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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Atsistatydino 
ekonomikos ministras 

Vilnius, kovo 24 d. (Elta) — 
Šiandien prezidentas Algirdas 
Brazauskas priėmė Lietuvos 
ekonomikos ministro Juliaus 
Veselkos atsistatydinimą. Tai 
šeštasis šeštos.os vyriausybės, 
vadovaujamos Adolfo Šleževi
čiaus, ministras, palikęs savo 
postą. 

Nuo 1993 metų kovo 16 d., ka 
da prezidentas pasirašė dekretą 
„Dėl Lietuvos Respublikos Vy
riausybės sudėties", ją paliko 
ekonomikos ministras Julius 
Veselka, krašto apsaugos 
ministras Audrius Butkevičius, 
miškų ūkio ministras Gintautas 
Kovalčikas, pramonės ir preky
bos ministras Albertas Sinevi-
čius, socialinės apsaugos mi
nistras Teodoras Medaiskis, sta
tybos ir urbanistikos ministras 
Algirdas Vapšys. 

Pagal 101 Lietuvos Respubli
kos Konstitucijos straipsni, 
pasikeitus daugiau negu pusei 
ministrų, vyriausybė turi iš 
naujo gauti Seimo įgaliojimus, 
priešingu atveju — turi atsis
tatydinti. Lietuvos vyriausybę 
sudaro 16 narių. 

Butkevičiui kels bylą už 
antivalstybinę veiklą 

,.Liūdnoka, kai paprastą 
kriminalą bandoma paversti po
litika", ketvirtadienį Seimo rū
muose įvykusioje spaudos kon
ferencijoje pareiškė Seimo 
Nacionalinio saugumo komiteto 
pirmininkas Vytautas Petkevi
čius, komentuodamas keliamą 
ginklų pirkimo bylą prieš buvu
si krašto apsaugos ministrą 
Audrių Butkevičių. 

Vertindamas buvusio Krašto 
apsaugos ministro Audriaus 
Butkevičiaus kalbas ir veiks
mus, Vytautas Petkevičius pa
reiškė: „Nacionalinio saugumo 
komitetas bus priverstas iškelti 
lygiagrečią bylą už antivals
tybinę veiklą". 

V. Petkevičius pranešė, jog 
kartu su Lietuvos Generaline 
prokuratūra ginklų pirkimo by
lą tiria plačius įgaliojimus 
turinti St. Peterburgo proku
ratūra. Taip pat buvo pasakyta, 
kad suimtasis „Šeimos" asocia
cijos prezidentas Vladas Lau 
rinavičius yra „pagrindinis 
liudininkas šioje byloje ir la
biausiai suinteresuotas, kad 
nebūtų pakištas po ledu". 

Nacionalinio saugumo komi
teto pirmininko nuomone, rei
kia atkurti panaikintąjį Lie
tuvos Ginklų fondą, kuris 
aprūpintų ginklais atitinkamas 
valstybės institucijas. Tai 
užkirstų kelią korupcijai. 

Sausio 13-osios medaliai 
bal tarusiams 

Baltarusijos nepriklausomy
bės 76-ųjų metinių proga Lietu
vos prezidentas Algirdas Bra 
zauskas ketvirtadienį apdova
nojo grupę Lietuvoje gyvenan
čių baltarusių Sausio 13-osios 
atminimo medaliais. 

Prezidento dekrete rašoma, 
kad šie asmenys 1991 metų sau-
sio-rugsėjo mėnesiais aktyviai 
gynė Lietuvos valstybės laisve 
ir nepriklausomybę bei prisidėjo 
prie Lietuvos Respublikos tarp 
tautinio pripažinimo. Tautybių 
departamento generalinė direk

torė Halina Kobeckaitė pažy
mėjo, kad apdovanotieji „seniai 
gyvena Lietuvoje ir jaučiasi esą 
jos žmonėmis". 

Vienas iš apdovanotų — Bal
tarusijos liaudies kūrybos my
lėtojų klubo „Siabryna" pir
mininkas Valentinas Stecha 
pasakė, kad šis apdovanojimas 
dar kartą patvirtina, jog Lie
tuvoje vienodai vertinami įvai
rių tautybių žmonių nuopelnai. 

Baltarusijos nepriklausomy
bės 76-ųjų metinių proga Vil
niuje, šv. Ignoto gatvėje prie 
namo Nr. 11 atidengta pamink
linė lenta 1863-1864 m. suki
limo vadui Kostui Kalinauskui. 
Šiame name jis buvo kalinamas 
prieš įvykdant mirties nuo
sprendi. Vakare, Menininkų rū
muose įvyko Baltarusijos nepri
klausomybės dienos minėjimas. 

Vyksta KGB bylų 
perdavimas Lietuvos 
archyvų Generalinei 

Direkcijai 
Šiuo metu vyksta viso KGB 

archyvo perdavimas Lietuvos 
Archyvų Generalinei direkcijai, 
visi dokumentai aprašomi ir re
gistruojami. Su jais gali susipa
žinti tik asmenys, turintys Ge
neralinės prokuratūros, Aukš
čiausiojo Teismo ir Saugumo 
tarnybos vadovu leidimą. Po 
darbo valandų saugyklos užant
spauduojamos dviem antspau
dais — archyvų Generalinės 
Direkcijos ir jur idiškai 
nebetekusio galios, bet vei
kiančio iki šiol Genocido Tyrimo 
Centro. (Šis centras 1993 m. 
buvo reorganizuotas į Lietuvos 
Gyventojų Genocido ir Rezis
tencijos Tyrimo Centrą). Bylų 
inventorizaciją ir jų perdavimą 
taip pat vykdo šių dviejų ins
titucijų tarnautojai. 

Trečiadienį Vyriausybės rū
muose įvykusioje spaudos kon
ferencijoje minis tras pir
mininkas Adolfas Šleževičius 
pareiškė: ,,Politizuota ir 
teisiškai nepateisinama agre
syvi reakcija dėl Vytauto Skuo
džio patvirtinimo Lietuvos Gy
ventojų Genocido ir Rezisten
cijos Tyrimo Centro generaliniu 
direktoriumi nėra objektyvi. 
Esame dėkingi, kad Vytautas 
Skuodis nepalūžo". 

Šūkiai, skelbiami, kad iškilo 
grėsmė KGB archyvams, anot 
premjero, neturi jokio pagrindo. 
Archyvai perduodami Lietuvos 
Archyvų Generalinei Direkcijai. 
Tai turi būti padaryta iki 1995 
metų sausio 1 dienos. 

Spaudos konferencijoje daly
vavęs Vytautas Skuodis pasakė, 
kad buvusių politinių kalinių 
organizuojamos akcijos teisinėje 
valstybėje neturėtų būti toleruo
jamos ir patvirtino, kad jo 
vadovaujamas centras veiks 
kaip rimta ir objektyvi mokslo 
institucija, kuriai negalės daryti 
įtakos arba valingo spaudimo 
jokia politinė partija arba są
junga. 

Kai kurie nutarimai 
vyriausybės posėdyje 

Atvirame išplėstiniame vy
riausybės posėdyje trečiadienį 
svarstyta 15 klausimų. Tarp 
kitų dalykų nutarta Kaune, 
kelių dabar esamų mokslinių 
įstaigų bazėje prie Technikos 
universiteto įkurti Fizikinės 

Moldova įsijungė į NATO 
Partnerystę 

Vakar, du metus po Sarajevo miesto apsupties pradžios, serbai pirmą kartą leido 83 žmonėms 
pereiti tarp serbų valdomosios miesto pusės ir apsuptosios. Čia trijų metų amžiaus mergaitė pirmą 
kartą pamato savo tėvą. 

Prezidentinis kandidatas 
nužudytas Meksikoje 

Meksikos miestas, kovo 23 d. 
(NYT) — Meksikos valdančio
sios partijos kandidatas į pre
zidentus Luis Donaldo Colosio 
buvo nušautas trečiadienį po-

Elektronikos Institutą su ju
ridinio asmens teisėmis. 

Siekdama išsaugoti valstybi
nėse saugyklose sukauptus uni
kalius fotopaveldo rinkinius, vy
riausybė nutarė prie Lietuvos 
Dailės Muziejaus įkurti Foto
grafijos Konservavimo Centrą, 
kuriame būtų kaupiamos Lietu
vos muziejuose, archyvuose ir 
bibliotekose saugomos fotogra
fijos bei fotonegatyvai, jų 
duomenų bazė. 

Vyriausybės posėdyje nutarta 
padidinti kompensacijas reabili
tuotiems asmeninis, suitmtiems 
arba nuteistiems nuo 1940 metų 
birželio 15 dienos iki 1981 metų 
birželio 1 dienos, taip pat 
asmenims, Antrojo pasaulinio 
karo metais išvežtiems privers
tiniams darbams. 

Lietuvos ir Italijos Fondo 
pagalba Lietuvai 

Vilniaus Onkologijos Centras 
turės visiškai naujas gydymo 
galimybes, kai Čia dar šiais 
metais pradės veikti moderni 
aparatūra vėžinės ląstelės 
jautrumui įvertinti. Lietuvos-
Italijos Fondo labdarą 137,000 
dolerių šiai aparatūrai įsigyti 
institutui šiandien įteikė fondo 
iniciatorius, Italijos ambasado
rius Lietuvoje Franco Tempesta. 

Italijos ir Lietuvos Fondo 
150,000 dolerių labdara įteikta 
ir Valstybinei Vilniaus bando
majai pramoninei fermentų pre
paratų gamyklai „Biosintezė", 
besirengiančiai pradėti gamin
ti aukštos kokybės pankretiną 
— vaistą virškinamojo trakto 
ligoms gydyti. Už gautas lėšas 
bus nupirkta dalis šiai gamybai 
reikalingos įrangos. 

Prieš metus įkurtas Lietuvos 
ir Italijos Fondas, lėšas kau
piantis iš mūsų šalyje parduo
damų Italijos vyriausybės dova
notų pašarų, vaisių ir daržovių, 
jau finansavo septynis projektus 
už beveik 450,000 dolerių. 

litinės kampanijos kelionės 
metu Tijuana mieste. 

Meksikos televizijos praneši
mu, 43-metis Colosio buvo du 
kartus peršautas, 7:30 vai. 
vakaro lipdamas į automobili po 
pasakytos kalbos. Jo klausytis 
buvo susirinkę daugiau, kaip 
2,000 žmonių. Neva ld i ška 
„Aztec" televizijos stotis pra
nešė, kad minia užklupo ir 
sumušė du vyrus, kurie atrodė 
šovę šūvius. Policija juos vėliau 
suėmė, bet nepaskelbė pavar
džių. Išvežant į ligoninę Colosio 
dar buvo gyvas, bet ligoninėje 
mirė. 

Kadangi Colosio priklausė In
stitucinei Revoliucinei Partijai 
(PRI), valdančiai kraštą jau 65 
metus, buvo tikimasi, kad jis 
rinkimus laimės rugpjūčio 21 d. 
vyksiančiuose rinkiniuose. PRI 
kandidatu jį paskyrė pats prezi
dentas Carlos Salinąs de Gorta-
ri. 

Colosio yra buvęs PRI pir
mininku ir Meksikos Senato 
nariu, buvęs socialinio vys
tymosi ministru ir vadovavęs 
skurdo šalinimo programai, 
vadinamai „Solidarumas". 

Buvo manoma, kad jis be var
go laimės rinkimus ir taps 

sekančiu Meksikos prezidentu. 
Bet sausio 1 d. prasidėję indėnų 
sukilimai pietinėje Chiapas 
valstijoje (dėl to, kad jie negau
na pagrindinių komunalinių pa
slaugų ir neleidžiama jiems 
dalyvauti valdžioje) daug kam 
sukėlė baimę, kad PRI gali 
pirmą kartą pralaimėti rinki
mus. Tad buvo galvojama, ar 
nereikia Colosio pakeisti kitu 
kandidatu. Kai kuros grupės 
PRI partijoje pastebėjo, kad Col
osio politika yra per daug pa
naši į dabartinio prezidento 
Salinąs laisvos rinkos politiką. 

Meksikos laikraščiai siūlė, 
kad jį pakeisti galėtų Manuel 
Camacho Solis, buvęs Meksikos 
miesto meras, kuris dabar ats
tovauja valdžią derybose su su
kilėliais Chiapas valstijoje, 
įtampa tarp Colosio ir Camacho 
sukėlė tokį netikrumą ir poli
tinę įtampą, kad ir akcijos krito 
Meksikos biržoje. 

Kadangi Konstitucija nelei
džia aukštiems ministrams kan
didatuoti, neatsistatydinus iš 
ministerijos posto bent šešis 
mėnesius prieš rinkimus, pasi
rinkimas PRI kandidatu vietoj 
Colosio bus ribotas, Camacho 
sausio mėnesį atsistatydino iš 
užsienio ministro pareigų. 

Trečiadienio vakarą Camacho 
pareiškė savo ir visos šalies 
pasipiktinimą nužudymu. 

Br iusel is , kovo 16 d. — 
Antradienį Moldova tapo dvy
liktąja valstybe, pasirašiusia 
NATO „Partnerystė vardan tai
kos" dokumentą, rašo „Lietuvos 
ryto" korespondentė Briuselyje 
Ramunė Sakalauskaitė. Tuo pa 
čiu Moldovos prezidentas 
Mircea Snegur paragino Rusiją 
išvesti savo kariuomenę iš 
Padnestrės. 

Jo teigimu, Moldova jaučia, 
kad dėl „užsienio karinių pa
jėgų buvimo Moldovos teritori
joje" kyla grėsmė teritoriniam 
vientisumui, politinei nepri
klausomybei ir nacionaliniam 
saugumui. Pasak prezidento M. 
Snegur, Rusijos kariuomenė yra 
pagrindinė etninio konflikto 
Padnestrėje sprendimo kliūtis. 

I r Rusija žada įstoti 

Kovo 16 d. taip pat pranešta, 
kad Rusija, kuri jau anksčiau 
paskelbė prisijungsianti prie 
„Partnerystė vardan taikos" 
programos, tai padaryti ketina 
iki kovo pabaigos. Į Briuselį 
pasirašyti principinės sutarties 
turėtų atvykti Rusijos užsienio 
reikalų ministras Andrėj Kozy-
rev. 

Ki tos šalys, kurios j a u 
pasirašė minėtus dokumentus, 
yra Albanija, Bulgarija, Čekija, 
Estija, Vengrija, Latvija, Lie
tuva, Lenkija, Rumunija, Slova
kija ir Ukraina. 

Nors praėjo pusantro mėnesio 
po to, kai Lietuvos prezidentas 
Algirdas Brazauskas po Rumu
nijos pasirašė po minėtu 
dokumentu, apie naujų narių 
priėmimą į NATO organizacijos 
būstinėje Briuselyje nekalbama. 
Vienais ar kitais žodžiais NATO 
pareigūnai kartoja NATO gene
ralinį sekretorių Manfredą 
Woernerį pavadavusio A.de 
Franchis žodžius — nėra kalen
doriaus numatytiems priėmi
mams. 

Daug kas trukdo NATO 
narystei 

Diskusijose apie Rytų ir 
Vidurio Europos valstybių 

Estai demonstruoja prie rusų 
kariuomenės štabo 

Talinas, kovo 16 d. (Elta) -
Kiekvieną pirmadienį pr ie 
Rusijos kariuomenės štabo 
Taline susirenka apie 100-200 
Estijos parlamento narių ir 
šiaip demonstrantų. Jie raika-
laųja greičiau išvesti Rusijos ka 
rinius dalinius ir Estijos. 

Demonstracijos prasidėjo va
sario mėnesį. Demonstrantai 
pasiryžę baigti protesto akcijas 
tik tada, kai Estijoje nebebus ru
sų kariškių. Plakatuose žodžiai: 
„Rusai, keliaukite namo, ne
laukit iki rugpjūčio", arba: 
„Netikėkite rusų pažadais". 

„Aš su džiaugsmu suteikčiau 
rusams apsaugą kelionei iki 
Maskvos, kai kam net ir bilietą 
nupirkčiau", pasakė Estijos 
parlamento narys Jaakas Roosa 

are. „Tačiau rusų derybininkai, 
matyt, laukia, kad estai pasaky
tų rusams ačiū už Estijos okupa
ciją, o Rusijos karininkams 
duotų pensijas ir leistų jiems 
patogiai gyventi mūsų šalyje. Po 
penkiasdešimties sovietinės oku
pacijos metų tai tarytum senų 
žaizdų atnaujinimas'", sako Roo-
saare. 

Praėjusį pirmadieni estai sus
kaičiavo, kad iki rusų armijos 
išvedimo rugpjūčio 31 dieną liko 
dar 170 dienų. Bet dauguma 
estų norėtų, kad armija būtų 
išvesta kuo greičiau. 

