė stipresnė už tankų plieną. 

nebuvo įgijusi jokių teisių juri
diniai spręsti to krašto pri
klausomybės klausimą. 

Tai dar ne visos Klaipėdos 
krašto „bėdos". Štai 1993 m. 
pavasarį net Lietuvos Seime 
buvo atsidūręs klausimas žemė
lapio, paskelbto viename Vokie
tijos laikraštyje (faktiškai, 
pigumo dėlei, jis spausdinamas 
vienoje Kauno spaustuvėje), 
kuriame Klaipėdos kraštas buvo 

vokiečiai. Net ir 1944 m. vasarą 
kaimuose tarp Sudargo ir Elbin-
gio senesniais žmonėmis galima 
buvo susikalbėti lietuviškai. O 
Stalino kariuomenės daliniai, to 
krašto rastus autochtonus, dau
giausia lietuvius, išžudė, išma
rino, ištrėmė, jų vieton apgyven
dinant iš Rusijos gilumos atvež
tus kolonistus (jų tarpe 10% 
rusų), kurie su tuo kraštu nie
kad nieko bendra neturėjo. 

įjungtas į Rytprūsių sienas. Čia Dabar Maskvos vardu tą kraštą 
taip pat reikia prisiminti prieš valdantis Jurij Matočkin nese-
trejus metus Vakarų Vokietijos 
„veikėjų" vienos grupės dovaną 
Klaipėdos miestui. Tai buvo 
(Mažosios Lietuvos) vokiečių 
poeto Simano Dach'o sueiliuotas 
linksmos liaudies dainos apie 
vokiečių merginą Anne von 
Tharau (1637 m.), paminklo 
„grąžinimas" j vieną Klaipėdos 
aikštę, taip iškilmingai Klaipė
dos miesto administracijos pri
imtas, nors tas paminklas yra 
„gryno" vokiškumo apraiška. Iš 
esmės, to paminklo priėmimas 
į Klaipėdą buvo ne tik nepras
mingas, bet ir kenksmingas, nes 
paminklas turėjo tik vieną 
tikslą: grąžinti Klaipėdai vo
kiškąjį „veidą". 

Pagaliau Klaipėdos kraštas iš 
esmės yra Mažosios Lietuvos 
žemių dalis, tik 1919 m. Ver
salio sutartimi atskirtas nuo 
kitų Mažosios Lietuvos žemių. 
Dalis tų žemių, dabar vadina
moji Kaliningrado sritis, 1945 m. 
Stalino įsakymu buvo prijungta 
prie Rusijos TSR, dabar valdo
ma Rusijos be jokio teisinio 
pagrindo, o tik kaip, prieš 48 
metus pasibaigusio, karo grobį. 
Tai nuo tūkstančių metų lietu
vių žemė. nors 700 metų valdė 

niai viešai skelbė, kad toji sritis 
„nuo amžių esanti rusų žemė". 
Mat XVIII amžiuje, per Septy
nerių metų karą, Karaliaučių 
buvo apie metus, užėmusi rusų 
kariuomenė. Dabar tos srities 
priklausymas Rusijai yra gele
žinės replės Rusijos užmačioms 
valdyti Lietuvą. 

Toje srityje šiandieną sukrau
tos didžiulės rusų ginklų atsar
gos ir vis dar yra didžiulė rusų 
kariuomenė, kuri savo aprūpi
nimą iš Rusijos gauna per 
Lietuvą (o arčiausias kelias į tą 
sritį yra per Klaipėdos kraštą). 
Neabejotina, kad tos srities 
ginklai ir kariai sudaro didelę 
grėsmę Lietuvai. Pavojų paga
liau mato ir Lietuva, gal todėl 
tas pats J. Matočkinas „įspėja 
Lietuvą jokio spaudimo tai sri
čiai nedaryti, kitaip būsiančios 
taikomos atitinkamos priemo
nės!" O juk iki Gorbačiovo laikų 
toji sritis buvo grėsmingas palc-
darmas Sovietų planuotam puo
limui Vakarų Europos — Šče-
cino - Hamburgo - Olandijos 1 
kryptimi. Tad. tos Srities gink
lai bei kariai nėra ir negali būti 
vien Rusijo> vidaus reikalas. 
Aišku, jog b tina tą sritį kuo 

greičiau pradėti demilitarizuoti, 
nors ir tai dar neprašalintų 
esminio Rusijos pavojaus Vaka
rų Europai. 

Padėtį palengvintų tik visiš
kas Rusijos pasitraukimas iš tos 
srities. J. Matočkino siūlymas 
ten įsteigti „Baltijos respub
liką" yra tolygus 1920-23 m. vo
kietininkų siūlymui įsteigti 
„Freištatą" Klaipėdos krašte. 
Pagaliau, prisimindami 1923. 
01.15 d., turime taip pat pri
siminti ir 1918.11.30 d. Tilžės 
aktą, kuriuo to krašto autochto
nai lietuviai reikalavo Mažąją 
Lietuvą prijungti prie Lietuvos 
Respublikos žemių. 

Laiko šuoliai platūs ir greiti, 
tačiau ne nuo visko ir laikas 
gali pabėgti. Rodos nepaste
bimai nušvilpė praeitin treji 
metai ir viena diena nuo ano 
lemtingojo įvykio mūsų tėvy
nėje, bet laiko dulkės neįstengė 
jo užpustyti. Ir dabar kūnas pa
gaugais nueina, prisiminus 
1991 m. sausio 13 d. Vaizdai ir 
garsai tebėra labai ryškūs visų 
išeivijos (galbūt ir tėvynės) 
lietuvių mintyse: minios, tri
spalvės, giesmių ir dainų aidai, 
šovinių sprogimo trenksmas ir 
širdį veriantis klyksmas: „Tan
kai traiško žmones!" 

Argi sykį girdėjome tokį be
viltišką riksmą ir matėme 
smurto veiksmus televizijos 
ekrane — Kinijoje, Bosnijoje, 
Haiti. Somalijoje ir kitur. Bet 
tai nebuvo Lietuvoje. Taip 
viešai, viso pasaulio akivaizdoje, 
nebuvo žudomi mūsų tautiečiai 
ir aukų pagalbos šauksmas ne
skambėjo lietuviškai. 

Taip, mes prisimename tos 
nelemtosios sausio 13 d. įvykius 
Vilniuje ir visuomet prisi
minsime, bet jie yra tik men
kutė mūsų tautos kančios dale
lytė, jeigu ją pastatysime prieš 
visą, dešimtmečius vykdytą, 
komunistų-okupantų ir savųjų 
— smurtą, prieš dešimtis tūks
tančių aukų. Sausio 13-tąją 
žuvusių kapai ir šiandien apklo
ti gėlėmis, jų žuvimo vieta jau 
tapusi tautos šventove. O kiek 
yra tėvynėje aukų,kuriu poilsio 
vietos niekas nežino, o kiek 
mūsų tėvynės vaikų kaulų iš
barstyta tolimiausiuose Rusijos 
ir Sibiro plotuose? 

Štai prieš kelias dienas pa
skelbta, kad kone pačiame 
Vilniaus centre, šalia Vidaus 
reikalų ministerijos kultūros ir 

PARAMA AKADEMINĖMS 
RELIGIJOS STUDIJOMS 

LIETUVOJE 
Nuo 1992 m. gruodžio mėn. 

Vilniaus universitete veikia 
tarpfakultet inis Religijos 
studijų ir tyrimų centras 
iRSTO, kuris vykdo akademinį 
darbą, atlieka mokslinius ty
rimus, kviečia užsienio lekto- Šalpa nutarė paremti centro 
rius bei ruošia paskaitas visuo- darbus, finansuojant kopijavimo 
menei. Centro svarbiausi tiks- aparato ir reikmenų įsigijimą, 
lai: sumažinti atotrūkį tarp kul- Ši dovana suteikta Religinės 
tūros ir religijos bei ugdyti vi- Šalpos mecenatų. The Oak Tree 
suomenėje ekumeninę dvasią. Philanthropic Foundation, dė-
remiantis Lietuvoje paplitusio- ka. 
mis religinėmis tradicijomis. RSTC vedėja Irena Eglė Lau-
Centras daugiausia orientuotas menskaitė. dėkodama už pa-
į Lietuvoje paplitusių religijų galbą. rašo: „Priimkite mano ir 
istorijas, doktrinų ir socialinio tuo pačiu mūsų visų — Religijos 
vaidmens studijas, paremtas au- studijų ir tyrimu centre dir-
tentišku supratimu iš vidaus bei bančiųjų ir besimokančiųjų 
metodiškai kontroliuojama ana- padėką už Jūsų rūpestį ir labai 
ize. reikalingą pagalbą Religijos 
Atsiliepiant į centro steigėjų studijoms Vilniaus universitete. 

apibūdintas problemas dėl ele- Jūsų dėka įsigyta kopiiavimo 
mentarių priemonių stokos, technika mum? būtina ne tik 
Lietuvių Katalikų Religinė RSTC kaip bet kurios kitos 

sporto rūmų, nuo 1944 rugsėjo 
iki 1947 m. gegužės palaidota 
apie 700, slapta NKVD nužu
dytų Vilniuje, žmonių, ta rp 
kurių gali būti ir vysk. V. Bori-
sevičiaus palaikai. 

O kiek dar nežinomų parti
zanų, politinių kalinių, trem
tinių kapų yra miškuose, lau
kuose, žvyrduobėse, senuose 
sodybų šuliniuose? Kas suras 
tuos kapus, apraudos, pasodins 
gėlių ir pastatys kryžių, kas 
pagaliau atpažins visus kaulus, 
į tuos k a p u s nepaga rb i a i 
suverstus? 

Sausio 13 d. aukų paminėji
mas Lietuvoje buvo iškilmingas. 
Žuvusiųjų pagerbti, be abejo, 
atėjo ir tie, kurie dar nelabai 
seniai prisidėjo prie ne vieno 
tautiečio kančių ir mirties. J u k 
minioje ant kaktos neparašyta, 
kas suteptas ir kas ne. Tie, 
kurie žinojau nebegali kalbėti, 
o tie, kurie dar gali — bijo, 
nedrįsta. 

Kažkada anksčiau pasiūlyta, 
kad Vilniuje būtų pastatytas 
paminklas, panašus į tą, kuris 
atidengtas JAV sostinėje vi
siems, žuvusiems Vietnamo 
kare. Niekas niekuomet nesu
ras visų bolševizmo aukų laido
jimo vietų, bet jų pavardes dar 
nesunku susekti. Užuot kūrus ir 
stačius brangius paminklus se
niems kunigaikščiams, poetams 
ir lakūnams, kaip prasminga 
būtų suręsti milžinišką sieną ir 
joje iškalti mūsų tautos kanki
nių vardus. Tuomet ir mes turė
tume „ašarų sieną", prie kurios 
kiekvienas galėtų pagarbiai nu
lenkti galvą, susimąstyti ir tvir
tai prisiekti: „Vardan žuvu
siųjų, nukankintų, numarintų, 
mes visuomet stovėsime laisvės 
sargyboje!" 

struktūros organizaciniam dar
bui, bet. pirmiausia ir svar
biausia, akademiniam darbui. 
Iki šiol mes negalėjome studen
tams rengti pilnaverčių semina
rinių užsiėmimų, nes neturė
jome minimalių mokyme prie
monių — būt inų tekstų ir 
straipsnių kopijų. Tai itin keblu 
situacijoje, kai religijos studijų 
srities knygų ir vadovėlių dar 
praktiškai nėra. Kopijavimo 
aparatas padės išspręsti ne tik 
šią problemą. Galėsime patys 
parengti studentams būtinas 
mokymo priemones bei skatin
ti ir pačių studentų mokslinę 
tiriamąją veiklą. įtraukiant juos 
į šį darbą. <LKRŠ' 

Plikomis r ;i n komi* pasiryžėliai lietuviai bando sulaikyti sovietu tanką, per 
važiavusi ];mna mergaite Tai jvyko 1991 m sausio 13 d Vilniuje. 

