
r Lietuvos nncionaVuie
biblioteka j

2ND CLASS
April 29,1994

MAIL THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY

IŠEIVIJOS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS
4545 VVEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TELEFONAS (312) 585-9500 
TELEFAKSAS (312) 585-8284

Vol. LXXXV Kaina 35 c. PENKTADIENIS - FRIDAY, BALANDIS - APRIL 29, 1994 Nr. 83

Žinios iš Lietuvos — Elta

Prancūzija norėtų 
Ignaliną sustabdyti

Skundžiasi, kad Nacionalinis 
Saugumo Komitetas naikina 

karo aviaciją

Vilnius, balandžio 28 d. (Elta) 
— Lietuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas priėmė Prancūzijos 
Atominės Energetikos Agentū
ros generalinį direktorių Philip- 
pe Rouvillois, šios agentūros 
tarptautinių ryšių tarnybos di
rektorių Hubert de la Fortell ir 
jo pavaduotoją Poul Molina. Vi
zito į Lietuvą tikslas, pasakė 
Philippe Rouvillois, — aptarti 
Ignalinos Atominės Elektrinės 
saugumo ir modernizavimo 
klausimus.

Tuo labai suinteresuota Pran
cūzijos vyriausybė. Nors padėtis 
Ignalinoje, Prancūzijos specia
listų nuomone, kur kas geresnė, 
negu kitose buvusios Sovietų 
Sąjungos teritorijoje veikian
čiose atominėse elektrinėse, 
tačiau joje dirbančių reaktorių 
tipai kelia pagrįstą susirūpi
nimą. Prancūzija, kaip ir kitos 
vidurio Europos šalys, norėtų, 
kad tokie reaktoriai būtų sus
tabdyti.

Buvo paminėta, kad Europos 
Rekonstrukcijos ir Plėtros 
Banko kreditų pagalba vienoje 
Slovakijos elektrinėje pasenę 
reaktoriai keičiami naujais — 
prancūzų ir vokiečių konstruk
cijos. Kreditai bus grąžinami iš 
lėšų, gautų tiekiant elektros 
energiją kaimyninėms šalims. 
Toks projektas galėtų sudomin
ti ir Lietuvą.

Prezidentas pasakė, kad visi 
pasiūlymai bus nuodugniai iš
nagrinėti.

Lenkijos parlamentinė 
grupė Lietuvoje

Lietuvos Seimo pirmininkas 
Česlovas Juršėnas priėmė Len
kijos-Lietuvos parlamentinės 
grupės Lenkijos Seime delega
ciją, vadovaujamą profesoriaus 
Adam Dobronski. Šiai grupei 
priklauso įvairių politinių 
partijų atstovai, kai kurie jų yra 
gimę arba gyvenę Lietuvoje. 
Delegacijos vadovas pabrėžė, 
kad visus juos vienija bičiuliški 
jausmai Lietuvai.

Pokalbio metu aptarti Lietu
vos lenkų ir Lenkijos lietuvių 
gyvenimo klausimai. Pro
fesorius Dobronski pasiūlė 
sudaryti bendrą Lietuvos ir 
Lenkijos parlamentinę grupę, 
kuri padėtų greičiau įgyven
dinti prieš kelias dienas, 
pasirašytos Lietuvos ir Lenkijos 
sutarties nuostatas dėl tautinių 
mažumų.

Delegacija lankysis Kaune, 
Klaipėdoje ir Palangoje.

Lietuvai reikia daugiau 
privatizavimo

Šiandien Lietuvos ministras 
pirmininkas Adolfas Šleževičius 
priėmė Tarptautinio Valiutos 
Fondo (TVF) misijos atstovus. 
Jie čia yra atvykę dešimčiai 
dienų aptarti trečiojo Lietuvos 
ekonominės politikos memoran
dumo projektą. Memorandumas 
rengiamas trejiems metams.

Po susitikimo įvykusioje spau
dos konferencijoje buvo praneš
ta, kad, TVF misijos atstovų 
nuomone, Lietuvai reikia dar 
labiau koncentruoti dėmesį į 
privatizavimą, finansų bei 
komercinių bankų, mokesčių 
sistemos reformas, pramonės 
restruktūrizavimą, pertvarkyti: 
socialinį sektorių. Tai, TVF 
Baltijos skyriaus vadovo

Adalbert Knobl žodžiais, turėtų 
būti svarbiausi trejų metų 
Lietuvos ekonominės politikos 
memorandumo akcentai.