Demonstrantams nepatinka 
ir tai, kad armijos štabas yra vos 
už 300 metrų nuo Estijos par
lamento bei vyriausybės būsti
nių. Štabe veikia Rusijos lai-

Batalionas lietuviškai 
nemokantiems 

Vilnius, kovo 17 d. (AGEP) -
„Lietuvos aidas1' rašo, kad 
Krašto apsaugos ir Vidaus rei
kalų ministerijoje galvojama 
įsteigti Vidaus tarnybos bata
lioną jaunuoliams, nemokan
tiems valstybinės - lietuvių — 
kalbos. Manoma, kad bataliono 
nuolatinė buvimo vieta bus 
Visagine ir jis perims Krašto ap
saugos bataliono pareigas — 
saugoti atominę elektrinę. 

Pasak karininkų, ginančių šią 
idėją, rusiškai ir lenkiškai 
kalbantys jaunuoliai tampa ne
statutinių santykių kariuo
menėje priežastimi, taip pat 
įsteigti tokį batalioną reikalau
ja ir šių jaunuolių tėvai bei 
kelios visuomeninės organizaci
jos. 

galimybę tapti NATO narėmis 
žinovai nurodo daug problemų. 
Tarp jų — Vakarų standartų 
neatitinkanti ginkluotė, kari
ninkai ir kareiviai nekalba 
anglų kalba. Be to, Europos 
saugumas Briuselyje neįsivaiz
duojamas be Rusijos. 

NATO būstinėje Rytų ir Vidu
rio Europos šalių atstovėms 
užduodamas klausimas: ar, 
tapę NATO nariais, jūs pasi
rengę ginti kaimynus? NATO 
valstybėms įsipareigojimas gin
ti kitas NATO sąjungos nares 
atrodo aiškus ir nediskutuo
jamas. 

Pokalbiuose klausiama, kaip 
pasijus kitos Rytų ar Vidurio 
Europos valstybės, jeigu nauja 
NATO nare bus pasirinkta tik 
viena posovietinio lagerio šalis. 
Dabartiniai nariai mano, jog tai 
sukeltų kitų, nepriimamų į 
NATO gretas valstybių nepasi
tenkinimą. 

Išsakoma abejonė — kas gali 
garantuoti, kad jeigu Vyšegrado 
valstybės bus priimtos į NATO, 
Rusija neužims įžeistos pozos. 

NATO pareigūnų mintys apie 
miglotą Rytų ir Vidurio Euro
pos šalių galimybę tapti NATO 
narėmis svariai argumentuoja
mos. Antai minimas faktas apie 
devyneris metus trukusį Ispani
jos priėmimo į NATO ir integ
ravimo procesą. 

Bent jau pastaruoju metu 
Kaliningrado klausimas ofi
cialiose NATO pareigūnų kal
bose neakcentuojamas. Kalba
ma, jog po kiek laiko Kalinin
grado srities klausimas gali at
sirasti NATO akiratyje. Kaip 
realūs ir daug žadantys Rytų ir 
Vidurio Europos žingsniai 
NATO link nurodomi du daly
kai — „Partnerystė vardan 
taikos" pristatomojo dokumento 
pasirašymas ir taikos palai
kymo batalionų sukūrimas. 

Vakarietiška kultūra 
nulems kelią į tikrą narystę 

Retkarčiais, pavargę nuo 
Rytų ir Vidurio Europos vals
tybių atstovų spaudimo, kuriuo 
siekiama sužinoti bent kiek 
aiškesnį kelią į NATO, būstinės 
pareigūnai sako, jog niekas ne
žino, gal po trejų ar penkerių 
metų NATO ir nebus. 

Gali įvykti, jog vietoj šešio
likos NATO valstybių, gynybos 
sąjungą sudarys dvidešimt trys, 
kurios nutars pakeisti orga-

I nizacijos pavadinimą. 
Kalbėdami apie galimus nau

jus NATO narius šios gynybos 
organizacijos pareigūnai labiau 
remia, sakykim. Austriją. Jos 
privalumai — stabili rinkos 
ekonomika, „demokratinė" 
santvarka. Nepaskutinis argu
mentas: Austrija — Vakarų 
valstybė. 

Kitaip sakant, NATO 
pareigūnai ant svarstyklių deda 
Vakarų pranašumą, kas, beje, 
reiškia ir savotišką Rytų ir 
Vidurio Europos diskriminaciją, 
kultūrų, netgi mentalitetų prio
ritetą. 

vyno žvalgybos tarnyba. Estijos 
parlamento vicepirmininkas 
T.V. Kelam įsitikinęs, kad Rusi
jos kar i šk ia i seka Estijos 
parlamento derybas, vyriau
sybės posėdžius ir pokalbius 
telefonu. 

KALENDORIUS 

Kovo 25 d.: Apreiškimas Švč. 
M. Marijai; Marija, Haroldas, 
Vaišvilkas, Kante. 

Kovo 26 d.: Feliksas, Kasi-
jonas, Teklė, Vygantas, Gėla, 
Liudgaras. 



DRAUGAS, penktadienis , 1994 m. kovo mėn. 25 d. 

/PORTO APŽVALGA 

R e d a k t o r ė I r e n a R e g i e n ė 

LIETUVIAI ŽAIDĖJAI 
IŠKĖLĖ MOUNT 

PLEASANT MOKYKLOS 
GARBĘ 

. .L i thuan ians Help Mount 
Pleasant Become Con tender" . 
toks ilgo straipsnio didžiulėmis 
raidėmis pavadin imas neseniai 
pasirodė North Caro l ina „The 
Concord Tribūne*' la ikraštyje . 

Pr ieš kurj la iką r a š i au , kad 
JAV-se šiuo m e t u b ū t ų gal ima 
sudalyti gera lietuvių krepšinio 
komandą. Apie Marčiul ionį . 
Pazdrazdį . Aidiet į ir . ypač . 
Karnišovą, kur is šiuo me tu yra 
r imtas kandida tas i NBA lygą. 
jau buvo plačiau r a šy ta . O 
dabar, apie tuos du j a u n u s 
gimnazistus, kur ie baigia pir
mus metus Mount P leasan t 
gimnazijoje. Nor th Carolinoje. 
Tai Antanas Vi lč inskas — 7 
pėdų >211 cm> ūgio ir G i n t a r a s 
Vileita — 6 '4" (192 cim ūgio. 
Antano ūgio (7 pėdų) tos mo
kyklos komandoje ir toje lygoje 
iki šiol dar nėra buvę. 

kuris vėliau juos ir užkalbino. 
Jis buvo atvykęs į Lietuvą drau
go pa ta r tas ir tikėdamas ten 
rasti žaidėjų universiteto ko
mandai . Jų išvykimas buvo su
tvarky tas per tarptautinį Ro-
tary Exchange Club Suomijoje. 
O juos priglaudė dvi šeimos 
Mount Pleasant miestelyje. 

Pradžia buvo sunkoka, nes 
pirmoje eilėje reikėjo gerokai 
padirbėti moksle, kad išlaikytų 
egzaminus į mokyklą. Jie buvo 
l aba i n u s t e b i n t i , kad čia 
mokslas pirmoje eilėje negu 
krepšinis, o tva rka ir drausmė 
nepalyginamai griežtesnė negu 
Lietuvoje. Už kelių kartų pavė
lavimą reikia mokytis šeštadie
nį. O jei tą dieną pasitaiko rung
tynės, tai negali žaisti. 

Laimei abu ne tik daro pa
žangą krepšinio aikštėje, bet ne
blogai s tumiasi ir mokykloje, o 
rudenj jau žada laikyti egza
minus į Charlotte universitetą. 
G. Vileita j a u spėjo susirasti 
šviesiaplaukę draugę, kuriai jos 
tėvai praėjusioms Kalėdoms nu
pirko kelionę į Vilnių. 

Mount Pleasant krepšinio ko
mandos t rener is Scott Brewer 
pasakė: ,,Su Antanu ir Gintu 
mes sukūrėme puikią komandą. 
Mes tur ime šansą padaryti kaž
ką į spūd ingą , ką vietiniai 
žmonės a ts imins amžinai. Tiki 
mės kovoti dėl North Carolina 
čempiono vardo, ko mokyklos 
istorijoje dar nėra buvę". 

V.G. 

Antanas Vilčinskas kovoja už Mount Pleasant mok\k!ą. 

LIETUVOS SPORTININKAI 
PAROLIMPINĖSE ŽAIDYNĖSE 

NORVEGIJOJE 
Norvegijoje, L i l l ehammer respublikos prezidentas Algir-

miestelyje. kur iame š.m. va das Brazauską-. Po to preziden-
sario mėnesi vyko XVII Pašau- tū ros kavinėje vykusioje spau 
line Žiemos olimpiada, kovo 10 
d. prasidėjo VI žiemos par 
o l impinės ža idynės (sporti
n inkams su fizinėmis nega 
liomisK Šiose žaidynėse daly
vavo 985 sportininkai iš 31 
valstybės. Lietuvai šiose žaidy
nėse atstovavo slidininkai — 
Sigita Kriaučiūnienė iš Pa
nevėžio ir Saulius Leonavičius 
iš Vilniaus. -Juos lydėjo Lietuvos 
parolimpinio komiteto (LPOK i 
prezidentas V. Kvietkauskas, 
LPOK generalinis sekretorius 
V. Stankevičių -. Lietuvos Ak 
lųjų sporto federacijos 'LASF' 
prezi- ; K Šimkus h 
neris S Sokolovas. 

Visą minėtą sporto delegaciją 
kovo 8 d. buvo priėmęs Lietuvos 

dos konferencijoje LPOK prezi
den tas V. Kvietkauskas, susi
r inkus ius žurnalistus supažin
dindamas su į žaidynes vykstan
čiais sportininkais, ši taip api
būdino parolimpiečius: ,,Žmonės 
su negalia ne taip greit bėga, 
šliuožia. ne taip toli šoka. tačiau 
atiduoda visas jėgas ir garsina 
Lietuvą ne mažiau negu kiti 
sportininkai kar tu paėmus" . 

Sigita Kriaučiūnienė 1992 m. 
parolimpinėse žaidynėse Barce-

„ U T U A N I C A " 
SEKMADIENĮ ŽAIS 

LEMONTE 
„Lituanica — Liths" vyrų ko

manda žiemą praleido varžy-
damasi salės žaidynėse. Šį sek
madien į , kovo 27 d., ,,Li-
tuanicos" vyrai vėl išbėgs į 
aikštę Lietuvių centre, Lemon-
te. Žaidynės vyks tik palankiam 
orui esant, o jų pradžia — 3 v. 
p.p. Šį kar tą bus draugiškos 
rungtynės prieš čekų „Spartą". 
Futbolu besidominti visuomenė 
kviečiama stebėti šias pirmą
sias šio pavasar io žaidynes 
aikštėje ir nepašykštėti paskati
nimo „Lituanicos" vyrams. 

IR 

L I E T U V I A I DALYVAVO 
ŠOKIŲ K O N K U R S E 

A N G L I J O J E 
Lietuvos sportinių šokių ko

manda buvo pakviesta į BBC 
o r g a n i z u o j a m ą k o n k u r s ą 
, ,Come d a n c i n g " . Lie tuvos 
šokėjų r i n k t i n ė varžėsi su 
Anglijos šokėjų rinktine. Lietu
va i a t s t o v a v o Kla ipėdos 
grupinių šokių atl ikėjai iš 
„Žuvėdros" klubo, Respublikos 
standartinių šokių čempionai T. 
Atkocevičius ir S. Naujokaitytė 
bei vicečempionai A. Narbutas 
ir S. Celkytė. Abi poros — Kau
no kultūros rūmų sportinių 
šokių klubo . .Sūkurys" nariai. 
Lietuvos komandos sudėtyje 
buvo ir akrobatinio ..rock and 
roll" pora iš Klaipėdos — E. Juš
ka ir A. Bridikytė. Istorinės 
varžybos dideliam anglų nuste
bimui, vos nesibaigė anglų tra
dicinės šokių mokyklos pralai
mėjimu. Susitikimas baigėsi 
13:13. Lietuvos komanda pelnė 
organizatorių ir publikos dideles 
simpatijas ir buvo pakviesta 
dalyvaut ir ateinančiais metais. 

L I E T U V O S P R E Z I D E N T O 
T A U R Ė S TURNYRAS 

Atgimė 65 metų senumo tra
dicija: Lietuvoje vėl surengtas 
tarptaut in is prezidento taurės 
teniso turnyras. Jame dalyvauja 
Lie tuvos , Latvijos, Estijos, 
Baltarusijos, Ukrainos. Rusijos 
ir Vokietijos sportininkai. 

SENJORŲ SLIDININKŲ 
LAIMĖJIMAI 

Gintautas Vileita užbaigia puolimą. 

Minėtame straipsnyje A. Jef-
frie rašo, kad Mot nt P l easan t 
mokyklos Komanda savo laiku 
pralaimėjo 81 rungtynes iš eilės, 
o šiuo momentu, baigiantis sezo
nui , ji tur i 8 la imėj imus ir t ik 
vieną pralaimėjimą, ir y r a rim
tas kandida tas į tos konferen
cijos (lygusi čempionus. Šie du 
lietuviai , Antanas su 18 taškų 
vidurkiu per rung tynes , o Gin
t a u t a s su 15 tašku , a tne šė ne 
vien l a imė j imus , be t t a m e 
nedideliame miestelyje netoli 
Charlotte įžiebė krepšinio aistrą 
ir sausakimšai pripildo krepši 
nio salę. Abu vaikinai dar silp
nokai kalba angliškai , bet krep
šinio aikštėje neturi jokio vargo. 
Abiem dar t r ū k s t a technikos , 
geresnio judėjimo be kamuol io , 
geresnio suprat imo apie dengi
mą, bet pažangą jie d a r o spar
čiais šuoliais. Minimas žurnalis
tas straipsnį užbaigė sakyda
mas, kad užsieniečiams čia pro
ga išmokti gero krepšinio, bet, 
t ikr iausia i , da r didesnė nauda 
bendrai krepšiniui . 

O, turbūt . įdomu ka ip jie 
čia atsidūrė Abiem žaidžiant 
Vilniuje už „Erel į" , t r ibūnoje 
sėdėjo Char lot te un ivers i t e to 
krepšinio t rener io as i s t en tas , 

Iš mūsų j aunų slidininkų gal 
tik vienas Linas Vaitkus iš 
Steamboat Springs užpernai 
žiemą buvo pasiekęs puikių 
laimėjimų ir net buvo kan
didatu į JAV olimpinę rinktinę. 

Tačiau ir mūsų veteranai ar 
senjorai slidininkai vis dar jud
rūs ir veiklūs Colorado kalnų 
pašlaitėse. Šta i š.m. sausio pas-
k u t i n ę s a v a i t ę Steamboat 
Springs kalnuose JAV slidi 
nėjimo federacija suruošė slidi 
nėjimo savai tę įvairių klubų 
slidžių mėgėjams. Toje šventėje 
dalyvavo Renius Dičius iš Či
kagos, atstovaudamas Slidžių 
Patrul ių klubui ir Kęstutis Sta-
kauskas , atstovaudamas „No-
mads" klubui . 

Pirmoji diena buvo skirta ban 
dymams išaiškinti ka<= kurioje 
klasėje ir kokiose varžybose 
dalyvaus. Renius Dičius kvali 
fikavosi C klasėje slalomui, di
džiajam slalomui ir jungtiniam 
slalomui. Visose šio<^ varžybose 
jis pasirodė puikiai, la'mėdama^ 
iš eilės bronzos, sidabro ir aukso 
medalius. Ir bendroje klasifika 
cijoje iškovojo sidabro medalį. 

Nedaug atsiliko ir Kęstutis 
Stakauskas jaunesniųjų vetera
nų klasėje, iškovodamas net ke
turis sidabro medalius. 
Sveikinam Renių ir Kęstuti. 

L ink im būt i pavyzdžiu ne 
tik senjorams, bet ir jaunie
siems sl idininkams. 

V.G. 

Lietuvos parolimpiečiai Norvegijoje. Iš dešinės — S. Leonavičius. S. Kriau
čiūnienė ir treneris S. Sokolovas. 

lonoje laimėio 800 m. 1500 m, ir 
3000 m bėgimų sidabro meda
lius, o 400 m nuotolyje iškovojo 
trečiąją vietą. Pernai Europos 
invalidų lengvosios atletikos 
čempionate S. Kriaučiūnienė 
pirmavo 800 m, 1500 m bei 3000 
m nuotoliuose. 

S. Leonavičius irgi speciali
zuojasi lengvojoje atletikoje, o 
slidinėjimu, kaip ir S. Kriaučiū
nienė, r imtai susidomėjo tik 
praėjusių metų pabaigoje. Lille
hammer parolimpinėms žaidy
nėms šie sportininkai du mėne
sius intensyviai ruošėsi Ignali
noje esančiame Lietuvos žiemos 
sporto centre. Pasak V. Stanke
vičiaus, jų pasiektus rezultatus 
prieš porą savaičių ten pat 
vykusiame Lietuvos invalidų 
slidinėjimo čempionate, paly
ginti su 1992 m. Albervilio par-
olimpinių žaidynių dalyvių re
zu l ta ta i s , S. Kr i auč iūn ienė 
patektų į pirmą ketvertuką, o S. 
Leonavičius - į šešetuką. 