LIKIMO IRONIJA 
JONAS INDRIŪNAS 

28 
Vyrai stebėjo tylėdami. Ką jie galvojo? Matė tuos 

jaunus vyrus dabar, o ryt jie žygiuos kažkur. Kur jie 
nueis? Kas jų laukė? Pavojai? Gal ir mirtis? Ar visi 
besugrįš? 

— Jurgi, ar tu matai? Plechavičiaus nėra! — tyliai 
pasakė Vincas. 

— Pastebėjau ir aš. Tik kažin, ar jis į kiekvieno 
bataliono išleistuves teikiasi atvažiuoti. 

— Nežinau. Man atrodo, kad turėtų. Juk mūsų 
rinktinė didesnių vienetų dar neturi, didžiausi tik 
batalionai. 

— Graudu man darosi, Vincai, kai žiūriu į tuos 
vyrus, — patylėjęs prabilo Jurgis. — Vargšai, kaip jie 
aprūpinti0 Iš viso, atrodo, kad vokiečiai iš jų tik pasi
tyčioti nori. Iš visos Lietuvos jie nori tyčiotis. Sako 
prancūziškais šautuvais apginklavo. Argi ne pajuoka, 
ko jie iš tų vyrų tikisi? 

Jaudinosi Jurgis, kalbėdamas Vincui: 
— Mano Durininkas man visa tai sakė: šoviniai irgi 

skirtingi, iš kur jie gaus atsargų? įsivaizduok, nė vieno 
kulkosvaidžio batalionui nedavė. Sako. gavę mi
nosvaidį. Ką tai reiškia visam batalionui. Juk jie. sako, 
bus į Vilniaus kraštą siunčiami, prieš tuos visus par
tizanus, iki ausų apsiginklavusius Sako, visu nuotai
ka nekokia, ir vadai nė per daug patenkinti. Nekaip 
skamba kaip būrininkas sake. 

Vincas jaute nepasitenkinimą savo Durininku, 
kad jau per tiek laiko dar nebandė su savo vyrais šiek 
tiek arčiau susidraugauti, pasijusti bendro likimo drau

gu. Net pavydas ėmė. kad Jurgis savo būrininką laikė 
draugu. 

Po ceremonijų nieks neskubėjo skirstytis. Visi 
dalinosi tik ką matytais įspūdžiais, rajonas buvo pilnas 
žmonių, kaip per kokius atlaidus. Maišėsi visi: ir 

ir atsakinėjo. Vieniems buvo įdomu, kas čia darėsi, 
kitiems, kas dėjosi Utenos padangėje, kol visi aprimo, 
rasdami kalbą vieni su kitais. 

— Kur Kazys? — kažkuris paklausė. 
— Neatvažiavo, susirgo. Vėliau atvažiuos. — pa-

uniformuoti jaunuoliai, ir įvairiai apsirengę civilinio sake Feliksas 
gyvenimo žmonės, tarpe jų gražios mergaitės ir išdi
džios ponios. 

Neskubėjo ir Vincas su visais draugais, manydami 
sutikti ką nors iš pažįstamų. Vincas tikėjosi susitikti 
su Feliksu ir Kaziu, kurių dar nebuvo susitikęs nuo 

— Kas atsitiko? Smarkiai susirgo? 
— Šiaip sau. Tikrai ir nežinau, jo brolis man tik 

pasakė. 
Vincas susiinteresavo Kaziu. Jam jis buvo daugiau 

artimesnis kaip. vienas iš „geležinio trejeto" draugų. 
jų grįžimo. O jis tikrai manė. kad jie parvažiavę daug negu. kad kitiems, tad kai visi šiek tiek aprimo, įsivėlė 
naujienų sužinojo iš visos apylinkės gyvenimo, gal net į atskiras kalbas, paklausė Felikso: 
buvo sustoję gimnazijoje, net, nedrąsiai Vincas galvo- - Kas atsitiko su Kaziu? Kas per liga? Atrodydavo 
jo. gal ir Liuciją susitiko, o jinai tikrai ką nors įdomaus gana patvarus vyras gimnazijoje 
prašė jam — Vincui nuvežti 

— Feliksas! Ten Feliksas eina! — sušuko Antanas. 
— Kur? — sužiuro visi. 
— Ten, žiūrėkit, jis eina. 
Ir, nieko nelaukdamas, pasileido į tą pusę, kur 

Feliksas su būriu draugų jau traukė į savo gyvenvietę. 
Paskum jį pasekė ir kiti. 

— Feliksai! — dar iš toli šūktelėjo Antanas. 
Išgirdęs jį šaukiant, Feliksas atsisuko. Nustebo. 

— Ne tiek liga, kiek kiti dalykai, — tyliau pasakė 
Feliksas. — Nenoriu visiems viešai pasakyti, kad kokių 
nemalonumų nesusidarytų, geriau tegu būna taip. Juk 
ryt ateisi išleisti bataliono? 

— Ateisim, kaip ne. 
— Susitikime abu, tada aš daugiau papasakosiu, 

prie visų nenoriu, o yra, kas mums ir svarbu. 
Vyrai nusiyrė iš minios į laisvesnę vietą, link 

Felikso gyvenamų pastatų, kur buvo medžių pavėsyje 
pamatęs į juos artėjantį uniformuotų jaunuolių būrelį, keli dar nesulaužyti suolai. Čia buvo daug ramiau ir 
Momentui neatpažino. laisviau, niekas jų netrukdė. 

— Feliksai, kur taip skubi? Kaip tau? — kone visi - \ a . Feliksai, pasakok, kas daugiau ten naujo, 
s ušuko. kokios naujienos girdisi? 

— Ah. kad jus galai, neatpažinau! Visi uniformuo- - Ne per linksmos naujienos. Kažkaip žmonių 
ti' Iš kur tas uniformas taip greit gavote? Atrodote nuotaika prislėgta. Lyg baimės apimti. Sutikau mūsų 
vyrai, kaip ąžuolai, - linksmas, pamatęs seniai klases Pakalnį per šventes, sakė, ir gimnazijoje nuo-
matytus draugus, sveikinosi su visais Feliksas. - Kas taikos ne kokios: vargsta visi, po miestą klasės 
naujo? Kur dabar jūs gyvenate? Ar jau jums kas nors išblaškytos, jei nepasikeis, kalba, gal kitą rudenį visai 
ką dėsto, ką nors moko? nepradės mokslo. 

Kurį laiką visi džiaugėsi, seniai besimatę: ir klausė, < Bus daugiau > 
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LIETUVIU TELKINIAI 

CLEVELAND, OH 

ĮDOMUS P O K A L B I S 

Sekmadieni, sausio 9 d., Dievo 
Motinos parapijos salėje Tėvas 
Algimantas Gudaitis, SJ , kal
bėjo tema: „Tikėjimas Lietuvoje 
okupacijos metais ir mano iš
gyvenimai". Ši pokalbį rengė 
„Ateities" klubas. 

PAGERBTA 
IZ. J O N A I T I E N Ė 

D.L.K. Birutės draugijos Cle-
velando skyrius savo narei Iza
belei J o n a i t i e n e i s u t e i k ė 
pakėlimą į Garbės nares. Iz. Jo
naitienė yra buv. Lietuvos gene
ralinio štabo majoro a.a. Antano 
Jonaičio našlė. J i , nepaisant 
metų naštos, aktyviai dalyvauja 
lietuviškame gyvenime. 

KONCERTAS 

Mezzosoprano Aldonos Stem-
pužienės koncertas Clevelande 
ruošiamas š.m. gegužės 15 d. 

REMIA LIETUVOS 
VYČIU PROGRAMĄ 

„Tėvynės garsų" radijo pro
gramos dalį, skirtą Lietuvos Vy
čiams, globoja G.T. Interna
tional kelionių agentūra. 

T. G. 

BAIGĖ MOKĖTI SKOLĄ 

Clevelando Šv. Jurgio parapi
ja pernai gruodžio mėnesį bai
gė mokėti skolą už bažnyčios 

š i ldymo ka t i l ą . Už k a t i l ą 
sumokėta 23,400 dolerių. Aukų 
š iam t iks lu i g a u t a 15,600 
dolerių. Skir tumas buvo pa
dengtas iš parapijos veiklos fon
do. Klebonas kun Tuozas Ba
cevičius dėkoja visi< ms aukoju
siems katilo fondui. 

SV. J U R G I O P A R A P I J O S 
P A G A L B A 

V A R G D I E N I A M S 

Clevelando Šv. Jurgio parapi
jos Šalpos c e n t r a s p e r n a i 
sutelkė ir išleido daugiau negu 
14,000 dolerių savo veikloje. 
Buvo parūpinti 72,000 patie
kalų (25 tonos maisto,1 jų rei
kalingiems parapijos apylin
kėje. Dėkojama Šv. Jurg io 
parapijos ir kaimynų Faith Ta-
bernacle savanoriams, kurie 
pernai talkino Šalpos centrui 
daugiau negu 500 valandų. 
Mielai laukiamos ir šiemet visų 
geros valios žmonių aukos ir 
talka. 

ŠV. J U R G I O P A R A P I J O S 
G E R A D A R I A I 

Pastaruoju laiku Clevelando 
Šv. Jurgio parapijos biuletenio 
spauda labai pagerėjo. Kleboni
joje gauti nauji spausdinimo 
įrengimai — naujas kompiuteris 
ir „laser" spausdinimo mašina. 
Parapija yra dėkinga dr. An 
tanui Bacevičiui už padovano
tus įrengimus, o Edvardui Kli
mui už jų sude r in imą bei 
parapijos personalo pamokymą 
juos vartoti. 

G. J u š k ė n a s 

CLASSIFIED GUIDE 

Po skautiškų kūčių Clevelande — „Ateina naktis Iš k. — A. Miškinienė, kun. Algimantas Gudai
tis, SJ, N. Kersnauskaitė, I. Bublienė, Amanda ir Algis Mulioliai, Ričardas ir Iris Hallal, R. Belzin-
skas ir jų vaikučiai. 