Žemės įstatymas skatina 
didelius ūkius

įprastinėje ketvirtadienio 
spaudos konferencijoje prem
jeras Adolfas Šleževičius be kitų 
dalykų komentavo ir neseniai 
Seime priimtą žemės įstatymą. 
Premjeras sakė, kad įstatymas 
sudaro realias prielaidas for
muotis Lietuvoje žemės rinkai. 
Įstatyme svarbiausias tikslas — 
sujungti mažus žemės plotus, 
nes dabar vidutiniškai 8-8.5 
hektaro žemės turintys Lietuvos 
ūkiai yra neefektyvūs ir neturi 
jokios perspektyvos. Anot prem
jero, tai vidutiniškai du tris kar
tus mažensis ūkis, negu dabar 
kuriasi Estijoje ir Latvijoje.

Savininkams sudaromos visos 
galimybės laisvai disponuoti savo 
turtų — žeme: jie gali ją par
duoti, išnuomoti, iškeisti ir 
panašiai. Tai, premjero nuomo
ne, turėtų labai paspartinti 
žemės privatizavimo procesus.

Tarptautinė konferencija 
apie mokslą

Šiandien Vilniuje prasidėjo 
George Soros Atviros Lietuvos 
Fondo suorganizuota konferen
cija „Mokslas atvirai visuo
menei: Strategija ir struktūra”. 
Atviros Lietuvos Fondas, kaip 
JAV finansininko G. Soros Fon
do padalinys, Lietuvoje veikia 
jau ketverius metus, vykdo kul
tūros, meno, teisės, verslo, eko
nomikos programas. Viena iš 
svarbiausių fondo veiklos sričių 
— parama Lietuvos mokslui. 
Vienkartinėmis finansinėmis 
išmokomis buvo paremti 280 
Lietuvos mokslininkų. Yra fi
nansuojami 27 Lietuvos moksli
nių darbų projektai. Be to, tie
siogiai iš G. Soros Fondo Lietu
vos mokslui paskirta ir papil
doma parama.

Pasveikinęs konferencijos da
lyvius, Lietuvos ministras pir
mininkas Adolfas Šleževičius 
paragino išsaugoti turimą 
mokslo potencialą tose srityse, 
kur Lietuva yra pasiekusi tarp
tautinį pripažinimą: chirurgijo
je, lazerio technologijoje, ma
tematikoje ir panašiai. Lietuvos 
vyriausybė pritaria G. Soros 
tarptautinio mokslo fondo ini
ciatyvai sudaryti specialų fondą 
Lietuvos mokslui paremti. Prie 
šio fondo skirto ketvirčio mili
jono dolerių tokią pačią sumą 
pridės ir Lietuvos vyriausybė.

Konferencija vyks dvi dienas. 
Pranešimus apie savo patirtį, 
pertvarkant ir reformuojant 
mokslą bei studijas, studijų kre
ditavimą, valdymą ir savivaldą 
bei kitais klausimais skaito 
mokslininkai ir Estijos, Latvi
jos, Lenkijos, Čekijos, Danijos, 
Norvegijos, Švedijos, Anglijos ir 
JAV, apie konkrečias savo pro
blemas — Lietuvos mokslinin
kai. Iškilmingame konferencijos 
atidaryme dalyvavo JAV amba
sadorius Lietuvoje Darryl John
son.

„Litpoliinter” transliuos 
per „Ostankino” kanalą”

Antradienį Ryšių ir informa
tikos ministerijoje įvyko posė-

1

Ant JAV lėktuvnešio Saratoga įgulos nariai ruošia raketas naikintuvams-lėktuvams. Saratoga 
patruliuoja Adrijos jūroje, laukdama NATO įsakymo pulti ten, kur serbai nesilaiko paliaubų. 
Trečiadienį tačiau kilo nesutarimas tarp Bosnijos ir JT dėl skirtingų interpretacijų, ar serbai 
paklusta ultimatumui. Bosnijos valdžia skundžiasi, kad jos daliniai tebemato ginkluotus serbus; 
JT pajėgų vadas lt. gen. Sir Michael Rose teigia, kad serbai iš esmės yra pasitraukę. Bosnijos 
vyriausybė reikalauja ne vien paliaubų vienam kuriam miestui, o kad iš viso būtų draudžiama 
serbų daliniams judėti Bosnijoje, nes serbai tuo naudojasi, pradėdami naujus puolimus kituose 
miestuose.

JT Konferencijoje 
neišpręsti ginčai dėl abortų

New Yorkas, balandžio 22 d. 
(NYT) — Trečioji ruošos konfe
rencija Jungtinių Tautų Gy
ventojų ir Vystymosi konferen
cijai, kuri šį rudenį vyks Kaire, 
Egipte, pasibaigė, nepriėjusi 
bendro sutarimo klausimais 
ryšium su abortais, paauglėms 
teikimo gimimų kontrolės prie
monių bei jų finansavimo klau
simais. Tad tų klausimų svars- 
tybas teks tęsti rudenį Kaire.