Nuotr. R. Jurgaičio 

- 10 km laisvu stiliumi nuoto 
liuose. Kovo 19 d. moterų sli
dinėjimo programoj numatytose 
15 km, vyrų - 20 km lenktynės. 
Beje, Kriaučiūnienė varžosi 
visiškai nematančių sporti
ninkų grupėje 'BD, o S. Leo
navičius - šiek tiek matančiu 
grupėje (B2). 

Kaip šiems parolimpiečiams 
sekėsi žaidynėse dar neturime 
duomenų. Šiam straipsniui nau
dojomės ..Lietuvos ryto" kovo 9 
d. laidoje išspausdinto Remigi 
jaus Kazilionio straipsnio ,.Par 
olimpinėse žiemos žaidynėse 
Lillehammeryje pirmą kar ta 
dalyvaus Lietuvos pasiuntiniai" 
duomenimis ir ištraukomis. 

IR 

T A R P T A U T I N I S T E N I S O 
T U R N Y R A S V I L N I U J E 

Kęs tu t i s S t akauska9 ir Renius Dičius pasipuošė m<>rl;i!i"is. Iaini«-»«į<- St«- ) m 

boat Spr ings . Colorado, vykusiose ve te ranu senjorų sl idinėj imo varžybose 

Vilniuje, „Karolinos tu ro" 
u ž d a r a m e a i k š t y n e vyks ta 
ta rp taut in is teniso turnyras 
Lie tuvos Prez idento t au re i 

I VI parolimpinių žiemos žai- laimėti. Dėl jos kovos 16 vyrų, 
dynių programą iš viso įtrauk- Jiems skir tas 10 tūkst. USD 
tos šešios rungtys. Lilleham- prizinis fondas. Šis turnyras 
meryje kovo 11 d. abu Lietuvos rengiamas jau penktąjį kartą, 
slidininkai turėjo dalyvauti 5 t i e s a - pirmieji keturi turnyrai 
km lenktynėse k: akiniu stilių- i v yko pr ieš karą. Turnyro 
mi. Kovo 15 Kriaučiūnienė turės atidaryme dalyvavo prezidentas 
startuoti 5 km, o Leonavičius Algirdas Brazauskas. 
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jo mokestį. atž>minia, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumera ta mokama iš anks to 

metams 4 metų 3 men. 
JAV S90 00 $50 00 $30.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $100 00 $55.00 $35.00 
Tik šeštadienio laida: 
JAV $50.00 $35 00 $25.00 
Kanadoje ir kitur 'U.Si $55 00 $35.00 $30.00 
Užsakant j Lietuvą — 
Oro paštu $500.00 $250.00 
Tik šeštadienio laida $160.00 $85 00 
Paprastu paštu $100.00 $55 00 
Tik šeštadienio laida $55.00 $35.00 

• Redakcija straipsnius taiso 
• Administracija dirba kasdien savo nuožiūra N'esunaudotų 
nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniais straipsnių nesaugo. Juos grąžina 
nedirba. tik iš anksto -usitarus. Redakcija 
• Redakcija dirba kasdien nuo už skelbimų turinį neatsako 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba Skelbimų kainos prisiunčiamos 

gavus prašyme. 

L I E T U V O S Č I U O Ž Ė J A I V A R Ž Y B O S E 
D Ė L P A S A U L I O Č E M P I O N A T O 

Šiuo metu Chioa, Japonijoje 
vykstančiose pasaulio čiuožimo 
čempionato varžybose dalyvauja 
ir Lietuvos dailiojo čiuožimo ats
tovai Povilas Vanagas ir Marga
rita Drobiazko. Antradienį, ko
vo 22 d., vykusiose (privalomo! 
šokio varžybose jie buvo įver
tinti 4.2 taškais, lygiai tiek 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 St., Oak Lawn, IL 

Pirmas apyl su Northwestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinama kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tel. 708-422-8260 

pat , ka ip ir Prancūzijai atsto
vaujantys Mar ina Annis ina ir 
Gviendal Peizarat. Abi poros 
dabar y ra 10-je vietoje. Kaip 
žinia, varžybos susideda iš trijų 
a t sk i rų pasirodymų. Lietuvos 
a t s t o v a m s l inkime geresnės 
sėkmės sekančiose dvejose var
žybose. 

K a b . t e l . ( 3 1 2 ) 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. K e d z i e A v e . 
C h i c a g o . III. 6 0 6 5 2 

DALIA E. CEPELE. D D S 
r O DANTŲ GYDYTOJA 
l ( 7915 W. 171st 
l / u Tinley Park. IL 60477 

(708) 614-6871 
Valandos pagal susitarimą 

Kab. 312-735-1477; 
Re* (708)246-0067: arba '708)246-6581 

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

EMOCINES LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUfLDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Cardiac Dlagnosls, Ltd. 
M?rquette Medlcal Buildlng 

6132 S. Kedzie 
Chicago. IL 60629 

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. Tel. (70S) 422 0101 
VaianCos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v D p-7 v v antrd 1230-3 v p p 
trecd uždaryta, kefvd 1-3./p.p. 

penkt ir šeStd 9 v r . - l 2 v p p 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

; Y D 0 ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS I 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ave.. Cicero 

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5635 S. Pulaski Rd . Chicago. IL 

Tel. 312585-1955 
172 Schiller St.. Elmhurst. IL 60126 

708-941 2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakaris ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ G vDVTOJA 

9055 S. Roberts Rd.. Hickory Hills. IL 
1 mylia i vakarus nuo Ha'lem Ave 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai! 

Tikrina ak;s. pritaiko akinius 
2618 VV. 71st St. 

Tel. (312) 737-5149 
Vai pagal susitarimą 

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

Tel. (708) 448-1777 

Kab. tel (312) 585-0348; 
Rez. (312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GVDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. «3rd St 
Vai pag.tl susitarimą pirm ir kotv 12 4 

M MM '2 *> PONM 10 12 t h 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kedzie 

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

Vizitą1 apmokami Medicare 
Kabineto tel. (312) 776-2880 

Namų 708 448-5545 
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D.. S.C 
Speoaiybe — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. (312) 585-7755 

ARAS ŽLIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samaritan Medical Center 

Naperville Campus 
1020 E. Ogden Ave. . Suite 310. 

Napervllle IL 60563 
Tel. 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tel. (1-312) 566-3166 
Namų (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDVTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 We«t 63rd Street 
Vai pirm antr ketv ir penkt 3-6. 

šeštadinmais pagal susitarimą 



RUSŲ TAUTA MAŽĖJA 
• Z. P R Ū S A S 

Pilna Marijos aukšt. mokyklos auditorija, susidomėjusi klauso?; 

sio programą „Draugo" koncerte kovo 20 d. 

KAI LIETUVOJE 
TVINSTA UPĖS 

.Dainavos" ansamblio, atliku-
Nuotr.Jono Tamulaičio 

Šiuo m e t u dabartinės Rusijos 
teritorijoje gyvena apie 148 mi
lijonai gyventojų, iš jų beveik 
80% rusai . Atrodo, kad šis gy
ventojų skaičius mažės bent ar
timoje ateityje. Per praėjusius 7 
metus gimimų skaičius gerokai 
sumažėjo. Kai 1987 metais tūks
tančiui gyventojų gimė apie 17 
vaikų, 1990 metais jų bebuvo 
13, o 1993 metais nukrito net 
iki 9.2. Mirimai per tą laiką pa
didėjo n u o 10.3 iki 14.6 žmonių 
tūkstančiui gyventojų. Taigi, 
vien 1993 metais Rusijoje buvo 
apie 800,000 daugiau mirimų, 
negu gimimų. Rusijos vyrų 
gyvenimo vidurkis nukrito iki 
60 metų. Palyginimui, vyrų 
gyvenimo vidurkis JAV yra 72 
metai. Rusijoj šis vidurkis priar
tėjo p r i e Trečiojo pasaul io 
kraštų. Amerikoje 1993 metais 

(Kovo 13-20 d.) 

Gamta, atrodo, pasirinko Lie
tuvą vienu iš savo poligonų. 
Užpraeitą vasarą dusome nuo 
karščio ir vandens stygiaus, o 
d a b a r Lietuva s k ę s t a van
denyje. Staiga atšilus, patvino 
N e m u n a s , Ner i s , Nevėž i s . 
Žemupyje Nemunas pakilo net 
7 m 30 cm, užliejo daugiau kaip 
40 ,000 ha žemės. N e m u n o 
žemupys dabar primena didžiu
lę, galingą upę. Perpildytos ir 
Kauno marios, nes iš Pietų 
Lietuvos nepaliaujamai plūsta 
Nemunu vanduo. 

P u o l a n e vien g a m t a 

Beveik tuo pačiu metu rimtą 
puolimą pradėjo ir Lietuvos 
generalinė prokuratūra . Pra
ėjusį ketvirtadienį (kovo 17 d.) 
ji ka r tu su valstybės saugumo 
ta ryba netikėtai at l iko kra tas 
b u v u s i o k r a š t o a p s a u g o s 
ministro A. Butkevičiaus ir kitų 
buvusių aukštų krašto apsaugos 
ministerijos pareigūnų butuose. 
Buvo padarytas labai r imtas ir 
a tsakingas žingsnis, nes krata 
b u v u s i o k r a š t o a p s a u g o s 
ministro bute yra turbūt pirmoji 
Lie tuvoje t a r p tok io lygio 
žmonių. Šie veiksmai yra susi
ję su generalinės prokuratūros 
atliekamu tyrimu dėl finansinių 
pažeidimų, aprūpinant Lietuvos 
kariuomenę ginklais. Reikia 
tikėtis, kad generalinė prokura
tū ra bus tokia pat ryžtinga ir 
t u o a tve ju , jei p a a i š k ė s 
finansinių machinacijų siūlai, 

susiję su aukščiausiais valdžios 
pareigūnais. 

Šis skandalas gali būti suriš
tas ir su dabar valdžioje esančia 
LDDP, ir su buvusiu valdžioje 
Sąjūdžiu, nes A. Butkevičius 
buvo ir vienų, ir kitų vyriausy 
bės narys. Tokioje situacijoje 
abiejų pusių interesai gali su
tapti , padarant buvusį krašto 
apsaugos ministrą visų blogybių 
šaltiniu. Skandalas atliepia ir 
santykių su Rusija komplika
cija. Tai akivaizdžiai parodo 
Rusijos gynybos ministro P. 
Gračiovo pareiškimas, jog vieno 
iš Lietuvos sąjungos, statančios 
n a m u s Rusijos k a r i š k i a m s 
K a r a l i a u č i a u s s r i ty je , su
ėmimas, šių kratų metu radus 
pas jį sprogmenų, yra politinė 
provokacija. Tokio lygio žmo
gaus pareiškimas — tai kiši
masis į Lietuvos vidaus reikalus 
ir atviras Lietuvos teisėtvarkos 
organų spaudimas. 

I e ško vi lkų av ims saugo t i 

Ne vieną Lietuvoje pritrenkė 
žinia, kad vidaus reikalų tarny
boje planuojama sukurti trečiąjį 
pulką, kuriame tarnautų blogai 
kalbantys lietuviškai vaikinai 
— rusai ir lenkai. Sumanytojai 
teigia, kad tuo būdu bus pagrei
t intas šių vyrų integravimas į 
mūsų vals tybės gyvenimą. 
Pulkui planuojama pavesti sau
goti Ignalinos atominę elek
tr inę. 

Belieka į šį pulką priimti dirb
ti buvusius sovietinės armijos 
a t sa rgos ka r in inkus rusus , 

kurių nemažai gyvena Lietu
voje, ar išsibėgiojusius SSRS 
KGB agentus — juk ir juos 
reikėtų „ in tegruot i" į Lietuvos 
gyvenimą — ir mes turėsime už 
savo pačių pinigus išlaikomą po
tencialią užsienio kariuomenę! 
Labai įdomu, k u r gimė toks 
„genialus" sprendimas: LDDP 
būstinėje Vilniuje ar pagrin
diniame SSRS KGB štabe? 

S a u d a r g o - S k u b i š e v s k i o 
p l a n a s ? 

Užsienio politikoje prabėgusią 
sava i tę dominavo Lenkijos 
tematika. Po Lietuvos ir Len
kijos prezidentų pokalbio tele
fonu abiejų ša l ių užsienio 
reikalų ministrai sutiko priimti 
būsimą kaimynystės ir bendra
darb iav imo su ta r t į . Ateitis 
objektyviai parodys šio žingsnio 
pagrįstumą. Esu įsitikinęs, kad 
sutartis buvo daugiau reikalin
ga Lenkijai, negu mums, ir ji, 
pasinaudojusi stipriojo teise bei 
savo ankstesniais diplomatijos 
laimėjimais 'ka imynystės ir 
bendradarbiavimo deklaracija, 
kuri tapo pagrindu dabartinei 
sutarčiai ir kur i , pagal pasi
r a š i u s i ų už s i en io r e ika lų 
ministrų pavardes, ne vieno Lie
tuvoje paniekinančiai vadinama 
Saudargo-Skubiševskio paktu), 
primetė jai palankų variantą ir 
jį įgyvendino. Sutikdama su šia 
sutartimi, LDDP žengė ryžtingą 
žingsnį, nekreipdama dėmesio į 
nė vienos politinės partijos 
reikalavimą nepasirašyti sutar
ties. 

Norėtųsi, kad ir kitose srityse 
valdančioji partija būtų taip pat 
ryžtinga, o netūpčiotų vietoje ir 
d a r y t ų k l a i d a s , ka ip tą 

pripažino vėl išrinktas LDDP 
frakcijos Seime vadas J . Ka
rosas. O grupės, susidedančios 
iš Seimo, prezidentūros bei 
vyriausybės atstovų — LDDP 
narių, sudarymas rodo, kad 
pagaliau, po pusantrų metų su
prasta, jog pozicijos stovykloje 
ne viskas taip gerai atrodo, kaip 
bandyta vaizduoti. 

L i t o laidotuvės a r 
n u o l a i d a „dolerių mafi jai" 

Beje, LDDP žengė ir antrą la
bai ryžtingą žingsnį — priėmė 
l i to p a t i k i m u m o į s t a tymą, 
kuriuo susiejo litą su viena 
pastovių Vakarų šalių valiutų 
(su kur ia , konkrečiai dar nenu
spręsta). Po įstatymo priėmimo 
labai su s i au r in t a Lie tuvos 
Banko veikla. 

Sprendžiant šį klausimą, nuo
monės labai išsiskyrė. Svarbiau
sia, ne t ik Seime, bet ir pačioje 
vyriausybėje, kurios vadovas A. 
Šleževičius buvo vienas pagrin
dinių šio įstatymo šalininkų. O 
tai, kad prieš įstatymą pasisakė 
ekonomikos m i n i s t r a s J . 
Veselka, parodo, jog visi prakti
niai išbandymai, susiję su šio 
įstatymo įgyvendinimu, Lietu
vos dar laukia ateityje. Nors 
opozicija šį žingsnį įvertino, 
kaip lito laidotuves, aš daugiau 
linkęs sutikti su ekonomikos 
ministro nuomone, jog šis žing
snis — tai nmta nuolaida „dole
rių mafijos" atstovams, kurie 
sėdi Pasaulio banke ir Tarptau
tiniame valiutos fonde. Įdomu, 
ar nesudrebės mūsų prezidento 
ranka, laiminant šį įstatymą 
gyvenimui? 

Egidijus K l u m b y s 

tūkstančiui gyventojų buvo 16 
gimimų ir 9 mirtys. 

Kodėl Rusijoje gimimai mažė
ja? Priežasčių y ra daug. Viena 
jų: 1960-70 metų laikotarpyje gi
mimų skaičius buvo žemas, to
dėl dabar y ra mažiau moterų, 
galinčių tu rė t i vaikų. Kitos 
nenori turėt i vaikų dėl sunkių 
gyvenimo sąlygų. Daugelis dėl 
pakartotų abortų nebegali tu
rėti vaikų, jei ir norėtų. 

Kodėl Rusi joje m i r i m a i 
didėja? Viena svarbesniųjų prie
žasčių yra labi išplitęs alkoho
lizmas, ne t ik pas vyrus, bet ir 
pas moteris. Daugelis a te ina į 
darbą girti, todėl y r a labai 
padidėjęs nela imingų ats i t i 
kimų skaičius darbovietėse. K i 
tos priežastys — bloga mityba, 
bloga s a n i t a r i n ė p r i e ž i ū r a , 
kenksmingi chemikalai ore ir 
vandenyje, blogos sąlygos ligo
ninėse ir aplamai bloga medi
cininė priežiūra. Didelis vaikų 
mirt ingumas ką tik gimus, dėl 
blogos priežiūros. Didelis sa
vižudybių skaičius. 