„BOMBA" AR TIESA? 
A U R E L I J A M. B A L A Š A I T I E N Ė 

Kai rugsėjo mėnesį ..Gimta
jame kraš te" (Nr. 38) pasirodė 
mano straipsnis, kuriame ra
šiau apie įtarimą, kad Lietuvo
je veikia pašto cenzūra, rugsėjo 

moralus, bet mes nedarėme iš
vados , kad t a i oficial iai 
aprobuota procedūra. Bet da
bar? Jei pašto viršininkai jau at
virai sako. kad laiškai atplė-

J U N O BEACH. F L 

LANKĖSI P R O F . P O V I L A S 
ZAKAREVIČIUS 

Vytauto Didžiojo universiteto, 
K a u n e , p r o r e k t o r i u s prof. 
Povilas Zakarevičius lankėsi 
Atlantic universitete. Boca Ra-
ton, Florida. Ta proga lapkričio 
20 d. dr. Vlado ir Onutės Vaitkų 
namuose Juno Beach jam buvo 
suruoštas privatus susit ikimas 
su buvusiais Vytauto Didžiojo 
universiteto studentais. 

Vakar ienės metu t rumpai 
programai vadovavo Rimgailė 
Zotovienė. Atsiminimais apie 
universitetą dalijosi ir sveikino 
dr. Maciūnas, dr. Solys. dr. 
Majauskas ir D. Augūnienė. 

Prof. Zakarevičius papasakojo 
Vytauto Dižiojo universiteto 
atgimimo eigą, dabartines pro
blemas. Jis ypač pabrėžė sunkią 
s tuden tu padėtį, nes j aun i 
žmonės neturi pinigu ir visos 
išlaidos, susietos su studijomis, 
tampa didžiule našta šeimoms. 

Kvietė susirinkusius nepa
miršti savos ,.Alma Mater" 
ir moraliai bei kitais būdais 
r e m t i un ivers i te tą . Pažadė jo V. 
D. un ivers i t e tu i nuvežt i sur ink
t a s a u k a s . 

G E D I M E 
B R O N I A U S A U Š R O T O 

1993 m. lapkričio 23 d., po 
sunkios ligos, mirė ilgametis 
Juno Beach gyventojas Bronius 
A u š r o t a s . Pa l iko žmoną 
Veronika ir sūnų su šeima. 

28 dienos ..Tiesa" su pasipikti- šiami ir skaitomi, tai reiškia, 
nimu rašo. jog mano straipsnis kad tas daroma su vyriausybės 
..mūsų šalyje sukėlė sprogusios 
bombos įspūdį". Mano ,,GK" 
straipsnis buvo pagrįstas kom
piuterio tinkle pasirodžiusiu at
viru laišku, kuriame vienas 
žymus tarptautinės teisės žino
vas amerikietis, du mėnesius 
Vilniaus universiteto teisių fa
kultete pravedęs tarptaut inės 
teisės seminarus, pasiuntė de
šimtį laiškų į Ameriką. Septyni 
laiškai, siųsti šeimos nar iams, 
juos pasiekė, bet kiti t rys. ku
riuos jis siuntė kolegoms teisi
ninkams, adresatų nepasiekė. 
J is taip pat paminėjo, kad pana
šių skundų girdėjęs ir iš kitų 
savo kolegų. Jo išvada: Lietuvos 
paštas cenzūruoja ir nepralei
džia laiškų, kurie jiems atrodo 
„netinkami" užsieniui. J is taip 
pat rašo, kad „mano laiškuose 
nieko grynai politiško nebuvo, 
bet buvo paminėti kai kurie fak
ta i " . 

Paskutiniuoju metu ir mūsų 
spaudoje pasipylė p a n a š ū s 
skunda i , jų t a rpe rašytoja 
Birutė Pūkelevičiūtė iškelia 
nedovanotinus pašto s iuntų 
dingimo faktus, o „Draugo" 
lapkričio 2 dienos laiškų sky
riuje Jono Balbato laiškas su
krėtė visus, jį skaičiusius. Iš
vada aiški: KGB stiliaus cencū-
ra ne tik egzistuoja, bet yra ska
t inama „iš viršaus". Kai prieš 
metus prieškalėdinio laikotar
pio metu pašto tarnautojai at-
plėšinėjo iš užsienio ateinančius 
laiškus, juose ieškodami gimi
nėms ar draugams siunčiamos 
valiutos, tai Lietuvos spauda to 
neslėpdama rašė ir skelbė, kad 
nusikaltusieji buvę nubausti . 
Nors toks pašto tarnautojų elge
sys buvo nepateisinamas ir ne-

organų leidimu ar gal net įsa
kymu. 

Kaip ilgai Lietuvoje tęsis so
vietiškos „tradicijos", žalojan
čios asmens teises, kurios yra 
apsaugotos Lietuvos konstituci
ja? Joje yra aiškiai nusakytos 
asmens . .pr ivatumo teisės", 
įskai tant ir paštą, ir telefo
ninius pasikalbėjimus. Ar ir ji 
darysis panaši į Stalino konsti
tuciją, kurioje buvo „garan
tuojamos visos religinės ir as
mens laisvės", bet iš tikrųjų 
konstitucija ir gyvenimas nieko 
bendra vienas su kitu neturėjo, 
ją panaudojant kaip propagan
dos įrankį Vakarų demokrati
joms mulkint i . 

Į Lietuvą nuolatos keliauja 
mūsų te is ininkai ir dalyvauja 
teisininkų konferencijose. Jie 
labai pasi tarnautų demokratijos 
idėjų įgyvendinimui Lietuvoje, 
pašto ir kitokio pobūdžio cen
zūros problemą iškeldami tei
singumo ir į s ta tymų plotmėje, 
rasdami priemonių tokių „įsa
kymų" autorius pašalinti iš vy
riausybės postų ir juos nubaus
ti, kaip nusikaltėlius prieš kons
tituciją. 

Kitame laikraštyje skaitau 
graudų vieno tėvynainio skun
dą, kuris į Kanadą siuntęs ver
t ingas knygas. Po daugelio me 
nesių adresatai jų negavę. Ga
limas dalykas, kad pašto tar
nautojai ieškojo „naudos", bet 
jokio pateisinimo nėra, kad paš
tas, kaip pagrindine susižinoji
mo priemonė t a rp Lietuvos ir 
užsienio, tapo nepatikimu orga 
nu, kuriame siaučia sovietiniai 
vėjai. O ką cenzoriai laimi, su
laikydami laiškus, kuriuose ra
šoma kokia nors karti tiesa? 

Juk abipusės kelionės ir viešna
gės ta rp tėvynainiu ir užsienio 
lietuvių negali būti „cenzūruo
jamos" ir nemaloni ar maloni 
tiesa pasiekia visus. Vakarų 
pasaulio lietuviai teisininkai 
privalo kelti savo balsą Lietu 
voje, pagarsinti ta problemą, iš
kelti tarptautinėje plotmėje. 

Juno Beach lietuviai ka r tu su 
šeima gedi Broniaus Aušroto, 
vieno iš LB Palm Beach apy
l inkės steigėju, p i r m i n i n k o , 
komis i jų na r io , a k t y v a u s 
visuomeninink au to r iaus ir 
žurnalisto, plačiai besireiškusio 
liet. spaudoje. 

A K T O R I U S K C S T U T I S 
G E N Y S P A B E N D R A V I M O 

P I E T U O S E 

Pabendravimo pietuose gruo
džio 14 d. dalyvavo ak tor ius , 
režis ier ius , poetas K ę s t u t i s 
Genys iš Lietuvos. 

LB Palm Beach apyl inkės 
pirm. dr. Majauskas p r i s ta tė 
Kęstutį Genį daugiau negu 60 
susirinkusių tautiečių, suvažia
vusių, i šg i r s t i p rofes ionalą 
aktorių. Paryškino ir Kęstučio 
Genio profesinį kelia, kuris, nuo 
l i teratūros ir vaidybos studijų 
Lietuvoje, nuvedė i vaidybos 
s tud i j a s Maskvoje . G r į ž ę s , 
a k t o r i u s d a u g i a u s i a i d i r b o 
Kauno dramos teatre: be to j i s 
vaidino ir filmuose, režisavo 
porą veikalų. Yra sukūręs daug 
vaidmenų, pradedant l ietuvių 
dramaturgais , baigiant Čecho
vo ir Shake-pearo. Niekam 
nežinant, a t l iekamu laiku ra šė 
eilėraščius, kurių nespausdino. 
Yra paruošęs spaudai knygą, 
kurią žada greitu la iku išleisti. 
Priklausė Sąjūdžiui. 

Tai buvo jaudinant i popietė, 
nes retai tenka išgirsti lietu
viška žodi taip gražiai tar iamą, 
a r mintį perteikiamą su tokiu 
įsijautimu ir jėga. Taip Kęstut is 
Genys nuvedė sus i r inkus ius į 
savo pasaulį. Nel inksmas t a s 
pasaulis, žmones priversti bū t i 
„žmogumi chameleonu", turėję 
išmokti: ..verkti, kai springau iš 
juoko, ir juoktis, ašaromis ka i 
springau". Jo eilėse žmonės y ra 
tik ..tamsi dėme. juodame fone", 
ir nors žino. kad „kara l ius nuo
gas", tačiau to pasakyti negali . 
Atgimimo !a Kais jo temos lyg ir 

Nuotr. VI. Bacevičiaus 

Susir inkę ilgai plojo aktoriui 
Kęstučiui Geniui , išprašydami 
dar porą eilėraščių, nes vis dar 
norėjosi girdėti gražiąją mūsų 
gimtą lietuvių kalbą. 

N A U J Ų J Ų METU 
S U T I K I M A S 

Arti 90 Palm Beach ir apy
linkių lietuvių 1993 m. gruodžio 
31 d. susirinko į St . Paul of the 
Cross bažnyčios salę sutikti 
Naujuosius Metus . Sutikimą 
ruošė Palm Beach LB apylinkės 
valdyba su ta lkininkais . 

Stalai salėje buvo gražiai pa
puošti gėlėmis, stovėjo maistu 
apkrau tas bufetas, skambėjo 
jauki muzika. Susirinkusieji 
šoko. šnekučiavosi, vaišinosi. 
Buvo a t ė j ę s i r parapijos 
klebonas; j is tarė t rumpa žodį, 
palinkėjo Lietuvai ir susirinku
siems sėkmės 1994-tais metais. 

Art inant is 12 valandai LB 
pi rm. dr. Majauskas visus 
pasveikino, ir š t a i magiškas 
m o m e n t a s j a u čia! Susi
rinkusieji sveikino vieni kitus ir 
sugiedojo Lietuvos himną. 

Nauju metų sutikimo ruošoje 
ypač daug pasidarbavo LB apy-
linkės valdybos vicepirm. Ali
cija Solienė. Lietuvos Dukterų 
atstovė Birutė Ciurienė ir Jonas 
Garla. 

D. A 

įteikti skunda tarptautinei paš 
to sąjungai Šveicarijoje. Toli- šviesėja, tačiau vėl įsipina t a m 
mesnis tylėjimas yra lygus pri- sa ..Žmogaus nematome, žmo 
tar imui . gaus negirdim ". 

K I N I J A S T A T Y S 
A M B A S A D Ą 

Kinijos Liaudies Respublikos 
ambasadai Lietuvos vyriausybė 
nutarė parduoti 3,200 kvadrati
nių metrų sklypą Žvėryne. Skly
pas kainuoja daugiau kaip 
31,000 dolerių. Lietuvos užsie
nio reikalų ministerijos prašy
mu. Vilniaus žemėtvarkos tar
nyba pate ikė keletą žemės 
sklypų, t inkamų statyti užsie
nio atstovybes ir rezidencijas. 
Šie sklypai, t s an tys Žvėryne ir 
miesto centre, kainuoja nuo 
23.000 iki 50.000 dolerių. 

Clevelando Šv. Kazimiero lituanistines mokyklos pirmaskyriai kalėdiniame pobūvyje suvaidino 
„Traukinuką"'. 
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MUTUAL Vejele SAVINGS 
A N D I O A N A.oOC IATION 

Cnorl" ipH nnci Snpromo' i l.y #)? Un i te ) 5*3*P1 ' • " v i " n m r n l 

2212 W CFRMAK ROAO • CrfCAGO NNOfS 60608 PMONE (312) 847 7747 

FOR RENT REAL e ;TAT. 

FOR RENT 
3 bdrm. apt., vic 3300 block of S. 
Emerald; adults only, no pets. Call 
after 6 p.m. 312-229-8517. 

FOR RENT 
Išnuomojamas St. Pate* Beach 
FL „condo" savaitei arba mėnesiui. 
Skambinti vakarais tel. 

813-696-3467. 

H E L P VVANTED 

Ieškome darbščios Ir tvarkingos 
jaunesnes lietuvės prižiūrėti mūsų dukras 
10 ir 2 m. amž. bei padėti namų ruošoje 
Gyvename Los Angeles priemiestyje. 
Kreiptis: Vilija, tel. 1-909-391 -3999 (dar
bo) 1-619-868-4882 (namų savaitgaliais) 

*«S Y ^1 GREIT 
PARDUODA 

R E / M A X 
R E A L T O R S 

(312) 586-5959 
( 7 0 8 ) 4 2 5 - 7 1 6 1 m 

RIMAS L. STANKUS 

RiŠCELLANEOUSt 

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

10%—20%—30% pigiau mokė
sit už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas mus. 

FRAMK ZAPOUS 
3208 Va Wost 95th Street 

Tel. — (708) 424-8654 
(312) 581-8654 

E L E K T R O S . 
{VEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai, 
garantuotai ir sąžiningai.. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

FOR SALE 
OAK LAWN, IL 

Brick ranch; large K ing , dining rms: Ige 
eat-in kitehen: breaMast bar; 2 bdrms; 
newer roof; new appl window treatments: 
broom eloset; pantry a/c; 1 v? bath; alumi-
num soffit fascia storms; some furniture; 
garden equipm. $149.900. Make orfer. 
Tel. 708-424-1772. 

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

Qrttg 
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tu REALMART, I N C 
6602 S. PulasVi, 

Chicago, IL 60o29 
312-585-6100 

BALYS BUDRAITIS 
A.»meni$kai patarnauja įvairių nuosavy
bių pirkime bei pardavime, mieste ir 
prh?mies^iuo«e. Su;r»teresooti skam
binkite BUDRAIČIUI 
Bus 312-585-6100, N £ 312-77S-3*71 ; 

U.S. SAVINOS BONOS 
THE GREAT AMERICAN -NVESTMENT 

C s T i t l 111/ KMIECIK REALTORS 
•V-*3 "UfKjt 7922 s. Pulask, Rd 

* • • 4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYBR 
284-1900 

Jei nor i te parduoti ar o'rkti namus, 
kreipkitės j Danutę Mayer. ii profe
sional iai , sąžiningai jr asmewi<kai 
patarnaus. tarnavimas veltai. 

LITHUANIAN MERCY LIFT 
NUOŠIRDŽIAI DĖKOJA RĖMĖJAMS 

UŽ ATSIŲSTAS AUKAS: 
$500 — dr. R. Sakalas 
$300 — Dalia ir Raimundas Mieželis; Lithuanian Heri-

iage Club. 
$200 — Sigutė ir Bernie Mikrut; LB Brighton Park; 

dr. R. Skarin. 
$150 — Dr. M. Indreika-Biskis. 
$100 — M. ir dr. K. Ambrozaitis; L. ir dr. M. Griauzdė; 

Brighton Park Homeovvners Assn.; prel. J. Prunskis: Marcella 
Dargis Lain; A. ir dr. F. Mažeika; J. ir dr. J. Sidrys; Barbara 
ir Joseph Plikaitis; Dorothy ir dr. Edvvard Kvvedar; M. 
Laukaitis; A. ir A. Brazis; V. Janusionis; American Travel Ser
vice; dr. Frymark V. Janusionis; D. Levickis; E. ir V. 
Lietuvininkas; D. ir S. Strasius; Selma ir Al Bartkus. 

$55 — Albert Bartkus. 
$50 — F. Jagiella; P. ir R. Domanskis; LB Hot Springs; 

J. Kacilauskas. Gladkauskas; O. Adomaitis, W. Unakis; I. ir 
A. Draugelis. 

$30 — J. Lintakas; V. Raslanas. 
$25 — M. ir J. Palubinskas; Kalvaitis; A. Friend; G. Nat

kevičius; S. ir W. Simonaitis, C. ir V. Paskauskas; T. ir R. 
Distributors; Stan Balzekas; J. ir R. Shlaustas; F Zapolis. 

$5-$20 — C. Sanders; W. ir E. Olevich; McLemore; L. 
von Braun; S. ir E. Mitchell. 

Banaičio opera 

„JŪRATĖ IR KASTYTIS1 

Lietuvių Operos išleistos 3 plokšteles. Įdainavo Dana 
Stankaitytė, Stasys Baras, Margarita Momkienė. Aldona 
Stempužienė, Lietuvių Operos choras. Dirigentas — 
Aleksandras Kučiūnas. Plokštelių kaina $1500 Illinois 
gyventojams Tax $1.32. plius persiuntimo išlaido^ - USA 
$2.95. o | Kanadą $4.00 Užsakymą siųsti: Draugas, 4545 
W. 63rd St., Chicago, IL 60629. 



LAIŠKAI 
DĖL PIRMOJO PUSLAPIO 

„Draugo" pirmasis puslapis 
yra įdomiausias, kai jame daug 
trumpų straipsnelių, ypač iš 
Lietuvos. Mes negauname spau
dos iš tėvynės,ne visada galime 
pasiklausyti Vilniaus radijo, tai 
„Draugas' ' yra vienintelė pa
tikima informacija. Seniau į 
pirmą puslapį mažai kreipdavo
me dėmesį, o dabar mielai pa
skaitome. 
J o l a n t a ir Rimas N o r m a n t a i 

Elmhurst, IL 

SMULKIOS ŽINUTĖS 

lis iš motinos pusės buvo lie- R E I K I A P R A D Ė T I 
tuvis, Juozas Kubi l inskas . To- NTTrfc A r> r^ 
mas Venclova tu r i 23 metų ^ " A , o , C 
sūnų Andr ių , ku r i s gyvena Daug kartų skaitėme ar girdė-
Petrapily ir 20 m. dukrą, k u r i jome nusiskundimus apie Lie-
studijuoja Ohio valstijoj. Marytė tuvos įstaigų, ar parduotuvių 
Venclovaitė ka lba l ietuviškai , d a r b i n i n k ų n e m a n d a g u m ą , 
yra s tovyklavus Neringos sto- š iurkštumą, t a ry tum kiekvie-
vykloj, Vermonte. Tomas Venc- nas klientas yra bereikalingas 
lova su ma lonumu a ts imena , jų trukdytojas ir juo reikia kaip 
kad būdama stovykloj duk ra ga l ima greič iau a t s ik ra ty t i , 
buvo išr inkta „l ietuviškiausia" Siame kraš te esame pripratę 
savo grupelėje. prie malonių ir greit paslaugų, 

Ar Tomas Venclova apie Lie
tuvos ateitį gali l iudyti „ma
žai", a r daug, nežinau. 

E l o n a V a i š n i e n ė 
Nor th Haven, CT 

GERA PASTABA 

Žinote, ko mano jaunimas 
„Drauge" pirmiausia ieško? 
Nagi tų trumpų žinučių, kurias kais sunku t i nkama i vartoti , 
spausdinate, kai lieka nedidelis jei toks Žirinovskis Rusijoje 
tarpas laikraštyje. Iš kur jūs jų save vadina l iberalu ir demo-
prirenkate? Mano vaikai dar kratų, {domus p. Bražėno Va-
prastai lietuviškai skaito, tai karų kairiųjų (Vakarų kairiųjų 
ilgų straipsnių „neįkanda", o liberalų) pavadin imas : social-
tuos trumpus — visada išsiran- liberalai. Gal t a s geriau nusako 
kioja. Rita (10 metų) kelis kar- tokią pasaulėžiūrą, negu pap-
tus tomis informacijomis net ras tas: Amerikos liberalai. 

todėl stebimės ir liūdime, kad 
mūsų tėvynėje to nėra, ypač kai 
dabar labai svarbu išvystyti 
pr ivatų verslą ir kaip galima 
daugiau kl ientų pat raukt i į 
nuosavą įstaigą. 

Atrodo, kad jau pradedama 
įsisąmoninti naujų taisyklių rei-

Esu dėkingas už Vil iaus Bra- kal ingumą ir net spaudoje duo-
žėno gerą žodį ir pas tabas apie darni p a t a r i m a i , kaip aptar-
, , K r a š t o ū k i o t v a r k y m a s nau t i ateinančius į įstaigą, par-
s t r a i p s n į . P o l i t i n i a i - e k o n o - duotuvę, restoraną, kaip elgtis 
minę terminologiją šiais lai- s u klientais, lankytojais. Štai 
kais sunku t i nkam*; „»r+r>*; vienas tokių pa tar imų sąrašas, 

savo mokykloje pasinaudojo. 
Kai mokytoja paklausė, iš kur 
ji žino, pasakė, kad lietuviš
kame laikraštyje pasiskaitę. 

Roma Vaškevič ienė 
Homewood, IL 

REIKIA IR GERŲ ŽODŽIU 

Aš niekada nerašiau laiško jo
kiam laikraščiui, bet apsipren-
džiau parašyti. Skaitau laiš
kuose, kad žmonės labai mėgsta 
viską kritikuoti, o ką gero 
pasaky t i nesiskubina. D a r 
neseniai skaitau „Draugą", bet 
randu jame įdomių dalykų. 
Labai patinka šeštadieniais 
Rimties valandėlė. Nors mes 
laikraštį gauname pavėluotai, 
bet visuomet perskaitau ir kar
tais man padeda geriau supras-

Komentuodami apie Lietuvos 
ekonominę padėtį ir galimybes, 
pagalvojame ne tik, kas būtų ge
r iausia turė t i mūsų kraš te , bet 
i r apie tai , k a s įmanoma įvesti 
esamose sąlygose, atsižvelgiant 
į dabar t ines piliečių politines 
nuotaikas. 