Prognozė ateičiai ne per ge
riausia. Mažėjant g imimams, 
mažės skaičius priaugančių mo
terų, galinčių turėt i vaikų. T a s 
dar labiau sumažins gimimų 
skaičių. Tuo pačiu la iku didės 
procentas pensininkų, kur iuos 
turės išlaikyti sumažėjęs dar
bingų žmonių skaičius. 

Todėl yra problema rusams 
ultranacionalistams, kurie nori 
išplėsti Rusijos imperiją: ka ip 
reikės t as naujas kolonijas 
apgyvendinti rusais, kada jaunų 
rusų skaičius mažėja? Užuot 
svajoję apie Rusijos imperijos 
r ibų i šp lė t imą , j i e t u r ė t ų 
daugiau susirūpint i Rusijos 
ekonominės, ekologinės ir dva
sinės gerovės pakėlimu. 

Šiame kontekste gal ver ta 
paminėti, kad natūralus gyven
tojų prieauglis Lietuvoje, nors ir 
yra mažas, bet visgi yra d a r 
teigiamas. 

Danutė Bindokienė 

S L O V Ė N I J O S 
MOKYKLOSE 

Slovėnijos švietimo ministeri
ja paskelbė, kad nuo 1994 m. 
Slovėnijos mokyklose nebus 
konfesinių tikybos pamokų. Bus 
dėstoma religijotyra arba et ika. 
Tačiau vyriausybė linkusi nusi
leisti, kad religijotyrą dėstyti 
būtų suteikta teise ir kunigams, 
ko anksčiau nebuvo leista. Esą 
katalikų kunigai neturėsią pa
kankamai „objektyvumo" ka l 
bėti apie k i tas religijas. 

Kaip sustabdyti naujos 
rūšies kolonizmą? 

Pasaulio dėmesys pastaruoju 
m e t u vėl y r a nukre ip tas į 
nuolat žvanginamus ginklus, 
g ras in imus k a r u , kylančius 
nesutarimus. Vos tik kiek atslū
gus įtampai Bosnijoje-Herze-
govinoje, santykia i įsitempė 
Pietų ir Š iaurės Korėjoje. Vos 
kasdienybė kiek sunormalėjo 
Somalijoje, įvykiai Rusijoje 
nieko gera nežada. Ir ta ip daina 
be galo. 

Suprantama, kad į tarptauti
nius įvykius dėmesio nekreipti 
negali nei politiniai vadai, nei 
eiliniai žmonės, juo labiau, kad 
žiniasklaida kiekvieną naują ir 
neigiamą „krustelėjimą" bema
t a n t paskleidžia skersai išilgai 
visą planetą. Nors šiuometinė 
trečiojo pasaulinio karo grėsmė 
kol kas neatrodo tokia apčiuo
piama, bet ir t a ika tebėra labai 
trapi — ta ry tum kiaušinis, pa
mestas viduryje futbolo aikštės, 
joje vykstant pačiam rungtynių 
įkarščiui. 

Besigrumiant su politiniais 
„potvyniais" ir ..atoslūgiais", 
kartais pamirštama, kad Žemės 
egzistencijai pavoju? gresia ne 
vien karo atveju. Nors tas pavo
jus nėra taip akivaizdžiai visur 
juntamas, bet jis nuolatinis: tai 
aplinkos tarša ir pagrindinių 
ekologijos dėsnių pažeidimas. 

Prieš porą metų Brazilijoje. 
Rio de Janeiro mieste, buvo su
sirinkę kone visų pasaulio kraš
tų atstovai ( įskaitant ir jau 
laisvą Lietuvą) apsvars ty t i 
pavojus gamtai , ozono sluoks
niui , aplinkai, oro ir vandens 
švarai , o taip pat priimti nu
tarimus, kaip išgelbėti planetos 
ekologiją - ir žmoniją - nuo 
neabejotino sunaikinimo. Ta
čiau tarptaut iniai , iškilmingai 
priimti ir pasirašyti, nutarimai 
nedaug tepadėjo išspręsti kas
dieninių problemų, ypač netur
tingose pasaulio šalyse, kur 
žmogaus egzistencija yra svar
biau už gamtosaugą. 

Pasaulinio masto ekologiniu 
negalavimų sąrašas ilgas: naiki
namos girios tropikuose, pra
monės įmonių išmetama į orą 
tarša (JAV yra viena didžiausių 
teršėjų), užterštos žemės ir van
dens valymas vyksta labai pa
mažu dėl lėšų stokos ir t.t. Pvz.. 

apie 80% Rusijos pramonės su
bankrutuotų, jeigu būtų parei
kalauta sustabdyti aplinkos 
taršą. Nors buvo t ikėtasi , kad 
demokratija ir laisvoji ekono
mija skirs daugiau iniciatyvos 
apsaugoti gamtą ir sustabdyti 
jos teršimą, bet atsirado svar
besnių reikalų. Juo labiau, kad 
pareigūnai, išr inkti ar paskirti 
gamtosaugai, stengiasi iš to tik 
pasipelnyti, vadovaudamiesi 
motto: „Griebk, kiek gali , ir 
bėk". 

Didžiosios pramoninės šalys 
susiduria su dar viena labai 
opia problema: kur dėti pavo
j ingas at l iekas, cheminius , 
branduolinius ir kitokius nuo
dingus taršalus. Už pinigą daž
nai pavyksta atsikratyti šiomis 
savo ekologinėmis problemomis, 
nusiperkant joms vietą Azijoje, 
Afrikoje ir Rytų Europoje, kur 
taršos įstatymai nėra tokie griež
ti, o pinigų labai reikia. Pasta
ruoju metu daug kenksmingų 
„šiukšlių" išversta Filipinuose, 
Haiti, Bangladeše, Pietų Afriko
je. Tai naujos rūšies kolonizmas, 
nemažiau - o gal dar daugiau -
kenksmingas t iems kraštams 
kaip užkariavimas ginklu. 

S.m. kovo pradžioje prez. Clin-
ton vyriausybė pagaliau pasi
sakė remsianti pavojingų tar-
šalų eksporto draudimą (Ameri
ka jų kasmet „eksportuoja" apie 
150,000 tonas). Prieš penkerius 
metus Jungtinės Tautos buvo 
suruošusios suvažiavimą Baze
lyje (Šveicarijoje), kur padėti 
nuostatų pagrindai dėl kenks
mingų atlieku išvežimo į kitus 
kraštus. Iki šiol jau 103 šalys 
uždraudė į savo teritoriją įvežti 
tokius „importus". Šį draudimą 
remia 13 iš 24 industrinių kraš
tų. Likusieji kraštai yra: Aus
tralija. Kanada, Suomija, Vokie
tija. Japonija, Anglija ir Jung
tinės Amerikos Valstijos. Reikia 
tikėtis, kad JAV prezidento pa
sisakymas nenuskris vėjais, o 
taps konkrečiu faktu ir iš to 
užsispyrusio septynetuko netru
kus atsiskirs Amerika, galbūt 
paskui save pa t raukdama ir ki
tas valstybes. Žinoma, ta i ne
išspręs pagrindinės problemos: 
kur dėti visas kenksmingas in
dustrines atliekas. 

• 1714 m. saus io 1 d. Lazdy
nėliuose. Gumbinės apskr. gimė 
Kristijonas Donelaitis. 

• 1908 m. spa l io 1 d. Henry 
Ford pasiūlė pirkėjams pirmuo
sius T modelio automobilius. 

ŠEKIT PASKUI MANE 
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— Tikrai nežinau. 
— Angelas sargas? 
— Vakare, kai pamačiau savo troboj, pavadinau 

Viešpačiu, ir jis nepasakė, kad ne jis. 
— Ką jis pasakė? 
— Tik „Sek paskui mane". Ir sekiau. Kitaip 

negalėjau. J is buvo visiškai panašus į tą, kurį neseniai 
padariau. Tą, kur su visu kryžium į Vilnių išvežė. 

Vyrai irgi girdėjo jų šneką. Visi nusiėmė šalmus ir 
nulenkė galvas, ir pačiam vidury tylos sugriaudė trenks
mas, po valandėlės k i tas , trečias. 

Kai visi pakėlė galvas, vienas prašneko: 
— Turbūt mūsų slėptuvės. 
Vadas atsegė prie diržo kabančią geltonos odos makš

tį, išėmė ilgą peilį, paėjo porą žingsnių ir toje vietoje, 
kur pranyko nepažįstamas, įsmeigė į žemę ir suvarė ligi 
pat kriaunų. 

— Atsiminkim, kad ta vieta šventa, — pasakė. — Čia 
pastatysim kryžių, kad vis žinotų, kur Viešpaties kojos 
stovėjo. O dabar poilsis. Per naktį ėjusiems laikas 
pailsėti . Jeigu pats Viešpats čia atvedė, t a i vieta turi 
būti saugi. Bent vieną miegą ilsėkimės be sargybų. 

Vieni vyrai tuoj virto į samanas, kiti da r šnekučia
vo, dalinosi nepaprastos nakties įspūdžiais, o po 
valandėlės tebuvo girdėti tik ramus eglyno šlamėjimas. 

Skirpstūnas irgi pasivirtino į samanas, rankas 
pasikišo po galva ir, radęs mėlyną dangaus plotelį, jame 
kaip rėmuose matė Kančios veidą, kurį paliko namie. 
Kai dabar galvojo, a r sunku buvo užsimesti jį ant pe

ties ir pasiimti kartu. Jeigu visą kelią vienam nešti būtų 
buvę sunku, vienas ar k i tas vyras būtų padėjęs. Galėjo 
ir vieną kitą įrankį į kišenę įsimesti. Būtų ją ir čia kaip 
nors pabaigęs, o vyrai būtų surentę ir pastatę kryžių toje 
vietoje, kur Viešpats, juos išgelbėjęs, paskutinį kartą 
stovėjo. Mintys sukosi ir sukosi kaip malūno girnos, 
vyrai ramiai miegojo, o jo miegas kažin kur plaikstėsi. 

Kai pravėrė akis, dangus buvo nebe žydras, kaip 
rytą, bet ryškiai mėlynas ir tam mėlynume įsibrėžusi 
eglės viršūnėlė šviesiai gelsva. Nejučia užmigta ir 
sulaukta vakaro. Vyrai j au buvo sukilę, o j am prie eglės 
viršūnėlės dangaus mėlynume vėl vaidenosi namie 
paliktos kančios veidas. Pakilęs šnektelėjo su vienu kitu 
vyru. Jie visi dar tebegyveno nuostabia praeitos nakties 
kelione, ir visiems sunku buvo tikėti, kad tai nebuvo 
tik sapnas. Susirado vadą ir pasakė, kokią kvailystę 
vakar padarė. 

— Būčiau atsinešęs, būčiau čia pat miške pabaigęs, 
o jūs būtumėte kaip nors padarę kryžių ir būtumėm 
amžiams pažymėję Viešpaties pėdas. Dabar žymi tik 
tamstos peilis. Ar ilgai jis žymės. Koks nors grybautojas 
ras ir išsitrauks, o kaip paskum atitiksim. 

- Taigi, kad būtų. Daug reikalų, kad būtų. Jei 
būtum atsinešęs, keliom dienom turėtumėm prasmin
go darbo. Ką palikai, gal ima rasti ir atsinešti. Nema
nau, kad dėl nebaigto darbo kam pirštai paniežtėtų. Šiais 
laikais ir baigtų daug kas bijotų imti. Ar bėdą užsitrauk
ti? Du vyrai išėjo pasidairyti. Jie daug ką sužinos. Jeigu 
būtų žinota, būčiau paminėjęs, kad paimtų ir atneštų. 

Čia Skirpstūnas pliaukštelėjo delnu pats sau per 
kaktą ir pradėjo juoktis . 

- Ką ne ta ip pasakiau? — paklausė vadas. 
- Ne tamsta, aš. Kai įsižiūri į vieną daiktą, nieko 

kita nebematai. Kas iš to, jeigu būčiau ir išsinešęs, ar 
kad ir kas kitas atneštų. Jeigu iš kokio kito medžio, bet 

dabar iš šiekštos. Būčiau atsinešęs kūną, o k u r rankos? 
Kūnas iš šiekštos, o rankos iš ko kito? Rankos dar te
beguli pašaly. Ten, kur palikot. Matyti , ta ip Viešpats 
norėjo, kad valandėlei viską užmirščiau. 

— Ar ne gerai, — nusijuokė ir vadas. — Tik be 
reikalo būtum vargęs. 

Pasiuntiniai grįžo tik kitą pavakarę, bet nieko gera 
neparnešė. Kariuomenė dar nepasitraukė. Miške nieko 
neradę, pasklido po namus ir niokoja žmones, ima, neša, 
kas kuriam patinka. Ir keliai apstatyti , kad niekas 
neįeitų ir neišeitų. J ie patys negalėjo nueiti , nieko patys 
nematė, nes šiuo metu būtų savižudybė, bet girdėjo, kad 
net ir namų yra sudegintų, net kartu su žmonėmis. Visur 
ieškojo ir tebeieško pasislėpusių miškinių. Kai kurie 
vyrai pašoko. Sakė, kad reikia eiti ką nors da r išgelbėti. 
Vienas, Skirpstūnui atrodė tas pats, kur sakė, kad 
svetimasis juos visus pelkėje prigirdys, siūlė sužinoti, 
kur yra štabas, naktį užpulti ir sunaikinti. Be jokio pasi
gailėjimo. Be štabo, sakė, jie išsiskirstys ka ip J ako bi
tės. Tuos kur nugnybsim, nugnybsim, o kurių ne. galės 
nešti kailį, iš kur atėję. 

Skirpstūnas daugiau klausyti nebegalėjo. Atsiskyrė 
nuo būrio ir nuėjo į pakalnę. Jį pylė šalto ir karš to 
vandens srovės. Ir viena paskui kitą, ir abi ka r tu . J is 
kaip griausme girdėjo Juriuką: „Matai, ką t ie tavo kry
žiai mums daro!" J i s drožė , dirbo, k u r širdis vedė. ir 
va kas. Suko, suko per mišką ir lengviau nė kiek 
nesidarė. Išėjo į pamiškę. Tolumoje besileidžiančios 
saulės spindesiu švietė ežeras, kur iame aną nakt į vyko 
stebuklas. Kam? Kad jo nepaliestieji ken tė tų? Ar kry
žiaus kančia tik tam, kad dar didesnį kentėjimą neštų? 
Norėjo pats sau sušukti, kad ne j is visą t ą pragarą 
pradėjo. Ne jis tuos bolševikus čia susišaukė! Ne dėl jo 
drožinių rusai tūkstančius i kalėjimus ir į Sibiro šalčius 
ištrėmė! Bet tas šauksmas strigo gale gerklės. Bet čia 

buvo jis. Kai vieną sunaikino, jis tyčia dirbo kitą. Kai 
tą sunaikino, vėl kitą. Dirbo tyčia, dirbo paerzinti ir taip 
siuntantį žvėrį. „Matai, ką su tais kryžiais mums 
užtraukei". Juriuko žodžiai šaukė garsiau už visus kitus 
šauksmus ir giliau smeigė už visus ki tus dieglius. 

— Viešpatie, ar tu tyčia ta ip padarei, kad ir nekan
kinamas tavo kančias iškentėčiau. Ar tyčia? Ar kad 
džiaugiausi, kai mano darbas juos erzino? Ar kad tyčia 
stengiaus padaryti vis geriau ir geriau? Tyčia, jog ma
tytų, kad iš jų niršulio gražesni ir geresni darbai gims
ta. 

Tą akimirksnį ir nusprendė eiti namo. Pažiūrėjo į 
vieną ežero galą, į kitą. Kairįjį toli supo miškas, o deši
nysis galas buvo arčiau ir už jo buvo laukai. Pasuko 
pamiške į tą pusę. Per naktį tikrai bus namie, ir tegu 
jie daro. ką nori. Tegu kankina, laužo. Kristus, būdamas 
Dievas, kentėjo, kodėl nekentėti jam, prastam žmogui. 
Bet netoli tepaėjusj pasitiko vyras. Mintyse paskendęs 
net nepamatė , iš kur jis atsirado. Atsirado taip, lyg čia 
pat iš žemės būtų išdygęs. 

— Kur tamsta? Ar paklydai? — paklausė vyras. 
Skirpstūnas pakėlė akis ir sugrįžo iš užsimąstymo. 
— Ne, nepaklydau. Einu nan a. A r gale ežero rasiu 

kelią, kuris eina į aną pusę? — parodė su ranka į anapus 
ežero. 

— Kad ir nežinau, — atsakė vyras. — Po tas vietas 
niekada nevaikščiojau. Manau, kad turėtų būti. Bet da
bar grįžkim atgal. Vadas nori su tamsta pašnekėti. 