J o n a s P a b e d i n s k a s 
VVestchester, Illinois 

A. ŠLEŽEVIČIUS KLAIDINA 
AMERIKOS LIETUVIUS 

išspausdintas „Lietuvos aide" 
(1993 m. lapkričio 17 d.): 

„Labai svarbu parinkti gerą 
apšvietimą. Je igu iš lauko pa
t enka per mažai šviesos, būtina 
uždegti elektrą. Sienos visada 
tu r i būti švarios ir neseniai nu
dažytos. Grindis reikia iškloti 
mozaika arba kilimine danga, 
linoleumas čia net inka. Rūbinė 
arba bent kampelis , kur apsi
lankantys kl ientai galėtų pasi
kabint i viršutinius rūbus, ta ip 
pa t turėtų būt i . Nepakenktų ir 
prie pat durų ant grindų pasta
ty ta didelė vaza, į kurią lanky
tojai galėtų dėti šlapius skėčius. 

Ant stalų gali stovėti tik po 
vieną telefono aparatą. Minis
terijos - išimtis. Jose išdidžiai 
besipuikuojantys papildomi te
lefonai liudija tiesioginį ryšį su 
vyriausybe a r prezidentu. 

Darbuotojai visada privalo 
būti deramai apsirengę. Pap
ras ta i vyrai dėvi kostiumus ar
ba švarkus ir prie jų priderintas 
kelnes, moterys vilki kostiu
mėlius arba suknutes . Nedera 
per daug prisikvėpinti , naudo-

Detroito lietuvių sekmadienio 
radijo programa iš savo 45 min. 
laiko sausio mėn. 9 d., skyrė 20 
min. prem. A. Šleževičiaus pra
nešimui. Praneš imas padary tas 
telefonu gruodžio mėn. 31 d. 

Premjeras apžvelgė savo vy
riausybės 9 mėnesių veiklą ir 

„ r rado, jog padaryta didelė pažan- per daug prisikvėpinti , naudo 
ti , ką sekmadienį bažnyčioje ga ekonomijoje, užsienio poli- ti aš t raus kvapo dezodorantų 
girdėjau, ypač kad mūsų parapi- tikoje ir nus ika l t imų sumaži- l r , savaime supran tama , jūsų 
jos klebonas šneka daugiau apie nime. Visa tai a t l ik ta po 3 metų kontoroje nerūkoma, 
finansus ir kitus pasaulietiškus Sąjūdžio sauval iavimo ir vals- Atsiliepdami į telefono skam-
reikalus, o ne apie Šv. Raštą, tybės reikalų nežiūrėjimo. Mes būtį, darbuotojai būtinai pasako 
Skaitydama Rimties valandėlę, visi žinome, jog Lietuva išsiva- firmos pavadinimą. Pa ta r t ina 
anksčiau vis pagalvodavau, ką davo iš Sovietų Sąjungos vergi- pr idurt i ir savo pavardę. Be to. 
t ie inicialai apačioje reiškia, jos tik 1991 metų rugpjūčio j į e visada privalo būti manda 
Dabar jau aišku, kad rašo Aldo- mėnesį, o b u v ę komun i s t a i gūs, žvalaus balso, 
na Zailskaitė. Ačiū jai. sugrįžo Lietuvos valdžion 1992 Būtina smulkiai užrašyti visą 

Virginija Tautv i la i tė metų spalio mėnesį. Taigi Są- informaciją, kur ią išgirstate iš 
Holland, MI jūdis tebuvo Lietuvos valdžioje skambinančiojo. Jeigu žmogaus, 

t ik metus. Tačiau Šleževičius kurio kl ientas ieško, tuo mo-
kelis kar tus savo pranešime pa- m e n t u firmoje nėra , reikia 

NETEISINGA INFORMACIJA brėžė skanda l ingus Sąjūdžio pasiteirauti, kada klientui būtų 
valdžios trejus metus , k u r vyko patogu su juo pasikalbėti ar 
persekiojimas už poli t inius įsi- • •••..• - - — 
t ik in imus . Tikrovė y ra , jog 
sąjūdininkai 1991 m. rugpjūčio 
mėnesį neuždraudė veikti Lie
t u v o s k o m u n i s t ų p a r t i j a i , 
LDDP. naujai pasivadinusiai . 

Dėl L i e t u v o s ir išeivi jos 
santykių pagerinimo Adolfas 
X.-

Norėčiau atkreipti dėmesį, 
kad yra keletas klaidų dr. Lino 
Sidrio straipsnyje „Lietuviai 
neranda sau darbo Europos 
v i e šbu ty je" (gruodžio 29). 
Autorius rašo, kad Tomas Venc
lova „savanoriškai apleido 
Lietuvą, vedęs nelietuvaitę, 
neturi vaikų ir apie Lietuvos 
ateitį mažai gali liudyti". 

Tomas Venclova Lie tuvą 
apleido ne savanoriškai. J i s 
1977 m. atvyko į Kalifornijos 

susi t ikt i . O ieškomas firmos 
darbuotojas t ik grįžęs privalo iš 
kar to paskambint i . 

Jei viršininko nėra, tai firmos 
tarnautojai privalo dirbti , kaip 
dirbę, neplepėti apie asmeninį 
gyvenimą ir 1.1. Šiukštu, kad 
joks in teresantas neužkluptų 

Lietuvos tik „karš tų galvų" 
universitetą, Berkeley, skaityti politikus opozicionierius val-
paskaitų. Jam būnant Ameriko- džiai, o ne vyriausybės atstovus 
je, JAV Sovietų Sąjunga atėmė 
sovietinę pilietybę. 

Tomo Venclovos žmonos sene-

Sleževičius apkal t ino LB, jog ji tarnautojų, bevalgančių kon-
į VIII Pasaulio lietuvių mokslo toroje. Apskri tai biure a r kon-
ir kūrybos simpoziumą lapkričio toroje valgyti, kaip ir rūkyti, 
24-28 d. Čikagoje pakvietė iš turėtų būti griežtai draudžiama. 

*a> i m " Laikraščių skai ty t i ta ip pat 
nevalia, nebent tektų peržiūrėti 
su firma susijusį straipsnį. 

Nepaprastai svarbu, kad visi 
tarnautojai (taip pat ir vir
šininkas) iki pat darbo dienos 
pabaigos neužmirštų šypsotis ir 
jokiu būdu nebūtų išdidūs ar 
pasipūtę, jei firmos reikalai 
labai gerai klostosi. 

Galiausiai, baigiantis darbui, 
reikia dokumentaciją sudėti į 
stalčius. Kitą rytą jūsų firma 
privalo atrodyti švarutėlė ir 
tvarkinga" . 

Aš pats buvau pranešėjas tame 
simpoziume ir mano sesijoje 
buvau t ik vienas iš išeivijos, o 

Dvi Žiburėlio mokyklėlės „švieselės" - Alexa Razmaitė ir Saulė Gry 
bauakaitė — kalėdiniame mokyklėlės pobūvyje. 

Nuotr. Astos Razmienės 

kiti t rys iš Lietuvos — puikūs 
mokslininkai ir moksl in inkė . 
Vakarų pasaulyje mokslininkai 
netur i gauti jokių valdžios įga
liojimų dalyvauti moksliniuose 
suvažiavimuose. 

Šleževičiaus kalba primena 
man vokišką žodį „schlimmbes-
serung" — pagerinimą, kuris il
gainiui tampa pabloginimu. 

S a u l i u s Š imo l iūnas 
Detroit, MI 

AKINIAI LIETUVOS SILPNAREGIAMS 
VYTAUTO LANDSBERGIO FONDAS 

Vajaus lėšų teikėjos, „Kun. Gražinos" vyr. skaučių bū
relio vyresniosios skautės Chicagoje, nuoširdžiai dėkoja 
visiems geradariams aukojusiems padėti Lietuvos 
silpnaregiams; 

$5,000.00: Lietuvos Dukterų Draugija, Chicago. 

$200.00: JAV LB Brighton Parko Apylinkė, Chgo; I. 
Kairytė, Oak Lawn, IL; G. Liautaud, Chgo. 

$150.00: Donald Petkus & Son, Chgo. 

$125.00: A. ir R. Bartkus, Mt Prospect, IL. 

$100.00: A. ir L. Brazdys, Chgo, A.A. Alf. Vazalinsko 
atm.; Brighton Pk. Namų Savininkų Draugija, Chgo; dr. B. 
Kasakaitis, Chgo; P. ir D. Griganavičius, Darien, IL; JR. ir 
R. Krištopaitis, Palos Hts, IL; LARC Moterų SAS 20 kuopa, 
Chgo; Lietuvos Dukterų Draugijos Meirose Park skyrius, 
Melrose Pk, IL; V. ir B. Meškelė, Arlington Hts, IL; J. ir M. 
Mikutaitis, Chgo; V. ir V. Plepys, Orland Pk, IL; I. Serelienė, 
Forest Pk, IL; 0. Siliūnienė, Chgo; A. ir Dr. A. Šležas, Floos-
moor, IL; R. ir A. Smolinskas, Chgo; J. ir R. Spurgis, Chgo; 
Standard Federal Bank, Chgo; N. Šumskienė, Chgo; A. 
Sutkuvienė, Homevvood, IL; V. ir R. Vai, Oak Brook, IL; R. 
ir J . Vazbys, Mahvvah, NJ; V. ir I. Virkau, Dovvners Grove, IL 

$75.00: Am. Lith Citizens Club of Suffolk County, Islip, 
NY; M. ir Z. Butėnas, Chgo; M. Jankauskas, Islip, NY; N. 
Spurgis, Oak Park, IL. 

$50.00: S. Abelkienė, Buena Park, CA; G. Balčiūnienė, 
Toronto, Canada; M. Černiūtė, Hinsdale, IL; B. Čižikaitė, 
Chgo; Clevelando Vyr. Skaučių Židinys, OH; dr. M. ir L. 
Griauzdė, Riverside, IL; dr. L. Griniūtė, Chgo; A. ir S. Jelionis, 
Darien, IL; R. ir L. Juškaitis, Oak Lawn, IL; R. Karvelienė, 
Northvilie, MI; A. ir B. Kašinskas, Chgo; S. ir L. Krutulis, 
Darien, IL; G. J. Makkov, Jr. Chgo; Melrose Parko ir Apyl. 
Lietuvių klubas, Melrose Pk, IL; A. ir R. Meilus, Orland Park, 
IL; S. Mikutaitytė, Santa Monica, CA; L. ir V. Milukas, Plain-
view, NY; J. Mikutis, VVestchester, IL; dr. O. Mironaitė, Chgo; 
New Yorko Vyr. Skačių Židinys „Vil i ja"; N. Paulauskaitė. 
Chgo; R. ir V. Račiūnas, Lemont, IL; B. Rimavičienė, Chgo; 
O. ir L. Sabaliūnas, Ann Arbor, MI; V. ir V. Šilas, Chgo; V. 
ir A. Šmulkštys, Chgo; G. ir D. Sved, Chgo; P. ir A. Totorai
t is, Oak Lawn, IL, a.a. M. Totoraitienės atm.; Universal Fed. 
Sav. Bank, Chgo; A. Valavičius, Chgo; Vyr Skaučių Mirgos 
būrelis, Chgo. 

$40.00: H ir I. Laucius, Patterson, N.J.; S. Mikelevičius, 
Hometovvn, IL; A. ir M. Milašius, Lockport, IL; dr. B. ir G. 
Ročkus, Oak Park, IL. 

$30.00: R. Dičius, Dana Point; CA; J. Gylienė, Chgo; 
V. Jankauskienė, VVoodhaven, NY; S. Jokūbaitis, Chgo; R. 
ir J . Mozoliauskas, Lemont, IL; V. Rapšys, Palatine, IL; dr. 
A. ir K. Rimkus, Chgo; dr. V. ir V. Tumasonis, Orland Park, IL. 

> $25.00: V. ir A. Adamkus, Hinsdale, IL; J. Arlauskas. 
New Britain, CT; E. Baltrušaitis, Chgo; N. Bichnevičius, 
Cicero. IL; L. ir L. Bildušas, Evergreen Pk, IL; V. Čepienė, 
CJuincy. MA; G. ir M. Čyvas, St. Petersburg Beach, FL; P. 
ir I. Dapkus, Chgo; E. Gaška, Chgo; D. Gierštikienė, Chgo; 
T. Glamba, Chgo; A. Kane, Chgo, Drs J. ir V. Kelertas, Rich-
land Center, Wl; P. N. Kinderienė, Chgo; dr. J. ir A. Kižys, 
Chgo: A. Kliorienė, St. Petersburg Beach, FL; B. E. Koch, 
Chgo; M. ir A. Kvedaras, Iselin, NJ; A. ir V. Lauraitis, Willow 
Springs, IL; L. L. MacLeish, Mt. Prospect, IL; T. S. Mallon, 
Chgo: J. Mikalauskas, Chgo; J. ir O. Motiejūnas, Precscott, 
AZ; L. Narbutis, Lion Frame Gallery, Chgo; N. Nor-
ris-Norienė, Chgo; L. ir A. Ramanauskas. Oak Lawn, IL; V. 
ir R. Sinkus, VVestern Springs, IL; dr. V. Tauras, Chgo; J. 
Vaineikis, Chgo; L. ir G. Vėžys, Chgo: A. ir N. Voketaitis. 
Chgo; F. Zapolis. Evergreen Pk, IL; X, Cincinnati, OH. 

$20.00: V. ir N. Aukštuolis, Munster. IN; L. ir K. 
Avižienis, Orland Pk, IL; A. Baleišienė. Chgo: B. Drungienė, 
Chgo: L. Gaigalas, Normai, IL; A. Gunn, VVinnetka, IL; S. 
Kazlienė, Chgo; R. Kreivėnienė, Chgo; D. ir R. Korzonas, 
Palos Hills, IL; A. Kulbokas, Chgo; J. Juozapavičius, Chgo, 
IL; A. Lauraitienė, LaGrange, Park, IL; J. Lungienė, Chgo; 
O. Mažionytė, Chgo; K. Messmer, Chgo; J. Naujalis, Cicero. 
IL; H. Plaušinaitienė, Chgo; kun. J. Prunskis, Lemont, IL; C. 
ir G. Roderer, Mission Viejo, CA; V. Sinkus, Chgo; P. ir A. 
Steponavičius. Chgo; A. Tamulis, Sandvvich, MD; M. ir S 
Tamulionis, VVestern Springs, IL; I. Tijūnėlis. Buffalo Grove, 
IL; dr. D. Variakojis, Chgo; J. ir D. Vidžiūnas, Chgo; V. Vi-
jeikis. Chgo. 

$15.00: S. Aleksiūnas, Indian Head Park, IL; A. ir N. 
Dumbrys, Chgo; A. ir R. Dapkus. Hinsdale, IL; R. Gudaitis, 
Richmond Hills, NY; kun. F. Kireilis, Chgo; G. Klyvis. Chgo; 
V. ir J Pleirys. Chgo. 

$10.00: E. Abelkienė, Putnam, CT; A. Ankienė, Chgo; 
P. Augustaitis, Ormond Beach, FL; H. Bagdonienė. Oak 
Lawn. IL; V. Baleišytė, Chgo; O. ir S. Budiejus, Palos 
Heights, IL; M. Burba, Lemont, IL; M. Kapačinskienė, Chgo; 
E. Kastautienė. Chgo; A. Katelė, Chgo; A. ir S. Kikilas. Ever

green Pk, IL; A. Jesmantas. Riverside, IL; P. Levulis. Chgo; 
B. Lintakienė, Oak Lawn, IL; E. ir K. Majauskas, Chgo; M. 
Matuzas, La Grange. IL; I. ir S. Miliauskas, Chgo; H. 
Moliejienė, Chgo; V. ir E. Namikas, Elmhurst. IL; M. 
Paškevičius Dovvners Grove, IL; A. ir E Paužuolis. Chgo; dr. 
A. Prunskis, Indian Head Park, IL; V. Prunskienė. Oak Lavvn, 
IL; B. Razminas, Oak Lavvn, IL; A. Sema. Chgo; V. Šimkienė. 
Chgo: Z. Sinkevičius, Melrose Pk, IL; V. škėrienė. Chgo; J. 
Tamaševičienė, Chgo; P. Tarvydas, Chgo; B Vaisys. Chgo; 
R. Vaitkus, Nevv Buffalo, MI; dr. D. Variakojytė. Chgo; D 
Viktonenė. Chgo: V Žadeikienė. Oak Lavvn. IL. 

$5.00: K. Balzarienė. Chgo; E. Burlevičius, Chgo; E. 
Degutis, Chgo; I. Garunkštienė. Orland Pk. IL; M. F. Kincius, 
Chgo. 0. Lukienė. Chgo: S Purienė. Chgo A Skeivys. 
Chgo: F. ir D. Zailskas. Chgo. 
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3 0 H Laboratorijos nuolaida: Soderberg Opthalmic 
Services, St. Paul, Minnesota. 

Akinių rėmai: dr. Rimvydas Sidrys Sveator Mi.nois r 

Aldona Kaminskienė, Optical Studio, Chicago Illinois 
Padėka Margučio, Amer ikos Uatuvlų Radijo r 

Ustuvos Aldų radijo valandėlių vadėjama, Draugo dien-
raščiui. LB Soc. Raikaių vadajal Blrutal Jaaaitlenaf r 
Aušrai Tauglnaltai už visokeriopą pagalbą vajais ^etw 

Aukos nurašomos nuo mokesčių, Tax I.D. 36-3163350 
— Lithuanian Human Serivices Inc. (Akiniai Lietuvai) 4238 
S. Richmond Avenue, Chicago, IL 60632. 

P R I V A T Ū S ŪKININKAI 
L I E T U V O J E 

Lietuvoje j au yra apie 113,000 
ūkininkų. J ie dirba apie 30proc. 
šalies žemės. 1993 metais ūki
ninkai išaugino 37 proc. javų 
de r l i aus , j ų l aukuose der

lingumas buvo 24.3 centnerio iš 
hektaro, šiek tiek didesnis nei 
vidutinis. Ūkininkai užaugino 
apie trečdalį bulvių, daržovių, 
vaisių ir uogų bei cukrinių 
runkelių derliaus. Rudenį Lie
tuvos ūkininkai apsėjo 43 proc. 
visų žiemkenčių plotų. 

A. f A. 
Dr. FRANK C. KWINN 

Gyveno Chicago, IL. 
Mirė 1994 m. sausio 9 d.. 11:45 vai. ryto, sulaukės 81 metų. 

Gimė Chicagoje. 
Nuliūdę liko: sūnūs — dr John F., marti Mariann ir dr. 

William, marti dr. Katherine; anūkai — Laura, Karen ir An-
drew bei kiti giminės. 

Velionis buvo vyras a.a. Sophie C. Metricks. 
Priklausė įvairioms medikų organizacijoms, buvo II 

pasaulinio karo veteranas ir Šv. Kryžiaus ligonines štabo pre
zidentas. Taip pat velionis dr. Kwinn buvo per 50 metų gerai 
žinomas Chicagos pietvakarių gydytojas. 

Velionis pašarvotas sekmadienį, sausio 16 d., nuo 2 iki 9 
v.v.. Gaidas-Daimid laidojimo namuose. 4330 S. California 
A ve. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, sausio 17 d. Iš laidojimo 
namų 9:15 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Kryžiaus bažnyčią, 
46 St. ir Hermitage, kurioje bus aukojamos 10 vai. ryto gedu
lingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę sūnūs, marčios ir anūkai. 

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

Mūsų m i e l a m draugui 

A.tA. 
JUOZUI SABUI 

netikėtai iškeliavusiam į Amžinybę, jo žmonai VIDAI, 
sūnui RIMUI, dukroms LIDIJAI su vyru ir RENA
TAI su sužadėt in iu , seserims Lietuvoje ir ki t iems 
g iminėms re i šk iame nuoširdžią užuojautą ir ka r tu 
liūdime: 

Dagmara ir Tadas Jurciai 
Irena ir Aleksas Kusinskiai 
Dana ir Vytautas Mažeikos 
Vida ir Juozas Meilai 
Elena ir Zigmas Radvilos 
Birutė ir Kazimieras Sekmakai 
Irena ir Mečys Šilkaičiai 
Vanda ir Algis Ulbinai 
Aleksas Zotovas 

St. Pe tersburg . Florida 

Mūsų nepami r š t amam Mokytojui. Draugui , Krikšta
tėviui 

A.tA. 
MARIUI KIELAI 

mirus, jo gyvenimo bendražygę, žmoną EMILIJĄ, 
dukras A U D R O N E ir AUŠRĄ, sūnus ARVYDĄ ir 
ALBERTĄ ir visus artimuosius giliai užjaučia ir kar
tu liūdi 

Vladas ir Aldona Maželiai ir 
krikšto sūnus Vladutis 

A.tA. 
Dr. EDUARDUI JANSONUI, 

Lietuvių Fondo įgaliotiniui Cape Cod. MA, netikėtai 
Amžinybėn iškel iavus, reiškiame gilią užuojautą jo 
žmonai dr. IRENAI JANSONIENEI ir art imiesiems. 

Lietuvių Fondas 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Nekaltai Pradėtosios Šv. 
Mergelės Marijos vienuolyno 
rėmėjai ruošia palaimintojo 
arkivyskupo Jurgio Matulaičio 
67-tųjų mirties metinių pa
minėjimą, kuris įvyks sausio 28 
d., penktadienį ir prasidės šv. 
Mišiomis Jėzuitų koplyčioje 
6:30 vai. vak. Po Mišių bus 
vakaronė Jaunimo centro ka
vinėje. Visuomenė kviečiama 
dalyvauti. 

Jau trisdešimt ketvirtą 
kartą ruošiamas Lietuvos "vyčių 
metinis žymenų banketas, 
pagerbiant kurį pasižymėjusį 
asmenį ar instituciją. Šiemet 
dėmesys skiriamas dviem, dar 
Čikagoje tebeveikiančiom, lietu
viškom parapijom, kurios ypač 
reikalingos mūsų paramos. Tai 
Svč. M. Marijos Gimimo parapi
ja Marąuette Parke (klebonas — 
kun. Jonas Kuzinskas) ir 
Nekalto Prasidėjimo parapija 
Brighton Parke (klebonas — 
kun. Anthony Puchenskis). Kas 
yra dalyvavęs Lietuvos vyčių 
pokyliuose praeityje žino, kad 
jie būna šaunūs ir smagūs, bet 
taip pat turi kilnesnį tikslą. 
negu tik paprastas pasilinks
minimas. Šiais metais Lietuvos 
vyčių Vidurio Amerikos dist-
rikto žymenų banketas bus 
sekmadienį, vasario 6 d., 4:30 v 
p.p. Martiniųue pokylių salėje. 
Rezervuoti vietas galima tel. 
(Evelyn Oželis/ 312-254-7553 ar
ba (Al Brazis) 708-361-5594. 