Skirpstūnas pažiūrėjo į ežerą, kurio galas atrodė 
nebe taip labai toh.o diena baigėsi. 

— Ar taip svarbu? Šiąnakt norėjau namus pasiekti. 
— Paprastai jis be reikalo nieko nešaukia. Matyti 

svarbu. 
Skirpstūnas pasvyravo, bet sutiko. 

(Bus daugiau) 
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LIETUVIU TELKINIAI 

CLEVELAND, OH 
P R I S I D Ė K I T E P R I E 

KULTŪRINIO DARŽELIO 
A T N A U J I N I M O 

Clevelando lietuvių Kultū
rinio darželio atnaujinimo pir
moji dalis jau atl ikta. Už šį 
gražų darbą Clevelando meras 
Michael White lietuvių Kultū
r in io daržel io draugi ja i ir 
kultūrinių darželių federacijai, 
švenčiant ,,One World Day". 
1992 m. rugsėjo 13 d., lietuvių 
darželiuose įteikė Clevelando 
miesto mero įstaigos proklama
ciją, kurioje sakoma: ,.We ap-
plaud them for their admirable 
work". Tą dieną vyko iškilmin
gas Maironio biusto atiden
gimas. Meras White proklama
cijoje įvert ino mūsų ryžtą, 
pastangas, kad ištesėjome 56 
metus puoselėdami savo kilmę, 
kultūrą, tautiškumą. Tuo tikrai 
galime didžiuotis, bet tuo pačiu 
turime tęsti šį kultūrinį darbą 
visų mūsų labui. 

Dabar laukia antroji šio dar
bo dalis, kurios plane y ra 
darželių pager inimo darbai: 
laiptų pa ta i symas , pagraži
nimas krūmais, medžiais ir jų 
priežiūra, bet tam reikalingos 
lėšos. 

Kreipiamės į mūsų organiza
cijas, visuomenę, mūsų narius ir 
prašome remti mūsų pastangas. 
Iš anksto visiems dėkojame. 

Vincas A p a n i u s 
LKDD-jos pirmininkas 

G r a ž i n a Va rne l i enė 
Sekretori 

ANN J I L L I A N MINI 
KONCERTAS I R KALBA 

Kovo 26 d. W J W - TV8 
VVomen's Expo '94 — Cleve-
lande programą at l iks filmų ir 
televizijos aktorė Ann Jill ian. 
Jos mini-koncertas ir kalba bus 
apie gyvenimą, sveikatą ir 
motinystės laimę. Programa bus 
Clevelande Convention Center 
2 v. p.p.. šeštadieni. 

L I T H U A N T A N V I L L A G E , 
I N C . D I R E K C I J A 

P R A N E Š A 

Met in is L i thuan ian Vil lage, 
Inc. akc in inkų sus i r ink imas , 
turė jęs įvykti ko- ) tr mesį . ati
d e d a m a s v ė l e s n i a m l a i k u i . 
Priežastis — šiuo metu baigiame 
i š s p r ę s t i s u n k ų šių n a m ų 
finansinį stovį. Ta i a t l ikus , bus 
š a u k i a m a s s u s i r i n k i m a s i r 
a k c i n i n k a m s ap ie t a i p bus 
p raneš t a . T. G. 

HOUSTON, TX 
M I N Ė J O M E V A S A R I O 

16-JA 

V a s a r i o 13 d. H o u s t o n o 
l ie tuv ia i sus i r inko paminė t i 
L i e t u v o s n e p r i k l a u s o m y b ė s 
76-ją sukakt į . Sugiedojus Tau
tos h imną, įžangos žodį ta rė 
B e r n a r d a s Tarvvay-Tirva. Pa
gr ind inę kalbą pasakė Wil l iam 
A l t m a n ' C h a i r m a n of t h e 
Board. U.S. Baltic Foundation). 
G a n smulkia i ir įdomiai infor
mavo apie šią Pabaltijo valstijų 
pagalbos organizaciją. N-1* pirmą 
ka r t ą Houston 'o l ietuviai gir
dėjo apie jos veiklą, ir į k i lus ius 
k l aus imus taip pat atsakinėjo jo 
žmona Danguolė Spakevičiūtė 
LAitman). 

Men inę dalį at l iko Lietuvos 
V a l s t y b i n ė s Operos so l i s tas 
Vaclovas Daunoras , padainuo
d a m a s keletą lietuviškų dainų, 
akompanuo jan t Laimai Gaižu-
t ienei . 

T a pačia proga buvo iš r inkt i 
nauji valdybos nariai : Liuda 
C e s n a i t ė - F l o r e s . A l g i m a n t a s 
P l iodž inskas . Al Ju rkon i s , Ber
n a r d a s Tarvvay-Tirva, Agna 
Reven t i enė ir Kęs tas Gaižut is , 
buvęs p i r m i n i n k a s , jeis į naują 
valdybą ex officio. 

Užbaigiant šią puikią popietę, 
vaišinomės įvairiai pagamintais 
l ie tuviškais blynais, pradėdami 
Gavėnios laiką. 

AR 

A.A. JUOZAS SNIEČKUS S E A T T L E , WA 
Beteshdoje. Marylande mirė 

Juozas Sniečkus, sulaukęs 97 
metų amžiaus. Liko vaikai 
Ramutė Idienė, sūnūs Vytautas 
ir Gintautas. Palaidotas Cleve
lande, Visų Sielų kapinėse, kovo 
25 dieną. 

PALAIDOTA M A R C E L Ė 
MATULIONIENĖ 

Kovo 18-tą mirė Cleveland 
Heights gyventoja Marcelė 
J o n y n a i t ė - M a t u l i o n i e n ė . 
sulaukusi 92 metų amžiaus. 
Liko sūnūs Vytautas. Kęstutis. 
Algirdas. Vaikaičiai Darius ir 
Romas. Kovo 21 d. iš Šv. Jurgio 
bažnyčios palydėta ir palaidota 
Kalvarijos kapinėse. 

„VAIDILUTĖS" T E A T R O 
VAIDINIMAS 

Clevelando ateitininkai visus 
kviečia balandžio 9 d. 7 v.v. at
vykti į „Vaidilutės" teatro Petro 
Vaičiūno dramą „Nuodėmingas 
angelas". 

Clevelando lietuvių pensininkų klubo nariai mėnesiniame suėjime klausosi pranešimą. Iš k. — 
R. Nasvytiene. Ona ir Viktoras Šilėnai, S. Ignatavičius, Bielinienė. dr. Gruzdys ir I. Jonaitienė. 

Nuotr. VI. Bacevičiaus 

dainelių. Profesorius Šmidchens P H I L A D E L P H I A P A 
iš Indianos universiteto laisvai 
kalba lietuviškai ir estiškai, ne 
vien latviškai bei angliškai. 
1994 m. žiemos metu jis dėstė 
U n i v e r s i t y of Wash ing ton . 
Šmidchens 1994 m. vasarą kar
tu su Kari le Vaitkute iš Uni-

VIRGINIJOS 
KOCHANSKYTĖS 

POEZIJOS P O P I E T Ė 

S.m. vasario 20 dieną Phi-
ladelphijos ir jos apylinkių lie-

versity of Illinois dėstys lietuvių tuvių Šv. Andriejaus parapijos 
kalbą University of VVashington, salėje vyko aktorės iš Lietuvos 
pavestuose Baltų Studijų va
saros kursuose. Klausytojai la
bai įvertino Šmidchens kalbą. 

Meninę programą a t l iko 
. .Ūkanos" dainininkai, vado
vaujami Rasos Matienės bei 
Zitos P e t k i e n ė s „ L i e t u č i o " 
šokėjai. Po minėjimo buvo puiki 
suneštinė vakarienė, po kurios, 
pianistei Jū ra te i Audėjaitienei 
palydint , l ietuviškos dainos 
skambėjo ligi vidurnakčio! 

Z .P . 

Virginijos Kochanskytės pasiro
dymas, kurį bendromis jėgomis 
suruošė Philadelphijos Lietuvių 
Namų Kultūr <s centras ir Tau
todailės Instituto Philadelphijos 
skyrius. Aktorę trumpu žodžiu 
pristatė Petras Vaškys. 

Aktorės pasirodymas buvo 
tikrai įspūdincas. Tai meninin

kė, apdovanota ta lentu, giliu 
poezijos pajutimu, labai gera at
mintimi. Labai laisvai jaučiasi 
scenoje ir su meile, jautr ia i per
duoda poetų eiles. J i savo prog
ramoje sujungė išeivijos poetų ir 
Lietuvos poetų kūrybą. Eilėraš
čius, parašytus prieš 60 metų, ir 
šių dienų poetų eiles, kurios 
susiliejo į gražų derinį. Kaip būtų 
gera, kad šitaip susijungtų ir 
mūsų sielos ir mintys, kad 
ši tame didelių permainų laiko
tarpyje galėtume geriau vieni 
ki tus suprast ir pajaust. 

Po pasirodymo aktorė Virgini
ja Kochanskytė a tsakė į k lau 
sytojų pateiktus klausimus. 

R a i m o n d a R u k š i e n ė 

V A S A R I O 16-TOS 
M I N Ė J I M A S 

Sea t t le lietuviai šventė Lietu
vos Nepr iklausomybės šventę 
vas. 12 d. Prieš minėjimą vaiku
čių grupė . .Lankas" inešė vėlia
vas ir po h imnų pra l inksmino 
dalyvius dainele „Du gaideliai" 
ir šokia is „Grybs. g rybs" bei 
. .Pučia vėjas" . Publika dėkojo 
. . L a n k o " vadovei Va le r i j a i 
Spa rky t e i ir ši l tais plojimais 
lydėjo vaikučius, po pasirodymo 
išžygiuojančius iš salės. 

Sekė akademine minėjimo da 
lis. Lie tuvos nepriklausomybės 
šven tės proga sus i r inkus ius pa
sve ik ino abiejų senator ių ats
tovai ir la tviu bei estų bend
r u o m e n i ų a ts tovai . Pagr indinę 
ka lbą įdomiai pasakė j aunos 
ka r tos la tv is profesorius Gunt is 
Š m i d c h e n s . k u r i o specia ly-
bė-baltų studijos Išryškinti savo 
kalbos temą: ..Lietuvių l iaudies 
da inos i r pol i t ika" . Šmidchens 
panaudojo keletą jrekorduotų 

Dr. Sigita Ramanauskienė kalba 
Juno Beach Vasario 16 tos minėjime. 

A P L A N K Y K I T E PABALTIJĮ 
L I E T U V A '94 

Kreipkitės į m u s — s u p l a n u o s i m e j ū s ų kel ione. 
P r ie inamiaus ios kainos 

Fi rnai r , Lufthansa ir S A S oro linijomis 
" e c o n o m y " ir " b u s i n e s s " k lasė 

Viešbučiai 

GO BALTIC 
Musų naujas leidinys a p i e Skandinavi jos 

ir Baltijos k raš tus — perskai tyki te! 

1-800-451-9511 
U N I O N T O U R S 

Įsteigta 1931 m. 

79 Madison Avev New York, N.Y. 10016 
Tel. 212-683-9500 ^ Fax 212-683-9511 

ASTA 

»*5<Jf>f0 8 r rO«C 

DON T SPENO IT A l i SAVE SOME AT 

MUTUAL lemenai SAVINGS 
AND K )AN A.",5CX.IATION 

CharleieH ond Superŷ er) by tfi? United SIOIM CUHIM—trt 

221? W CERMAK ROAD • CHICAGO. HIIMOIS 60608 PHONE (312) 847-7747 

TRANSPAK 

MAISTO SIUNTINIAI 
VELYKOMS 

Seattle lietuvių liaudies dainų ansamblio ..Ūkana" vadove Rasa Matienė ir 
akordeonistas Saulius Mat;!1-

$39 — šventinis maisto siuntinys: 
Tirpi kava, malta kava, tirpi arbata, 
tirpi kakava, vaisių koncentratas, 
aliejus, mėsos konservai, multivita-
minai, aspirinas. 
VISKAS UŽSIENIETIŠKA. 

$75 — (vairaus maisto be mėsos 
44 svarai = 20 kg. 
Cukrus, ryžiai makaronai, margari
nas, aliejus, vaisiu koncentratas, 
malta kava, tirpi kava, tirpi arbata, 
tirpi kakava, džiovinti ar švieži vai
siai, sausainiai, konservuoti žir
neliai arba agurkai, majonezas, 
multivitaminai, aspirinas. 

VISKAS UŽSIENIETIŠKA 

Talpintuvai j Lietuvą kas savaitę. 
Skubiems siuntiniams — AIR CARGO 

$98 — įvairaus maisto rinkinys: 
55 svarai • 25 kg 

Dešra 1.5 kg Mėsos konserv. 
šprotai 0.5 kg Vaisių kone. 
Margarinas 1.2 kg Aliejus 
Sūris 0.6 kg Sausainiai 
Tirpi kava 200 g. Tirpi kava 
Malta kava 300 g. Cukrus 
Kakava 400 g. Ryžiai 
Makaronai 2.5 kg Silkė 
Majonezas 1 kg šokoladas 
Švieži ar Žirneliai ar 
džiovinti vaisiai 1 kg. agurkai 
Aspirinas 250 tbl. Vitaminai 

VISKAS UŽSIENIETIŠKA 

Pinigai pervedami doleriais. 
Siunčiami automobiliai talpintuvuose. 

1.2 kg 
1.5 ltr. 
3 1tr. 
2pok. 
400 g. 
4.5 kg. 
3 kg 
0.5 kg 
lp lyt . 

0.7 kg. 
250 tbl. 

CLASSIFIED GUIDE 

H E L P VVANTED R E A L P S 1 \ T E 

HELP VVANTED 

AMBITIOUS YOUNG MAN TO 
HELP BUILD GARAGES, 

CARPENTER EXPERIENCE 
HELPFUL. Tel. (708) 636-0649 

Jobs available for English speaking 
men or vvomen. Live-in or come & go. 

Universal Employment Agency 
3154 N. Central 

Chicago, IL 60634 
Tel. 312-237-0044 

M I S C E L L A N E O U S 

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

FRAMK ZAPOU9 
3206 Va Wast 9Sth Stroat-

Tol. — (706) 424-8694 
(312) 581-8654 

« * * V 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar parduodant 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• MLS kompiuteriųir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Apartmentus ir žemę 
• Pensininkams nuolaida 

E L E K T R O S . 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Crncagos miesto fe«ąrrią 
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greit i . 
garantuotai ir.sąžiriTngai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Kiauras stogas? Norite uždėt 
naują „s id ing" , perdažyti namą, 
pakeisti lietaus nutekėjimo vamz
džius „gutters", sudėti ..dry-wall"? 
Kre ipk i tės į Romą, te l . 
708-969-2658. 

i O* 
, "t 

•Z! 
REALMART.'OJC. 

• - • ^ 6602 S. P u U ^ i , 
Chicago, l t 60629 

312-585-6100 ĖM 
BALYS B U D R A I T I S 

įffsmeniSkai patarnauja įvairių nuosavy
bių pirkime bei- pardiv inv, miefte ir 
prfcmiesčiuo»e. Suinteresuoti skam
binkite 8UORAIČiL'l 
"Bus. 3l'2.-585*10Oįr«^. 312-77M971 ' 

Movlng—Kraustymas 
Profes iona lus patarnavimas pri
einamomis kainomis, jums patogiu 
laiku. Draudimas garantuotas Kreiptis: 
Gediminas: tel. 312-925-4331 

OntuiJ^ 
£A 

KMIECIK REAtTORS 
7922 S. Pulaski Rd. 

4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 

2 8 4 - 1 9 0 0 

Jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės j Danutę Mayer. ji profe
sionaliai, sąžiningai ir <ismeoi<kai 
patarnaus. Įkainavimas veltui. 

\ ^ -
Moterls nuosavu automobiliu suteikia 
įvairias paslaugas: nuveža pas daktarus, i 
parduotuves, bankus, skalbyklas, arba pat' 
superka produktus Gali globoti senelius jų 
namuose, pagaminti maistą ir tvarkyti visą 
buitį. Kalba: lietuviškai, lenkiškai, rusiškai 
ir truputį angliškai. Skambint; tel . (312) 
436-4943. 

PARDUODAMAS 
ST. PETE BEACH, FL 

Naujai atremontuotas ,.duplex". Beiie 
Vista apyi. arti vandenyno ir krautuvių. 
Galima išnuomot abu butus, arba vie
ną, o kitame gyvent $127.000. Infor
macijai ar apžiūrėjimui skambint1 

Paul Traxler, 813-864-9655 (Flon 
da). Kalbėti angliškai. 