Kauniškio aktoriaus Kęs
tučio Genio poezijos rečitalis 
Čikagoje bus sausio23 d., 3 vai. 
p.p.. Jaunimo centre. K. Genio 
posmai beldžia į lietuvių sąžinę. 
smerkia moralinį puvimą, ska
tina keltis iš griuvėsių. Rečitali 
rengia „Draugas" ir nuoširdžiai 
kviečia visuomenę atsilankyti. 
Po rečitalio vaišės. Bilietai bus 
prie įėjimo. 

Indrė Tijūnėlienė, ^Saulu
tės" Lietuvos našlaičių globos 
būrelio pirmininkė, šiuo metu 
yra išvykusi į Lietuvą, kur 
lanko įvairius našlaitynus ir 
nori susidaryti vaizdą, kaip 
gal ima ger iau našlaitė-
liams-lietuviukams padėti. 
Lietuvoje ji išbus apie mėnesi 
laiko. 

Mary Kinčius baigia išpla
tinti pakvietimus į Lietuvos 
vyčių choro metinį pokylį, kuris 
bus sausio 15 d., šeštadienį. 7 
vai. vak.. Šaulių salėje <2417 W. 
43rd SU. Visi kviečiami rezer
vuoti vietas šiuo tel. (312» 
927-4990. Turėsite progos atsi
gaivinti puikia vakariene, pasi
šokti ir pabendrauti su vyčiais. 

x TALPINTUVAI PER 
TRANSPAK siunčiami kas sa
vaitę. Skubius siuntinius siun
čiame AIR CARGO. Pinigai 
pervedami doleriais. TRANS
PAK, 2638 W. 69 St., Chicago. 
IL 60629, tel. 312-436-7772. 

rsk) 

x Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime 
jums nuoširdžiai patars ir patar
naus, duodami komiso nuolaidą. 
Albinas Kurkulis , tel. 
312-360-5530 arba jo sūnūs ir 
partneriai: Andrius Kurkulis, 
tel. 312-360-5531 ir Paulius 
Kurkulis, 312-360-5627 dirbą 
su Oppenheimer & Co., Inc. 
Chicagoje. Iš kitur skambinkite 
veltui: tel. 1-800-621-2103. 

(sk) 

Illinois Lietuvių respub
likonų lygos metinis susirinki
mas įvyks sausio 23 d., sekma
dienį, tuoj po šv. Mišių Palai
mintojo Jurgio Matulaičio misi
jos bažnyčioje, 12 vai., Pasaulio 
lietuvių centro posėdžių kam
baryje. Nariai ir prijaučiantieji 
nuoširdžiai kviečiami atvykti. 

Čikagos meras Richard M. 
Daley ir jo žmona antradienį, 
sausio 11 d. Čikagos miesto 
Kultūros centre. 77 E. Randolph 
St., suruošė iškilmingą pri
ėmimą visiems miesto Tarybos 
ir „Commission" nariams. Visi 
buvo pavaišinti puikiais užkan
džiais ir gėrimais. Pats meras 
įvairių komitetų nariams dėkojo 
už darbą ir pagalbą, tvarkant 
būtiniausius miesto reikalus. 
Kalbėjo ir apie planus ateičiai. 
Išeinant visi buvo apdovanoti 
didžiuliu Čikagos panoramos 
paveikslu ir kavos dėžute. Iš 
lietuvių šiame iškilmingame ir 
šauniame pobūvyje dalyvavo 
Birutė Jasaitienė. JAV LB 
Socialinių reikalų tarybos 
pirmininkė. 

„Pavasario sapnas" ir vidu
ryje žiemos gali tapti realybe, 
jeigu atsilankysite į pokylį, kuri 
rengia Maironio lituanistinės 
mokyklos tėvų komitetas šeš
tadienį, sausio 29 d.. 6 vai. vak 
Pasaul io lietuvių cent re . 
Kiekvieno dalyvavimas — 
parama lietuviškai mokyklai. 

Petras Žilinskas, Lyndhurst, 
Ohio. pratęsdamas laikraščio 
prenumeratą, prijungė dar ir 
110 dol. Už auką dienraščio 
išlaikymui tariame nuoširdų 
ačiū. 

x KAIRYS Baltic Expedi-
ting pristato maisto produktus 
Lietuvoje. Gavę jūsų čekį. 
siuntinį pristatysime 7-10 d. 
laikotarpyje ir atsiųsime pasi
rašytą pakvitavimą. Šventinis 
siuntinys Nr. 2 (viskas kilo
gramais): kumpis, rūkyt. 2; 
dešra rūkyt. 2, sūris, oland. 1; 
sviestas 500 gr.; miltai 4; cukrus 
2; ryžiai 1; kakava .400; arbata 
.200; kava, pup. .500; kava, 
tirpst. .200; mielės .100; šokola
das .300; saldainiai; šokold. 1; 
medus 1; apelsinai 2 kg.; cit
rinos 1 kg.; aliejus 2 lt.; 
marinuota silkė .360; priesko
niai .100; asperinas (ASA 325 
mg) 250 tbl. Už 22 kg. (48 s v j 
— $99.00 U.S. Kainos ir 
produktų sudėtis keičiasi dažnai 
pagal Lietuvos rinkos kainas. 
Rašykite arba skambinkite dėl 
naujo kainoraščio: 517 Fruit-
land Rd., Stoney Creek, Ont. 
L8E 5A6, Canada, tel. 905-
643-3334. fax 905-643-8980. 

(sk) 

x „Našlaičių Globos komi
tetui": „Norėdami paremti jūsų 
komiteto kilnią veiklą, siun
čiame Jums $200 auką, kurią 
prašome panaudoti Jūsų pa
rinkto vaiko išlaikymui Lietu
voje. Su geriausiais linkėjimais, 
Lilė ir Vytautas Milukai, Plain-
view, N.Y.". Lietuvos našlaičiai 
ir komitetas dėkoja. 

(sk) 

x Poeto, aktoriaus Kęstu
čio Genio rečitalis Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte, sau
sio 23, sekmadienį, 12 vai. tuoj 
po šv. Mišių. Poetas skaitys savo 
patriotines eiles. Visuomene 
kviečia dalyvauti PLC renginių 
komitetas. 

(sk) 
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„DRAUGO" FONDAS 

Čikagos lituanistinės mokyklos mokiniai Kalėdų eglutės metu gruodžio 18 d. vaidino veikaliuką 
„Mažylis". Čia vaizdelis iš vaidinimo (iš kairės priekyje>: Tomas Mikužis, Daina Valaitytė. Karolis 
Užgiris. 

Nuotr . V l a d o Ž u k a u s k o 

DVASINES KULTŪROS PADĖTIS 
LIETUVOJE 

Kalbėdamas pernai Detroite susidomėję teologijos žiniomis ir 
apie Lietuvos politinę kultūrą, 
a.a. dr. Vytautas Vardys paste
bėjo, kad toji kultūra, o taip pat 
, ,valstybinė san tvarka ir 
politinė sistema glaudžiai rišasi 
su piliečių ir visuomenės cha
rakteriu". Atseit, su tautos 
dvasine kultūra ir jos lygiu. 
Apie šią mūsų tautos dvasinės 
kultūros padėtį buvo kalbama 
praeitą sekmadienį, sausio 9 d., 
Pasaul io l ietuvių centre, 
Lemonte. suruoštoje popietėje. 

Kun. dr. Kęstutis Trimakas, 
jau trejus metus dėstąs Kauno 
VD universiteto Teologijos-filo
sofijos fakultete, kalbėjo apie 
savo įspūdžius ir darbą su 
studentais. Po pusės šimtmečio 
išimtinai marksistinio auklė
jimo Kauno VDU vėl atidarytas 
Teologijos-filosofijos fakultetas 
pradėjo ruošti naują krikščio
niškos dvasios inteligentiją ir 
per ją duoti sąlygas Lietuvos 
dvasinės kultūros ugdymui. 
Reikia atsiminti, kad šiuo metu 
Lietuva nebėra net laikoma 
katalikišku kraštu, tad šis dar
bas yra milžiniškai sunkus. 
Kun. K. Trimakas džiaugiasi, 
galėdamas savo žiniomis ir dar
bu prie to naujos Lietuvos 
ugdymo prisidėti. Fakulteto 
studentai, kurių yra apie 120 (iš 
jų tik pusė reguliariai lanko 
paskaitas), daugiausia yra giliai 

Anelė Dragūnevič ienė , 
Great Falls, VA, su prenumera
ta 1994 metams atsiuntė dar 
100 dol. auką ,.Draugo" leidimo 
reikalams. Jai tariame nuošir
džią padėką. 

x Brighton Pk. Lietuvių 
Namų savininkų dr-jos me
tinis susirinkimas įvyks š.m. 
sausio 23 d., sekmadienį 11 v.r. 
po lietuviškų Mišių Nekalto 
Prasidėjimo parapijos mokyklos 
salėje, 4420 S. Fairfield Ave., 
Visi nariai prašomi susirinkime 
dalyvauti ir atsinešti nario 
mokesčio knygutes. Po susirin
kimo — vaišės. Kviečia drau
gijos valdyba. 

(sk) 

apskritai krikščionybės tie
somis. Todėl yra daug vilties, 
kad iš šių studentų Lietuva 
susilauks tolimesnių dvasinės 
kultūros ugdytojų. Tačiau stu
dentams būtinai reikalinga 
finansinė parama stipendijomis. 
Pragyvenimas sunkus, nemaža 
dalis studentų yra priversti 
uždarbiauti net ir juodojoje 
rinkoje. 

Kalbėdamas apie Lietuvos 
katalikų spaudą ir jos pro
blemas, prelegentas aiškiai pa
brėžė, kad ji nėra pakankamai 
efektinga: tiražai labai nedideli, 
todėl daugumos žmonių, ypač 
gyvenančių tolimesnėje provin
cijoje, nepasiekia. Kun. K. Tri
makas atkreipė dėmesį ir j 
popiežiaus Jono Pauliaus II 
kelionės į Lietuva reikšmę bei 
atgarsius. Jo manymu, šis 
popiežiaus apsilankymas turė
siąs daug įtakos Lietuvos dvasi
niam atgimimui. Prelegentas 
tuo labai džiaugiasi ir planuoja 
popiežiaus mintis, pareikštas 
vizito metu lietuvių tautai, la
biau išpopuliarinti jaunimo 
tarpe ir tuo lyg tapti „popiežiaus 
aidu". 