TRANSPAK 
Dirbame nuo 1987 

2638 W. 69th St., Chicago, IL 60629 312/436-7772 

DRAUGE GAUNAMI 
RELIGINIAI LEIDINIAI 

ŠV. RAŠTAS, SENASIS TESTAMENTAS 
PRANAŠŲ KNYGOS. Kun. Ant. Rubšys. 
670 psl $12.00 

ŠV. RAŠTAS. SENASIS TESTAMENTAS. PEN-
KIAKNYGĖ. Kun. Ant. Rubšys. 449 psl. $12.00 

ŠV. RAŠTAS. NAUJASIS TESTAMENTAS, kun. 
česl . Kavaliauskas. 648 psl $10.00 

KRISTAUS MOKSLO ŠVIESA. Kun. J . Velutis. 
230 psl $7.00 

DIEVAS IR ŽMOGUS. Prel. F. Bartkus. Kan. P 
Aleksa. 518 psl $5.00 

LAIŠKAI ŽMONĖMS. Giovanni Papini. 215 psl $1.00 
KUNIGAS DIEVO IR ŽMONIŲ TARNYBOJE. 

Mykolas Krupavičius. 723 psl $1.00 
MARIJOS GARBINIMAS LIETUVOJE. J Vaiš

nora, MIC. 445 psl $1.00 
MARIJOS ŽODIS FATIMOJE. Kan. dr. P. Aleksa. 

128 psl $1.00 
PRISIKĖLIMO ŽMONĖS. K. Barauskas. 219 psl. $1.00 
IŠGANYMO KELIAS. Kun. dr. K Matulaitis. 336 

psl $3.50 
TIKĖJIMO, IŠMINTIES IR TAIKOS DVASIA Vyt. 

Bagdanavičius, 203 psl $6.00 
MARIJA DANGUJE IR ŽEMĖJE. Vysk. V. Brizgys 

142 psl $1.00 
JĖZAUS GYVENIMO ILIUSTRACIJOS Kęst. A 

Trimakas. 134 psl $7.00 
UŽRAŠAI. JURGIS MATULAITIS. Red. O Mikai-

laitė. 368 psl $12.00 
MANO DIEVE VIS ARČIAU PRIE TAVĘS. Ladas 

Tulaba. 364 psl $10 00 

Pastaba. Užsakant knygas paštu, Illinois gyventojai 
prideda Sales tax 8.75% nuo knygos kainos. Tačiau visi — 
tiek Illinois, tiek ir kitų vietovių, dar turi pridėti $2 75 supaka-
vimo, išsiuntimo ir pašto išlaidų apmokėjimui. 



AMERIKOS EKONOMIKA 
PRIEŠ TŪKSTANČIO RIBĄ 

Amerikos, kaip ir daugelio ki
tų išvystytų šalių, ekonomiko
je vyksta pasikeitimai, kurie 
turi dideles potencines pasek
mes toli į ateinantį šimtmetį. 
Pagrindiniai technologiniai pa
siekimai genetinio kodo srityje, 
komunikacijų, kompiuterių 
programų, dirbtinio intelekto, 
naujose energijos išgavimo ir — 
svarbiausia — koncentravimo, 
srityse parengia ekonomiką 
naujam, be abejo, pačiam galin
giausiam istorijoje pakilimui, 
kuris tikriausiai prasidės už de
šimtmečio ar panašiai. 

Kadangi Amerikos ekonomi
ka yra pati atviriausią ir labiau
siai konkurencinga, daugelis 
struktūrinių ekonomikos pasi
keitimų čia įvyksta pirmiau 
negu kitose šalyse. Tokie Ame
rikos mentaliteto bruožai, kaip 
laisvės ir iniciatyvos aukštas 
vertinimas, kosmopolitiškumas 
ir kultūros įvairovė, kartu su 
politinės sistemos mažesniu su
puvimu, lyginant su kitomis ša
limis, turi teigiamą įtaką tiek 
aukštesniam gyvenimo lygiui, 
tiek naujų, pažangesnių sistemų 
greitesniam įsisavinimui. 

Amerika taip pat turi puikias 
galimybes pirma atsipalaiduoti 
nuo socialistinių gerovių („wel-
fare") idėjų, dar turinčių gilias 
šaknis tokiose šalyse kaip Šve
dija, Vokietija, net Japonija, ne
bekalbant apie Pietų Ameriką 
ar buvusias sovietines šalis. 
Progresas ekonominės sistemos 
supratime kartu su talentin
giausių mokslininkų ir tyrėjų 
pritraukimu padeda geriau in
terpretuoti ekonominius įvy
kius ir žmonėms, besispeciali-

LAIŠKAI 
NEMALONI TIESA 

Ką rašo „Draugas" apie Lie
tuvos politinį ir ekonominį gy
venimą, tą patvirtina ir ameri
kiečių milijoninių tiražų dien
raščiai. 

Neseniai „Los Angeles 
Times" išspausdino straipsnį 
apie Baltijos valstybes. Dau
giausia jame kalbama apie Es
tiją ir Latviją. Ekonominiu 
požiūriu geriausiai egzistuoja 
Estija. Po jos yra Latvija. 
Lietuva yra palikusi toli užpa
kalyje ne tik ekonomiškai, bet 
ir politiškai. 

Išeivijos lietuviams nedaro 
garbės, kada skaitome svetim
taučių spaudoje, kad Lietuvoje 
1992 metais į vyriausybę išrink
ta daugiausia buvusių komunis
tų. 1993 metais infliacija Lietu
voje pasiekė 183 procentas, Lat
vijoje — 40 ir Estijoje 33 procen
tus. Lietuvių atlyginimai yra 
dvigubai mažesni už estų. 

Nepaisant to, išeivijos lietu
viai myli savo tėvynę ir jai pa
deda ekonomiškai. Tačiau nebi
jokime Lietuvos politiniams va
dams pasakyti karčią teisybę į 
akis. Reikia jų paklausti, kodėl 
estai ir latviai moka ekonomiš
kai daug geriau tvarkytis negu 
lietuviai? 

Vytautas Šeštokas 
Los Angeles, CA 

MENAS IR KŪJIS SU 
PJAUTUVU 

Š.m. kovo 11 d. Čiurlionio 
galerijoje vykstančios meno pa
rodos katalogo viršelyje matome 
Lietuvos Vytį ir tame pat virše
lyje — kūjį ir pjautuvą. Tai jau 
labai netinkamas sugretinimas! 
Lietuviams brangus yra Vytis, 
o siaubą iššaukia emblema kūjis 
ir pjautuvas. 

Negana to, įžangos žodis yra 
istoriškai netikslus. Nora Auš-
rienė egzodo lietuvius, kurie 
paliko savo kraštą ne savo noru, 
ne savo asmeninių sumetimų 
vedami, vadina „ankstesniąja 
lietuvių emigrantų karta", o tų 

zuojantiems srityse, turinčiose 
netiesioginį ryšį su pinigais. 

Juo labiau išvystyta šalis, tuo 
mažesnę įtaką ekonomikai turi 
politinis egoizmas. Pavyzdžiui, 
prezidentas Clinton, kuris man 
primena Gorbačiovą tuo, kad 
nei vienas, nei kitas neturėjo ir 
neturi net migloto supratimo, 
kur pasaulis yra, nei kur pasau
lis eina, iki šiol nepadarė per 
daug žalos ekonomikai. Ekono
mikos mokslas tampa vienu 
pagrindinių bendrakūrėjų eko
nominės sistemos, kurioje iki 
minimumo būtų sumažinta po
litikierių nepatyrimo įtaka eko
nomikai. Be to, galima tikėtis, 
kad intelektualams pavyks įti
kinti politikierius ir stebėtojus 
radikalių priemonių būtinumu, 
palengvinant didžiausią visuo
meninę problemą Amerikoje. 

Amerika yra gerai pasiruo
šusi senų ir naujų ekonominių 
problemų sprendimui: produk
tyvumo lygis čia aukščiausias 
pasaulyje, infliacija ir paskolų 
procentai — vieni žemiausių, ša
lyje yra sveikas nedarbo lygis, 
geri ekonomikos ir rinkos augi
mo tempai. Bet svarbiausias 
Amerikos pranašumas — jos gy
ventojų energija ir drąsa bandy
ti, eksperimentuoti ir kurti. 

Ekonomistams užtruko 150 
metų, iki šio šimtmečio vidurio, 
suvokti, kad vertingiausias da
lykas laisvoje ekonomikoje yra 
savalaikių naujų produktų, pa
slaugų, idėjų ir informacijos 

' kūrimas. Ar tiek pat laiko už
truks įtikinti dar neįtikintus 
neėkonomistus? 

Vidmantas Garlauskas 

D.P. stovyklų kaip ir nebuvo! 
Jie esą emigrantai, lygiai tokie, 
kaip kataloge išvardintieji me
nininkai, kurie savo laisvu 
pasirinkimu, dėl materialinių 
sumetimų, palieka savo kraštą. 

Jaunimo centras, kuriame pa
roda vyksta, buvo sukurtas ne 
emigrantų, bet, teisingiau, eg
zodo lietuvių, kurie paliko 
tėvynę, „kūjo ir pjautuvo" poli
tikos proteguotojų, kas lietu
vio gyvybei buvo grasinanti 
pabaisa. 

Šitie 24, kataloge išvardinti, 
menininkai-emigrantai turėtų 
suprasti, kad ne jų techninė 
kvalifikacija (kataloge ir 
parodoje išryškinta) yra ver
tinama, bet ta dvasinė lietuviš
ka gija, tas dvasinis ryšys su 
tėvyne, čia pasireiškiantis per 
lietuvius menininkus. Be šito 
ryšio, minėtų menininkų darbai 
turi tiek prasmės lietuviams 
Amerikoje, kiek „kūjis ir 
pjautuvas". 

Antanas Adomėnas 
Oak Lawn, IL 

DRAUGAS, penktadienis, 1994 m. kovo mėn. 25 d. 

JEIGU „DRAUGAS" 
UŽSIDARYTU 

Vargiai atsirastų džiūgaujan
čių, nes beveik be išimties pri
pažįstame „Draugo" būtinumą 
JAV ir kitur. Net Lietuvoje jis 
laukiamas svečias. 

Be „Draugo" informacijos 
tinklų mūsų lietuviška veikla — 
visuomeninė, lituanistinė, kul
tūrinė — atsidurtų šešėlyje. Ži
nome, kad „Draugas" dar nėra 
išbridęs iš finansinių sunkumų. 
Tiesa, visuomenė pradeda at
siliepti su aukomis. Bet kodėl 
tebetyli skaitytojų dauguma? 
„Draugo" gelbėjimo laivas yra 
Draugo fondas. Jis rodė vilčių, 
nes per pusmetį į fondą įplaukė 
per 150,000 dol, daugiausia au
kojant po 200 dol. (tai nario 
balsas). 

Draugo fondo vadovybė yra la
bai dėkinga visiems aukoju
siems, bet dabar aukos sumažė
jo. Baisu, kad jos visai nesusto
tų. Draugo fondas yra inkor
poruotas Illinois valstijoje, kaip 
nepelno siekianti organizacija, 
tvarkomas tik aukotojų — fon-

Birutės Eidintienės ir Vašingtono Moterų klubo pirm. Genės Vasaitienės iniciatyva buvo suruošta 
rūbų-paveikslų paroda š.m. sausio mėn. Nuotraukoje • parodos modeliuotojos ir rengėjos. Pirmo
je eil. iš kairės: Jūratė S. Zelba, Irena Šileikienė (parodos kūrėja ir firmos IRENA Klaipėdoje 
savininkė), Genė Vasaitienė, Nerija Kasparienė, Vašingtono LB pirm.; II eil.: Birutė Eidintienė. 
Aistė Eidintaitė, Ramoną Kevižaitė, Loreta Leimonienė, Dijana Čampienė. 

N'uotr Elvyros Vodopalienės 

do narių. Ne Tėvų Marijonų, 
kaip kai kas baiminasi! 

O Tėvų Marijonų bijotis būtų 
gėda, nes tik jų dėka „Draugas" 
išsilaikė daugiau kaip 75 metus. 
Per tą laiką jie beveik kasmet 
prisidėjo prie „Draugo" išlai
kymo, paaukodami 70-20 tūks
tančių dol. Be to, nereikia už
miršti nemokamai dirbusių ir 
dirbančių marijonų kunigų ir 
vienuolių, kurių anksčiau buvo 
dar daugiau. Dabar Tėvai mari
jonai turi remti kitus krikščio
nybės misijos darbus, o „Drau 
gas" privalo pats išsilaikyti! 

Draugo fondo narių pirmasis 
suvažiavimas įvyks rudenį. 
Tuomet bus išrinkta fondo 
taryba, kuri sudarys valdybą, o 
toji mėgins kuo greičiau pasiek
ti vieno milijono sumą. Investa
vus tą milijoną, bus galima kas
met gauti iki 70.000 dol. paja 
mų, kurių užteks „Draugo" pa
ramai, kad jis taptų finansiškai 
nepriklausomas. 

Milijonas — tai svajonė, bet jis 
būtinas. Ir jį suorganizuoti 
reikia kuo greičiausiai, kad 
„Draugas" neužsidarytų. Krei
piuosi į tuos, kurie turi abejonių 
ir pajėgūs aukoti: nebelaukite, 
atsiųskite savo didžiausią auką 
ir tapkite Draugo fondo nariais, 
o taip pat planuokite dalyvauti 
fondo narių suvažiavime rudenį. 
Visi kartu išgelbėsime ..Drau
gą"-

Dr. Antanas Razina 
Burr Ridge, IL 

REMTI, KAS REIKALINGA 

Lietuvių fondas, užuot „ieš
kojęs" stipendininkų (skelbi
mai), galėtų pinigais paremti 
LB įstaigą Vašingtone. Asta 
Banionytė yra tarytum būsų 
lobbyist. Jų visi turi ir mums 
tokie labai reikalingi. Ar teisė
ta, ar patinka, ar ne. praktiškai 
gyvenime daug pasiekiama per 
pažintis su aukštuose postuose 
esančiais asmenimis. 

VLIKo nebėra, bendruomenės 
neturtingos. Išeivijos vienas iš 
pirmaujančių darbo tikslų tu
rėtų būt — rėmimas ir stiprini
mas Lietuvos nepriklausomy
bės. Darykite išimtį ar praplės
kite fondo įstatus, bet remkite 
tai, kas šiandien tikrai remti 
reikalinga. 

V. A. Gailiūnai 
Wethersfield, CT 

DVIGUBAS MASTAS 

Kai prez. A. Brazauskas už 
veiklą VLIKe pasirašė padėkos 
lapus ir jie Čikagoje ambasado 
riaus Eidinto buvo kai kuriems 
asmenims įteikti, kokia tada 
spaudoje ir ne spaudoje vyko re
akcija! Kiek buvo pamokymų, 
kaip su tais lapais reikėjo pasi 
elgti... 

Dabar atverskime kitą lapą. 
Juozas Gaila, PLB atstovas Vil
niuje, pasikalbėjime („Drau 

RELIGIJOS VAIDMUO 

Krikščionys Gavėnios metu 
stengiasi palaikyti rimtį, kaip to 
reikalauja Bažnyčios mokslas. 
Gavėnios metu gal patogiausias 
laikas pagalvoti apie religijos 
reikšmę ir svarbą žmonių gyve
nime, o ypač jaunimo tarpe. 

Šiandien turbūt svarbiausia 
visų tema yra kriminalas. Jis 
tiek įsigalėjo Lietuvoje ir šiame 
krašte, kad kelia pasibaisėjimą. 
Ypač skaudu pajusti, kad di
džiųjų nusikaltimų skaičiuje da
lyvauja nemažai nepilnamečių 
jaunuolių. Kas juos patraukia 
prie tokio žiauraus elgesio? 
Mėgstama kaltinti blogus drau
gus, bloga spaudą, televiziją ir 
daug kitų priežasčių. Supranta
ma, tie paminėti veiksniai yra 
svarbūs kriminalo plitimui, 
tačiau nėra vieni pagrindinių. 
Svarbiausia, ko tiems jaunuo
liams trūksta, tai auklėjimo. Ne 
paprasto mandagumo, bet doro
vinio, religine auklėjimo. 
Padorių, aukštos moralės šeimų 
vaikai niekada nepatenka į poli
cijos kartotekas. 

Valstybės išleidžia dešimtis, o 
gal ir šimtus bilijonų dol. sumas 
kovai prieš kriminalą. Nusikal
tėliai nebetelpa kalėjimuose, 
nebeužtenka policininkų. Stato
mi brangiai kainuojantys kalėji
mai, samdomi gerai apmokami 
policininkai, o kriminalas ne
mažėja, bet, remiantis statis
tikos duomenimis, didėja. Prie 
ko pagaliau prieisime? Ar nesu
kursime naujos valdymo siste
mos: kalėjimų ir policijos vals
tybės. Nejaugi nebegalima su
rasti kokios formulės, kad būtų 
užkirst,"> kelias kriminalo pli 
timui? 