Antrasis šios popietės kalbė
tojas buvo Juozas Gaila, 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės atstovas Lietuvoje, šiuo 
metu grįžęs į JAV atostogų. Jo 
sklandus pranešimas apie 
gyvenimą Lietuvoje ir patirtus 
įspūdžius buvo lyg ir tęsinys 
ankstyvesnio pokalbio apie tau
tos dvasinės kultūros lygį. Tik 
J. Gaila atskleidė visą nuogą 
tikrovę, šiuo metu persmelkian
čią Lietuvos žmonių gyvenimą. 
Jis kalbėjo apie ryškiai paste
bimą žmonių užsidarymą vien 
savo rūpesčių rate, savo neretai 
ištaiginguose butuose, tuo pačiu 
— baimę ir nenorą pagerinti 
nors ir artimesnę savo gyve
nimo aplinką ar pagelbėti ar
timui. Toks nelemtas užsi
darymas savo grupėse, tik jau 
platesne prasme, jaučiamas ir 
Seime, kurio posėdžiuose J. 
Gailai tenka dalyvauti. Net ir 
būtiniausių valstybės gerovei 

reikalų svarstymuose bei spren
dimuose valdančioji partija ir 
opozicinės grupės nenori rasti 
bendros kalbos. 

Suminėjęs daugelį tokių da
ba r t in io gyvenimo t a m s i ų 
pusių, iškėlęs pasireiškiančius 
ekonominius sunkumus bei 
demokratijos trūkumus, prele
gentas savo įžvalgą vis dėlto 
baigė optimistine viltimi, jog il
gainiui lietuviška išmintis ir 
darbas išves Lietuvą į geresnį 
rytojų. 

J. Baužys 

IŠ ARTI IR TOLI 

JAV 

Vytauto Vebeliūno bylos 
sprendimo paskelbims, tu
rėjęs įvykti š.m. sausio 14 d. 
9:30 v.r., nukeltas į sausio 28 d. 
11 vai. r. 

LITAS International byla 
Federa l in io banko t e i sme . 
Paughkeepsie, NY, bus svars
toma sausio 19 d. 

Lietuvos ministras pirmi
ninkas Adolfas Šleževičius su 
žmona Birute žiemos atostogas 
švenčių metu praleido Floridoje 
Lietuvos Seimo Užsienio rei
kalų komiteto pirmininko dr. 
Kazio Bobelio namuose. Prez. A. 
Brazausko dekretu kabineto 
vadovu tam laikotarpiui buvo 
paskirtas Finansų ministras 
Eduardas Vilkelis. 

ATITAISYMAS 
Rašant apie Tautos fondo 

Tarybos posėdį, įvykusį pra
ėjusių metų gruodžio 4 d. Nevv 
Yorke („Draugas", Nr. 4, sausio 
7 d.), įsivėlė nemaloni klaida. 
Straipsnyje parašyta, kad Bala
kausko koncerto paramai Tau
tos fondas paskyrė 5,000 do
lerių. Iš t ikrųjų koncer to 
paramai buvo skirta ne 5,000, 
bet tik 400 dolerių, o 5,000 
dol. suma paskirta paremti 
nul ie tuv intas Vi lniaus ir 
Švenčionių rajonų mokyklas. 

Už padarytą klaidą straipsnio 
autorius P. Palys atsiprašo. 

Auka steigiamam „Draugo" paramos fondui — 
yra lietuvybės laidas ateities kartoms. 

Čekius rašyti: 
DRAUGAS 

4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 
Aukos yra nurašomos nuo Federalinio mokesčio. 

Dr. Marija E. Ringus iš 
Čikagos įstojo į Draugo fondą su 
200 dolerių įnašu. Dėkojame. 

Sophie ir Anthony Dainei-
ka iš Dųrand, IL Draugo fondui 
atsiuntė 200 dolerių, nors ang
l iškai pal inkėdami: „Bes t 
vvishes for success". Labai 
dėkojame. 

Anelė Šulaitienė iš Cicero, 
IL perdavė 100 dolerių Draugo 
fondui, tapdama jo rėmėja. 
Dėkojame. 

Dr. Pranė ir Rimas Do-
manskiai iš Western Springs, 
IL atsiuntė 200 dolerių Draugo 
fondui ir tapo jo nariais. Di
džiausia advokato R. Doman-
skio auka Draugo fondui yra in
korporavimo ir IRS mokesčių 
atleidimo dokumentų ir reikalų 
sutvarkymas be jokio honoraro. 
Už tai tariame labai didelį ačiū. 
J i s yra fondo „Registered 
Agent". 

M. Jurgaitis iš Venice FL 
įstojo nariu į Draugo fondą su 
200 dolerių. Dėkojame. 

B. Tamošiūnas iš St. Peters-
burg FL su 100 dolerių parėmė 
Draugo fondą. Dėkojame. Visi 
rėmėjai kviečiami tapti fondo 
nariais padidinant įnašus iki 
200 dolerių. 

Joseph Masiulis iš Elm-
hurst, IL Draugo fondą parėmė 
su 50 dolerių. Ačiū. Vajaus pro
ga visi kviečiami tapti fondo na
riais. 

Klemensas ir Veronika 
Polikaičiai iš Middlothian, IL 
parėmė Draugo fondą su 50 
dolerių. Dėkojame. įnašus 
galima papildyti iki 200 dolerių, 
tampant fondo nariu. 

J . Griškėnas iš Čikagos 
Draugo fondui atsiuntė 50 dole
rių ir tapo fondo rėmėju. Dėko
jame. 

Povilas ir Ona Norvilai iš 
Čikagos Draugo fondui atsiuntė 
200 dolerių, tapdami jo nariais. 
Dėkojame. P. Norvilas yra il
gametis „Draugo" spaustuvės 
darbuotojas. 

Albinas ir Regina Smolins-
kai iš Čikagos įstojo į Draugo 
fondą su 200 dolerių įnašu. 
Dėkojame. 

Vincas Grėbliūnas iš 
Miami, FL atsiuntė 200 dolerių 
įstodamas nariu į Draugo fondą. 
Labai ačiū. Laukiame ir dau
giau fondo narių iš saulėtos Flo
ridos. 

Dr. Alina ir Vandelinas Do-
manskiai iš Palm Springs CA 
įstojo į Draugo fondo narius su 
200 dolerių. Dėkojame. 

Juozas ir Eugenija Pažemė-
nai iš Queen Village, NY at
s iuntė Draugo fondui 200 
dolerių ir tapo jo nariais. Ačiū. 

Filomena Černius iš Čika
gos įstojo į Draugo fondą su 200 
dolerių įnašu. Dėkojame. 

Albina ir Jonas Martinkus 
iš Čikagos įstojo į Draugo fondą 
su 200 dolerių įnašu, linkėdami 
sėkmės. Labai ačiū. 

Matas Baukys, sūnus Vytau
tas, dukros Vilija ir Želvyra 
atsiuntė per Lietuvių fondą 500 
dolerių Draugo fondui a.a. Eli-
zabietos Baukienės mirties 
prisiminimui. Labai ačiū. 

G. ir K. Trečiokai iš Union, 
NJ atsiuntė Draugo fondui 200 
dolerių, tapdami jo nariais. 
Dėkojame. 

Jonas ir Ona Motiejūnai iš 
Prescott, AZ Draugo fondui 
atsiuntė 200 dolerių ir tapo jo 
nariais. Ačiū. Visos aukos Drau
go fondui yra nurašomos nuo 
pajamų mokesčių. 
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• „Draugas" gyvuoja nuo 
1909 metų — ar pratęsime jo 
gyvybę iki 2000 m. ir toliau? 
Stokime į „Draugo" fondą! 

P. Krajauskas iš St. Peters-
burgo, FL atsiuntė Draugo fon
dui 400 dolerių ir tapo nariu su 
dviem balsais. Labai ačiū. 

Dr. Antanas Juzaitis iš Ply-
mount Meet, PA, atsiuntė 100 
dolerių Draugo fondui ir tapo jo 
rėmėju. Dėkojame. Padidinus 
įnašą iki 200 dolerių ar dau
giau, fondo rėmėjai tampa 
nariais. 

Juozas Pečkaitis iš Sunny 
Hills, FL atsiuntė 100 dolerių ir 
tapo Draugo fondo rėmėju. 
Dėkojame. 

Juozas Kojelis iš Santa 
Monica, CA tapo Draugo fondo 
rėmėju, atsiųsdamas 100 
dolerių auką. Kviečiame į fon
do narius, dėkodami ui paramą. 

Vladas Velža iš Santa 
Monica, CA atsiuntė 200 
dolerių Draugo fondui ir tapo jo 
nariu, linkėdamas, kad nariais 
taptų visi „Draugo" skaitytojai. 
Labai ačiū. 

Dr. Adolfas Šležas iš Floss-
moor, EL Draugo fondui atsiuntė 
300 dolerių, įstodamas nariu. 
Jis linki, kad „Draugo" lei
dimas būtų dar ilgam laikui 
užtikrintas. 

Viktoras Lesniauskas iš 
Čikagos atsiuntė 200 dolerių 
Draugo fondui su geriausiais 
linkėjimais. Dėkojame. 

Vladas Gelažius iš St. Pe-
tersburg Beach, FL atsiuntė 100 
dolerių Draugo fondui ir tapo jo 
rėmėju. Ačiū. Laukiame 
daugiau Draugo fondo narių ar 
rėmėjų iš saulėtos Floridos. 

Dr. Kazys Ambrozaitis iš 
Cheterton, IN įstojo nariu į 
Draugo fondą, atsiųsdamas 500 
dolerių. Labai ačiū. Vajaus 
metu sausio mėnesį stambiems 
Draugo fondo nariams yra gera 
proga pakelti fondo įnašus. 

Marija Vilutienė iš St. 
Petersburg, FL atsiuntė 200 
dolerių Draugo fondui ir tapo jo 
nare. Dėkojame. 

Vanda ir Vincas Simanavi
čiai iš Salt Lake City, UT 
atsiuntė 200 dolerių Draugo 
fondui, tapdami jo nariais. La
bai ačiū. 

Marian ir Donatas Greb iš 
Oaklando, CA atsiuntė 200 
dolerių Draugo fondui, tapdami 
jo nariais. Laiškelyje jis rašo: 
„Mano senelis buvo knygnešys 
lietuviškai spausdintam žodžiui 
carinėje okupacijoje. Jo at
minčiai aukoju Draugo fondui, 
kuris reprezentuoja Lietuvos 
knygnešių dvasią Amerikoje. 
Linkime, kad Draugo fondo 
sėkla atneštų didžiausią 
finansinį derlių". Širdingas ačiū 
už linkėjimus ir knygnešio 
prisiminimą. 

M. Karaška iš Fredericks-
burg, VA Draugo fondui at
siuntė 200 dolerių ir tapo jo na
riu. Labai ačiū. Visus kviečiame 
stoti nariais į Draugo fondą. 

Elena ir Vytautas Čižaus-
kai iš Detroito, MI Draugo fon
dui atsiuntė 200 dolerių ir tapo 
jo nariais. Dėkojame. Jie rašo: 
„Nors į „krikštynas" ir nesu
spėjome, manome, kad dar nėra 
vėlu atsiųsti „naujagimiui" 
dovaną. 0 Jums, miela redak
tore, linkime sėkmės, rašant ir 
toliau tokius lakius ir supran
tamus vedamuosius. Laimingų 
1994-jų metų!" 

Jadvyga ir Kostas Dočkus 
iš Cicero įnašą Draugo fondui 
papildė iki 600 dolerių ir tapo 
nariais su 3 balsais. Dėkojame. 

Advokatas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Ave. 

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

Virš 20 metg praktikos 
civilinėse ir kriminalinėse bvlose 