Manau, kad yra. tačiau val
džios organai bijo apie tai prisi
minti. Pažvelkime šiandien į 
valdines miestų mokyklas. Auk
lėjimas pašalintas, paliktas tik 
žinių tiekimas. Negalima varžy
ti vaiko laisvės ir auklėjimu in-
dokrinuoti. Religijos bijoma 

gas", 1994.11.11) giriasi: „Dar
bo sąlygomis esu visiškai paten
kintas. Valdžia mums duoda 
erdvią raštinę Seimo rūmuose ir 
butą Turniškėse, kur gyvena ir 
pats prezidentas..." Prašau at
kreipi; dėmesį: p. Gaila gauna 
Turniškes* butą ir džiaugiasi, 
kad ten gyvena prezidentas. Ir 
kaip ta butą gavo? Ar buvo pra 
syta, ar buvo pasiūlyta? Juk 
buto priėmimas yra didesnis 
dalykas, negu neprašytų lapų 
gavimas Ir niekas nekelia 
triukšmo dėl to ir kitokių privi
legijų priėmimo. Kyla klausi 
mas: kodėl reiškiasi dvigubas 
mastą- - priimti gerą butą yra 
gerai, o priimti padėkos lapą — 
negerai.' 

J. Vienužis 
Orland Tark. IL 

kaip baubo. Kai kur baudžiami 
ar pašalinami mokytojai, kurie 
atsineša religinę knygą pasis
kaityti pertraukos metu. Mo
kyklų bibliotekose nerasi reli
ginio turinio knygų. Skaičiau 
spaudoje vieno publicisto 
straipsnį. Jis užėjo į miesto 
mokyklos biblioteką pasižiūrėti 
ir pamatė lentynose nemoralaus 
turinio knygų. Paklausė biblio
tekos vedėjos, ar tokias knygas 
duoda mokiniams skaityti. Ji 
jam atsakė, kad visos knygos, 
kurios yra viešai išstatytos len
tynose, leidžiamos mokiniams 
naudotis. 

Tokių ir panašių aprašymų 
galima ir daugiau surasti, net 
teismuose yra buvę bylų religi
jos atžvilgiu. Kol jaunimo alkis 
bus taip sotinamas, tol nesitikė
kime kriminalo sumažėjimo. 
Suprantama, kad šiame krašte 
yra įvairių religijų, negalima 
vienos religijos mokiniams 
piršti, tačiau nerasi nė vienos 
religijos, kuri paneigtų dorovės 
ir moralės principus. Kiek
vienos religijos išpažinėjai 
turėtų turėti teises išpažinti 
savą religiją ir pasimelsti savo 
būdu bei pasiskaityti tokios li
teratūros. 

Bažnyčios ir valstybės atskyri
mas labai siaurai aiškinamas. 
Suprantama, kad valstybei bū
tų didelė našta statyti visų 
religijų bažnyčias, mokėti 
kunigams ir personalui algas, 
išlaikyti kitus religinius pa
status. Čia valdžia supranta 
bažnyčią, kaip administracinį 
vienetą, bet neturėtų maišyti 
ministracijos su religija, kurios 
leidimas praktikuoti, valstybės 
iždui nieko nekainuotų. Pačios 
religinės bendruomenės pasirū
pintų lėšomis. 

Grįžkim prie mūsų lituanis
tinių mokyklų. Kaip čia reli
giniai reikalai tvarkomi? Sta
tistinių duomenų neturiu, bet, 
kiek girdėjau, liūdni dalykai. 
Dar atsiranda, kas paruošia 
mokinius pirmajai Komunijai 
ar Sutvirtinimo sakramentui, 
bet kiti mokiniu religiniai 
reikalai paliekami tėvų žiniai. 
Nelengva surasti kunigų, kurie 
dėstytų religiją lituanistinėse 
mokyklose, bet nesunku surasti 
religinės literatūros mokyto
jų, kurie galėtų paaukoti 
10-15 minučių su mokiniais 
pasidalinti mintimis. Dauguma 
mokytojų skundžiasi mokinių 
nedrausmingumu, neatidumu. 
Gal religines, moralinės mintys 
padėtų ir tvarką palaikyti. 
Nedaug laiko užimtų pasi
ruošimui, bet dvasine nauda 
būtų labai didelė. Reikia 
stengtis gerinti pasaulį įvairiais 
būdai*, o gerame pasaulyje vi
siems būtų smagu gyventi. 

J . FMacas 

A.tA. 
Dr. LEONUI BAJORŪNUI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną MARIJĄ, 
dukras GIEDRĘ ir DAIVĄ su šeimomis, gimines ir 
kartu liūdime. 

Elena ir Antanas Kvedarai, 
dukros Virginija ir Julita 
su šeimomis 

Lietuviai e s a m e visi — 
Lietuvių F o n d e ar esi? 

LIETUVIŲ FONDAS 

14911 127th STREET 
LEMONT, IL 60439 
M : 708-2571619 
Fax.: 708-257-1647 

UTHUANIAN FOUNDATION 
Santrumpos: atm. įn. = atminimo įnašas, pavardė po dvi

taškio = aukotojas, įm. = įmokėjo, asm. = asmuo, suma po 
pavardės = įnašų iš viso. 

1994 m. sausio mšn. 

4 x $20 Baukys Matas ir Elzbieta (mirusi), $1,426.05; Klosis 
VVater, $305; Railaitė Neringa. $370; Sabas Juozas atm. įn., $20. 

1 x $50 Kasparas Pranas. $1,200. 
9 x $100 Beiga Kazys ir Sofija, $600; Čižikas Balys atm. įn.: 

Čižikaitė Brone. $3.300; Grigaliūnas Raimundas, $900; Gumbele-
vičius Jonas ir Anelė, $400; Lukas Balys ir Petronėlė, $600; Nainys 
Bronius ir Bronė, $200; Saulytė Žibutė Ona: įm. Juozas Kučilaus-
kas jos gimtadienio proga. $100; Šlajus Juozas ir Bronė, $1,000; 
Velža Vladas ir Eleonora, $2,801. 

1 x $200 Druseikis Petras ir Julija atm. įn.: Druseikis Algiman
tas. S4.025. 

1 x $250 Končius Juozas ir Giedrė, $250. 
1 x $380 Griške'is Petras atm.: Rugienius Vitas ir Jurina 

$100, Vasys Dalius $100, Zaparackas dr. Žibutė $50, VVrzesien 
Jim ir Rose Ann $35 Kučinskas Jonas ir Juiia $25 ir 4 kt. asm., 
$1.565. 

2 x $500 X. $500; Simanavičius Leonardas atm. įn.: Simanas 
Vacys. $2.000. 

3 x $1 ,000 X, $8.500: Ramonas Tadas atm. in.: Stasiulis Kon
stancija. $1.000: Zunde Pranas. $1,000 

Iš viso $5,860.00 

1994 m. vasario mėn. 
1 x $380 Griškelis Petras atm.: Rugienius Vitas ir Jūrina 
1 x $10 Jansonas dr. Eduardas atm. įn. $410. 
1 X $12 Vaičeliūnienė Kazimiera, $732. 
2 x $25 Valeška Mary Ann, $125; Venclova Tomas, $490. 
1 x $40 JAV LB Waukegan/Lake County Apylinkė, $3,590. 
2 x $50 Kučauskas Igoris ir Kunigunda. $1,300; Skuodas 

Justin. $500. 
10 x $100 Česnauskas Bronius: įm. Vilinskas Stasys, $100; 

Dundzihenė Dalia J.. $100; Gliozeris Sofia. $200: Kaunas dr. 
Roman. $300: Pačkauskienė Leokadija, $500; Stakė Petras atm. 
įn.: Anysienė Dalia ir Užgirienė Audronė. $600; Udalovas Borisas 
atm. įn.: Kaunas dr. Ferdinandas V., $100: Užupis Juozas ir 
Sigutė. $1.100: Valiulis Aleksa: įm. Valiulienė Gailutė. $100; 
Valiulis Audra: [m. Valiulienė Gailutė. $100. 

1 x $200 Rimas Kazys atm. pirmų mirties metinių proga: 
Rimienė Aga. $1.145. 

1 x $570 Matulevičienė Angelė atm įn.: Vilgalių ir Kibirkščių 
šeimos $100. Gaižauskas Bronius ir Kleofa $50 Kiaunė Kazys ir 
Emilija $50. Mačiukevičius Bronius ir Aldona $50. Kačinskas 
Leonas $30, Rutelionis Vytautas $30, Mackialienė Daliia $25, 
Paramskienė Natalija $25. Purtulis Jonas ir Elena $25. Sekmakas 
Kazys ir Birutė $25. Vaškelis Aleksas ir Prima $25. Vienužis Mr. 
& Mrs E. $25 ir 7 kt. asm., $670. 

1 x $700 Barūnas Rimvydas atm. įn.: Daytona Beach Lietuvių 
Klubo valdyba $50. Janušaitis Jurgis ir Veronika $25. Preikš-
tas-Petrulienė B. $25. Ramanauskas Vytenis ir Sigita $25. San-
dargienė Aldona $25. Sukarevičienė Serafiną $25 ir 35 kt. asm., 
$700. 

1 x $18,500 X. $19,500. 
Iš viso $21.182.00 
Lietuvių Fondo pagrindiniam kapitalui gauta aukų iki 

1994.11.28. 6.601.669 dol. Gautomis palūkanomis parėmė 
lietuvišką švietimą, meną, kultūrą ir jaunimą $3.588.611 dol. 

Palikimai sudaro svarbią Lietuvių Fondo dalį. Iš viso palikimais 
gauta 2.448.626 dol. 

Sudarykime testamentus ir bent dalį turto palikime Lietuvių 
Fondui Testamente įrašykime šį tikslų pavadinimą: 

..UTHUANIAN FOUNDATION. INC . A NOT-FOR-PROFIT 
TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION1". 

Visi remkime Lietuvių Fondą, nes Lietuvių Fondas remia 
lietuvybę 

ŽEMAITĖS 
LITERATŪRINĖ PREMIJA 

Kasmet nuo 1966 m. Žemaitės 
vardo literatūrine premija buvo 
apdovanojami Lietuvos rašyto
jai už geriausius kūrinius kaimo 
tematika. Tačiau 1990 metais, 
iširus Kelmės rajono Žemaitės 
kolūkiui, kuris skirdavo lėšas 
šiai premijai, jos nebeliko. 
Dabar Kelmės rajono savivaldy

be nusprendė vėl atgaivinti šią 
tradicija ir iš rajono biudžeto 
šiais metais nusprendė tam 
skirti 2.000 litų. Kelmės ra
jono tarybos pirmininkas V. 
Pikturna paaiškino, kad Žemai
tės vardo literatūrinė" premija 
už geriausią 1992-1993 m. kuri
ni kaimo tema bus įteikta š.m. 
birželio mėn. Premijos laureatą 
išrinks Kelmės rajono savival
dybės sudaryta komisija („Lie
tuvos rytas". 02.10) 

i 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

„Dainavos" ansamblio pa 
teiktoje programoje yra išspaus
dinta žymi klaida, kurią reikia 
būtinai pataisyti ir įsidėmėti 
ateičiai. Dainos „Aras", atliktos 
koncerto metu, autorė yra ne K 
Grigaitytė. Dainai žodžius sukū
rė Viktoras Šimaitis. Eilėraš
tis „Aras" pirmą kartą išspaus
dintas 1938 m. Lietuvos katali
kų laikraštyje „Darbininkas", 
taip pat yra 1991 m. Čikagoje iš
leistoje V. Šimaičio knygutėje 
„Šalis ta Lietuva vadinas". 
Kovo 26 d. sukanka metai nuo 
V. Šimaičio mirties, todėl gera 
proga pabrėžti, kad gerbiame jo 
autorystę ir jo poetinį palikimą. 

LB Lemonto apylinkės vi
suotinis metinis susirinkimas 
šaukiamas kovo 27 d.. 12:30 vai. 
p.p. Pasaulio lietuvių centre. 

Sol. Vytautas Juozapaitis. 

x P a v a s a r i s j a u čia, ir 
Velykos čia pat! Nedelskit už
sakyti maisto Velykų stalui iš 
Talman Deli iš anksto tel. 312-
434-9766. Arba užeikite i 2624 
W. 69-tą gatvę. Tegul Talman 
Deli būna Jūsų padėjėjas ir pa 
ruošia įvairių rūšių silkių, pri
kemša lydekas, kumpius, švie
žias dešras, iškepa anties ir 
kalakuto, sumaišo įvairias miš
raines. Saldžiajai iškepsim tor
tų, ežiukų, babkų, net ir beržo 
šakos pagraužti. Pasiūlome ir 
rūkyto ungurio ir upėtakio. Pra
džiuginsite gimines ir draugu>. 
gyvenančius kitur JAV, užsaky
dami iš Talman Deli tinkama iš
siuntimui maistą. 

(sk.) 

x Mylimo sūnaus a.a. Ado
mo Karaliaus atiminimui $20 
auką Lietuvos našlaičiams per 
„Lietuvos Našlaičių Globos" ko
mitetą skiria motina Irena K. 
V. Komitetas našlaičiu vardu 
dėkoja. 

(sk.) 

x DĖMESIO KELIAUTO
JAMS Į DAINŲ ŠVENTE! 
Gavome papildomų vietų skri
dimui su Austrų oro linija iš 
Čikagos į Vilnių birželio 30 ir 
liepos 3 dienomis. Grįžimą 
galima pasirinkti liepos 15, 22 
arba 29 dieną. Skrendant ir 
grįžtant šiomis dienomis, spe
ciali Dainų Šventės kaina yra 
$1,025.00 plūs mokesčiai. 
Nakvynė Vienoje grįžtant įskai
tyta į bilieto kainą. Vietų 
skaičius ribotas. Prašome skam
binti AMERICAN TRAVEL 
SERVICE 708-422-3000. 

(sk) 

Iki kovo 31 dienos, įstodami 
Draugo fondo nariais, galite 
laimėti 10 vertingų dovanų, 
paaukotų Transpak siuntinių 
persiuntimo agentūros vadovo 
Romo Pukščio: 5 maisto siun
tiniai giminėms ar pažįsta
miems Lietuvoje (kiekvieno 
vertė per 98 dolA 5 po 100 dol. 
savo siuntinių persiuntimui į 
Lietuvą. Laiko jau nedaug teli
ko, todėl paskubėkite stoti na
riais į Draugo fondą (nario mo
kestis — 200 dol.t. Kiekvienas 
narys atskirai registruojamas, 
įrašomas į kortelę, o laimingu 
jų traukimas bus po kovo 31 die 
nos. 

Sol. Vytautas Juozapait is , 
kur is Lietuvos dainininkų 
konkurse 1992 metais laimėjo 
pirmąją vietą, o Tarptautiniame 
Luciano Pavarotti konkurse 
Philadelphijoje buvo išrinktas 
finalistu, Lietuvos operoje dai
nuojąs baritono partijas, atvyks
ta į Čikagą ir Lietuvių operos 
„Pilėnų" spektaklyje atliks 
Udrio partiją. Jaunasis daini
ninkas jau yra dainavęs Wol-
framo (debiutas Lietuvos Operos 
teatre*. Udrio. Figaro. Lindoro. 
Erdvilio, Enrico. Don Alfonso. 
Don Aivaro, Don Giovanni par
tijas. Taip pat atlikęs įvairias 
partijas Vokietijos. Suomijos. 
Lenkijos. Ispanijos teatruose, 
įskaitant Latviją. Estiją. Rusiją. 
Belgiją. Prancūziją, Indiją ir 
Čekiją. Jam nesvetimas ir ora
torinis žanras, nes jį kviečia dai
nuoti dirigentai Aleksa. Domar
kas, Rinkevičius, Sondeckis, 
Miuller, Agler, Franz. Gerzy. Be 
Vilniaus dar dainuoja ir Kauno 
muzikiniame teatre. 

Stasė Jakubonienė Chicago, 
IL, ilgametė mūsų dienraščio 
„Draugo" skaitytoja, pratesda-
ma prenumeratą kitiems me
tams ir norėdama padėti 
„Draugui", kartu atsiuntė ir 
110 dol. auką lietuviškam 
spausdintam žodžiui. Nuošir
džiai dėkojame už labai reika
lingą ir prasmingą auką. 

x Alaskos ledynus, eski
mus, bei nepaprastą gamtą 
matysite plaukdami Princess 
Cruises laivu ir važiuodami Mid-
night Sun Express traukiniu 
š.m. rugpjūčio 11-22 d. Vietų 
skaičius ribotas Informacijai 
kreipkitės į American Travel 
Service, 9439 So. Kedzie Ave., 
Evergreen Park, IL 60642, 
tel. 708-422-3000. 

(sk.) 

x Rytoj, šeštadieni, 5 v.v. 
J aun imo centre įvyks „Vaidi
lutės" teatro „Nuodėmingo an
gelo" spektaklis. Po pastatymo 
— trumpa programėlė ir pa
bendravimas kavinėje. Bilietai 
pas Vaznelį ir prie įėjimo. 

(sk.) 
x Akcijų, bonų bei kitų ver

tybių pirkime ir pardavime 
jums nuoširdžiai patars ir patar
naus, duodami komiso nuolai
dą, 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) 
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„Dainavos" ansamblis kovo 20 d. koncerto Marijos aukšt. mokyklos salėje metu. Viduryje --
dirigentas muz. Darius Polikaitis, prie fortepijono — akompaniatorius Ričardas Šokas. 

Nuotr. J . Tamulaičio 

Šiuo metu JAV bibliotekas 
apžiūri maža, iš šešių žmonių 
susidedanti, Pabaltiečių biblio
tekininkų delegacija. Grupė, 
kurios kelionę remia United 
States Information Agency, 
vasario-kovo mėn. lankosi 
VVashington D. C, Raleigh (NC) 
Chicago, Urbana, Seattle ir 
New York. Lietuviai — Regina 
Varnienė (atstovaujanti Mažvy
do bibliotekai) ir Renaldas Gu
dauskas (Vilniaus u-teto biblio
tekininkystės katedros deka
nas) Čikagoje ir Vašingtone tu
rėjo progos susitikti su lietu
viais bibliotekininkais ir susi
pažinti su Amerikos lietuvių 
vietovėmis ir veikla. 

Kovo 26 d., šeštadienį, 5 vai. 
vak. Jaunimo centre statoma P. 
Vaičiūno melodrama ,,Nuo
dėmingas angelas", į kuri visi 
esate maloniai kvieč iami . 
Teatras — tai mūsų dvasios 
apraiška! Po spektaklio visi 
kviečiami į kavinę. 

MALONIAI PRAĖJĘS „DRAUGO 
KONCERTAS 

»» 

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

Čekius rašyti: 

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

Aukos yra nurašomos nuo Federalinio mokesčio. 

„Dainavo?" ansamblio pirm. Dan
guolė Ilginytė po koncerto Marijos 
aukšt. mokyklos auditorijoje kovo 20 
d 

Ieškome šeimininkės arba 
seimininko JAS vasaros stovyk
lai Dainavoje, kuri vyks liepos 
24 — rugp. 6 dienomis. Darbas 
su atlyginimu. Prašome skam
binti Taurai Underienei tel.: 
(313,' 261-4069. 

x Adolfas ir S tasė Baltru-
kėnai iš Dana, FL, Lietuvos 
našlaičiams aukoja $25. „Lietu 
vos Našlaičių Globos" komite
tas dėkoja. 

(sk.) 

x KAIRYS Baltic Expedi-
ting pristato maisto produktus 
Lietuvoje. Gavę jūsų čekį, siun
tinį pristatysime 7 10 d. bėgyje 
ir atsiųsime pasirašytą pakvita
vimą. Šventinis s iunt inys Nr. 
2 (viskas kilogramais): kumpis, 
rūkyt. 2; dešra rūkyt. 2, sūris 
oland. 1: sviestas 500 gr.; mil
tai 4; cukrus 2; ryžiai 1, kaka
va 400; arbata 200, kava, pup. 
500; kava, tirpst. 200; mieles 
100; šokoladas 300; saldainiai, 

šokolad. 1; medus 1; apelsinai 2 
kg.; citrinos 1 kg.; aliejus 2 lt ; 
marinuota š i lk C00; priesko
niai 100; aspirinas (ASA 325 
mg.) 250 tbl. Už 22 kg. (48 sv.) 

$99.00 U.S. Kainos ir produk 
tų sudėtis keičias' dažnai pagal 
Lietuvos rinkos kainas. Rašyki
te arba skambinkite dėl naujo 
kainoraščio: 517 F r u i t l a n d 
Rd., Stoney Creek, Ont. L8E 
5A6, Canada, tel .905-643-3334, 
fax 905-643-8980. 

(sk) 

Koncertą, kuris įvyko kovo 20 
d., sekmadienį, Marijos aukštes
niosios mokyklos auditorijoje, 
reikia laikyti visapusiškai pavy
kusiu. „Dainavos" ansamblis, 
kuriam vadovauja jaunas diri
gentas Darius Polikaitis, yra ir
gi atjaunėjęs, ta i ypač galima 
pastebėti altų eilėje. Reikėtų 
pasistengti ir jaunesnius vyrus 
įtraukti. Šia pačia proga, norė
čiau išskirtinai paminėti Poli-
kaičių šeimą, iš kurios ansamb
lio eilėse dalyvauja net aštuoni 
asmenys. 

Dirigentui Dariui Polikaičiui 
vadovaujant, įvesta daug nauje
nybių. Pagrindinė, mano many
mu, tai atsisakyta \:enodumo — 
kuomet visas ansamblis koncer-

Karolis Milkovaitis, „Pensi 
ninko" žurnalo redaktorius ir 
ilgametis čikagietis. dabar gy
venant i s Kalifornijoje, vėl 
atvyksta į Čikagą ir dalyvaus 
žurnalo dešimtmečio vakarienė
je, kuri bus balandžio 23 d. 
„Seklyčioje". 

DĖMESIO VILNIAUS 
RADIJO KLAUSYTOJAI! 

Iš Vilniaus pranešama, kad 
nuo ateinančio sekmadienio 
kovo 27 d. Vilniaus radijas 
pradės transliuoti trumpomis 
bangomis NAUJU 11770 Khz. 
dažniu. Radijo laidos nuo pirma
dienio iki penktadienio bus per
duodamos lietuvių kalba, o šeš
tadieniais ir sekmadieniais 
anglų kalba 6 vai. vak. Chicagos 
laiku. 

Lietuvos kovų ir kančių is
torija, pirmasis Lietuvos gyven
tojų trėmimų 1941, 1945-1952 
metais tomas, kuriame atspaus-
dinti dokumentai, pirmą kartą 
išvydę iš archyvų dienos šviesą, 
ir dar niekur nespausdinti, jau 
gaunamas „Draugo" įstaigoje. 
Čia skelbiama tik nedidelė ras
tų dokumentu dalis. Daugelis 
čia ras savo šeimos narių bei ar
timųjų pavardes. Visa medžia
ga suskirstyta pagal Lietuvos 
apskričių paskirstymus. Išleido 
Pasaulio lietuviu bendruomenė 
ir Lietuvos istorijos institutas. 
Ši neįkainuojamos vertės knyga 
kainuoja 17 dol., tačiau Ameri
kos gyventojai turi dar pridėti 
persiuntimo išlaidoms 2.50 dol., 
Kanados gyventojai — 3.25 dol., 
o iš visų kitų valstybių 3.75 dol. 
Illinois gyventojams reikia pri
dėti ir valstijos mokesčių po 1.49 
dol. už vieną knygą. 

tą atlieka. Jo vietoje įvestas 
judesys, visą laiką scenoje ma
tome skirtingą sudėtį. Koncer
tas buvo pradėtas dalyvaujant 
visam kolektyvui, po keturių 
dainų jį pakeitė moterų choras, 
o po jo solistė Birutė Vizgirdie
nė atliko tris harmonizuotas 
liaudies dainas. Po solistės vėl \ 
pasirodė bendras choras, o į vie- j 
ną dainą su choru savo sodriu j 
balsu įsijuntė ir solistė. Pir- j 
mosios dalies užbaigai jungtinis 
choras padainavo „Pasėjau do
bilą" — harm. J. Gaidelio. Tuo 
ir buvo užsklęsta pirmoji dalis. 

Antrąją dalį pradėjo solistė 
Birutė Vizgirdienė ir choras, 
atlikdami „Alleluia" - W. A. 
Mozart. Po to dar vieną dainą 
atliko bendras choras, o tuomet 
vieną dainą atLko „Dainavos" 
ansamblio kamerinė grupė. Ma
no supratimu, tai naujai suda
ryta grupė, kuri sėkmingai pa 
sirodė. „Pieta Signore" — A. 
Stradella įspūdingai pagiedojo 
sol. Birutė Vizgirdienė. Ir vėl su 
viena daina pas rodė ansamblio 
kamerinė grupe Po jos porą dai
nų dainavo ansamblio vyrų cho
ras. Koncertui ..rtėjant į pabai
gą, buvo parinkti įspūdingiau
si kūriniai, kuri-? mus per poka
rio lagerius ir ii i šių pakrančių 
atlydėjo, būtent: „Lietuviais esa
me mes gimę", .Leiskit į Tėvy
nę", „Laisves varpas" ir „Šiau
rės pašvaistė". Juos atliko jung
tinis choras, kuris šioje dalyje 
ypač įspūdingai skambėjo. Ši 
koncerto dalis buvo labai šiltai 
ir audringais plojimais sutikta, 
įsijungiant į jau susidariusią 
patriotinę nuotaiką, sol. Birutė 
Vizgirdienė ir bendras ansamb
lio choras atliko „Mano protėvių 
žemė" — B. Budriūno, ž. B. 
Brazdžionio. Puolikai audringai 
plojant ir reikalaujant bisų, 
užbaigai dar buvo duota „Kur 
giria žaliuoja". Nuskambėjus 
paskutiniams dainos aidams, 
visi susirinkusieji pakilo, tuo 
pagerbdami programos atli
kėjus ir parodydami savo pasi
tenkinimą. 

Neteko paminėti, kad vienu 
metu buvo švelniai įsijungęs 
vamzdelis, kuriuo grojo Rima 
Polikaitytė. Taip pat kameri
nėje grupėje buvo įjungtas gi
taristas Saulių^- Gylys. Akompa-
nuotojas: Ričardas Šokas, chor
meisteris Audrius Polikaitis, 
apšvietimas Vidos Momkutės. 
Koncertą rengė „Draugo" ren
ginių komitetas. 

J. Žygas 

RELIGINIS KONCERTAS 
BRIGHTON PARKE 

Katalikų Bažnyčia suskirsčiu
si metų laiką į liturginius tarps
nius, kurie turi savo paskirtį ir 
paįvairina tikinčiųjų gyvenimą. 
Gavėnia yra vienas tų liturgi
nių tarpsnių, skirtų savęs pato
bulinimui, artimo meilės pagi
linimui ir dvasiniam susitelki
mui. Kovo 13 d. Švč. M. Mari
jos Nekalto Prasidėjimo bažny
čioje, Brighton Parke, muziko 
Fausto Strolios surengtame re
liginiame koncerte turėjome 
progą giliam Gavėnios susitel
kimui ir dvasiniam sielos paki
limui. 

Faustas Strolia kiekvienais 
metais sukviečia dar keturis 
chorus prisidėti prie Lietuvos 
vyčių choro ir atlieka kūrinį 
„Paskutiniai septyni Kristaus 
žodžiai" (T. Dubois). Šiemet šį 
jungtinį chorą pakvietė Švč. M. 
Marijos Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos klebonas kun. A. Pu-
čenskis. I šį religinį koncertą 
suėjo kone pilnutėlė bažnyčia. 
Didingai skambėjo šešiasde
šimties asmenų choras ir solis
tai: Algirdas Brazis, Dalia Eidu-
kaitė-Fanelli, Ann Marie Kassel 
ir Edvardas Zelnis su keturioli
kos instrumentalistų orkestru 
mūsų gražioje bažnyčioje (nors 
ir su kiauru stogu). Kristaus 

nuo kryžiaus pasakytus žodžius 
j ir to laiko žydų vadų sukursty-
| tos minios priešišką jam nusitei

kimą vaizdžiai pristatė pats kle
bonas, tuo palengvinant klausy
tojams įsijausti į Kristaus kan
čios ir mūsų išganymo prasmę. 

Be „Paskutinių septynių Kris
taus žodžių" choras atliko dar 
šešis įvairių kompozitorių kūri
nius: „Lacrimosa" ir „O Sacred 
Head Surrounded" (H. L. Has-
sler), „Laudate Dominum" (W. 
A. Mozart), „Here Yet Awhile" 
(J. S; Bach), „Give Us Hope, O 
Lord" (F. Strolia), „Dona Nobis 
Pacem" (nežinomo kompozito
riaus). 

Tokį prasmingą ir sielą pake
liantį koncertą turėti savo para
pijoje yra didelė privilegija, o tai 
pajuto turbūt visi dalyvavusie
ji. Parapijos šeimininkas, kun. 
A. Pučenskis dėkojo muzikui 
Faustui Stroliai, solistams, cho
rui ir orkestrui, džiaugdamasis 
pasisekimu, pakvietė visus į 
salę kavutei, kur dar ilgai buvo 
dalinamasi patirtais įspūdžiais. 

Faustas Strolia su Lietuvos 
vyčių ir kitų chorų talka T. 
Dubois veikalą atliko jau 30-tąjį 
kartą per 25 metus. Šį kartą 
koncertas buvo įrašytas į garsi
nę ir į video juostelę, kurią bus 
galima netrukus įsigyti. 

i S. Dainienė 

Lietuvos Vyčių choro ilgametis vadovas Faustas Strolia (kairėje) su choro 
pirm. Sabina Henson ir Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos kle
bonu kun. Antanu Pučenskiu po religinio koncerto kovo 13 d. 

Muz Antaną.* Linus diriguoja ftvč M. Marijos (iirnimo \ .n apijos chorui, ku 
rio rrliKims kom .-rtas bus šį sokmaf'irnj. kovu 27 d . ' vai p p pnrnpijo* 
bažnyčioje 

IS ARTI IR TOLI 

KANDIDATAI l JAV LB 
TARYBĄ 

JAV Lietuvių bendruomenės 
(LB) New Yorko apygardoje yra 
nominuoti penki kandidatai į 
XIV-tąją Tarybą. Pateikiame 
trumpą informaciją apie tuos 
kandidatus: 

Kęstutis Bileris — 52 metų, 
mokesčių (tax) tikrintojas. JAV 
LB Tarybos narys ir LB New 
Yorko apygardos valdybos vice
pirmininkas. 

Ramutė Česnavičienė — 56 
m., registruota gailestinga 
sesuo (RN), LB Queens apylin
kės pirmininkė. 

Daiva Kezienė 55 m., nekil
nojamo turto agentė, LB 
Visuomeninių Reikalų tarybos 
narė. 

Kęstutis Miklas — 71 m.. 
inžinierius, LB Nevv Yorko apy
gardos valdybos pirmininkas. 

Rimas Vaičaitis — 53 m., 
Columbia universiteto inžine
rijos fakulteto profesorius. 

Balsavimas už Tarybos kandi
datus vyks du savaitgalius: 
balandžio 30 - gegužės 1 d. ir 
gegužės 7-8 dienomis. Informa
cija apie rinkimus per Lietuvių 
bendruomenės apylinkes bus 
skelbiama vėliau. 

HARTFORD, CT 

„BERŽELIO" METINIS 
VAKARAS 

Hartfordo „Berželio" tautinių 
šokių šokėjų grupės metinis 
koncertas-vakaras šeštadienį, 
balandžio 16 d., vyks Šv. Trejy
bės parapijos salėje, Hartford, 
CT. Pradžia 7 v.v. Dėl bilietų ir 

stalų užsakymo kreiptis į Dalią 
Dzikienę, tel. 521-6028 arba 
Liną Balsį, tel. 729-8815. Visi 
kviečiami. 

MICHIGAN 

JAV LB XIV KANDIDATAI 
MICHIGANO 

APYGARDOJE 

Vytautas Kamantas, 63 m., 
inžinierius-administratorius 

Gražina Kamantienė, 47 m., 
mokytoja 

Vytautas Kutkus, 77 m., inži
nierius. 

Algis Rugienius, 59 m., inži
nierius 

Janina Udrienė, 53 m., ma
tematikos instruktorė 

Jonas Urbonas. 69 m., pensi
ninkas. 

JAV LB krašto valdybos 
pavedimu, Michigano apygar
doje bus galima balsuoti ne dau
giau kaip už penkis asmenis. 
Rinkimai bus pravedami Det
roito, Grand Rapids ir Lansin-
go apylinkėse. Visi skatinami 
rinkimuose dalyvauti. 

Romualdas Kriaučiūnas, 
JAV LB Michigano apygardos 
rinkimų komisijos pirmininkas 

ATEITININKŲ JAUNIMUI 
PRIEŠKONGRESINĖ i 

STOVYKLA 

Studentams ir moksleiviams 
ateitininkams prieškongresinė 
stovykla Lietuvoje Berčiūnų sto
vyklavietėje, vyks š.m. liepos 
11-14 d. Stovyklą bendromis jė
gomis ruošia Lietuvos ir išeivi
jos moksleivių ir studentų atei
tininkų sąjungos. Lietuvos, 
JAV, Kanados, Vokietijos ir ki
tų kraštų ateitininkiškas jauni
mas kviečiamas dalyvauti. Sto
vykla vyks tuoj po Dainų ir šo
kių šventės ir prieš pat didįjį 
Ateitininkų Kongresą, vyksian
tį Lietuvoje. 