Tris savaites trukusioje konfe
rencijoje, kurioje dalyvavo ir 
Lietuvos atstovės — Lietuvos 
Statistikos departamento Gy
ventojų skyriaus vedėja Mari
jona Karalienė ir Lietuvos Misi
jos JT patarėja Gintė Damušytė 
(žr. „Draugo” 73 nr.) — dele
gatai bandė sukurti bendras 
gaires tarptautinėms organi
zacijoms bei valstybėms kaip 
skatinti gyventojų skaičiaus 
augimo mažėjimą bei tuo tikslu 
skirstyti lėšas. Buvo ir labai 
jausmingų kalbų bei ilgai užsi- 
tęsiančių diskusijų dėl for- 
muluočių.Buvo pasikeista ir 
priekaištavimais dėl netinkamo 
spaudimo įtaigaujant vienai ar 
kitai pusei.

Praplėtė šeimų planavimo 
sąvoką

Kai kurie konferencijos parei-

dis, kuriame buvo sprendžiama 
kuriai privačiai televizijos įmo
nei leisti naudotis valstybiniais 
įrenginiais, kuriais ligšiol 
naudojosi nuomos nebepajė
giantis susimokėti Ostankino 
kanalas. Konkurse dalyvavo 
„Vilniaus”, „Baltijos” ir „Lit
poliinter” televizijų redakci- 
jos-įmonės.

Vienbalsiu sprendimu kon
kurso komisija nutarė Ostan
kino kanalą atiduoti „Lit
poliinter” įmonei, „sukaupusiai 
nemažą gamybinį ir intelektua
linį potencialą, bet neturinčiai 
kur transliuoti savo laidų”.

Konkurso organizavimo ko
misijos sprendimą dar turi pa
tvirtinti Lietuvos Radijo ir 
Televizijos valdyba. Jeigu val
dyba sutiks su komisijos spren
dimu, „Litpoliinter” televizija 
minėtoju kanalu pradės trans
liuoti savo parengtas laidas, nuo 
1 iki 6 vai. vakaro, o likusį laiką
transliuos Ostankino programą.

gūnai bei delegatai pareiškė 
nepasitenkinimą, kad daugelis 
klausimų liko neišspręsti. Bet 
jie vis vien pažymėjo šios 
paruošiamosios konferencijos 
naują pasiekimą: Šeimų dydžio 
reguliavimo sąvoka buvo pra
plėsta taip, kad dabar į ją įeina 
ne vien gimdymų kontrolės 
priemonės, bet ir teikimas mo
terims sveikatos priežiūros, 
švietimas bei puoselėjimas 
moterų, kaip žmonių, lygia
vertiškumo su vyrais. Jie taip 
pat pastebėjo, kad moterų orga
nizacijos bei grupės, kurios smer
kia įprastines gimdymų kontro
lės priemones, kaip moteris 
prievartaujančias ir pažemi
nančias, turėjo kaip niekad 
labai stiprų balsą šioje kon
ferencijoje.

„Mes kalbame apie davimą 
moterims tikrų pasirinkimų”, 
balandžio 22 d. kalbėjo konfe
rencijos sekretorė dr. Nafis 
Sadik, kuri taip pat yra JT 
Gyventojų Fondo vykdomoji 
direktorė. „Bet kai tik atrodė, 
jog ta galimybė gali tapti 
tikrove, ji pasirodė labai grės
minga kai kurioms delegaci
joms”.

Ar abortai priklauso 
pasirinkimų tarpe?

Diskusijos, ar tų „tikrųjų pasi
rinkimų” tarpe priklauso abor
tai ir paauglėms bei netekėju
sioms moterims davimas pradė
jimą trukdančių vaistų, pastatė 
Vatikaną bei apie dvyliką tą 
pačią poziciją palaikančių šalių 
priešingoje pusėje nuo daugu
mos. Konferencijos baigiamame 
plane abortai yra minimi, kal
bant tik apie visuomeniniam 
sveikatingumui keliamą pavo
jų, kai „nesaugiai daromi abor
tai” sukelia moterų mirtingu
mą, bet dokumentas nieko ne
rašo ir apie abortų uždraudimą.

Ta tema Vatikanas ir keli 
kiti kraštai, jų tarpe Hondūras, 
Nicaragua, Malta, Benin, Maro
kas, Guatemala ir Argentina, 
pareiškė pasipriešinimą to
kiems išsireiškimams, kaip „re
produkcinės teisės”, „repro
dukcinė sveikata”, „šeimos 
planavimas” bei „saugi moti
nystė”, nes jie įtarė, kad į šias 
sąvokas įjungiama ir abortų da

rymo galimybė. Jungtinės Ame
rikos Valstijos šiuo klausimu 
laikėsi labai atsargiai, priešin- 
damosi formuluotėms, kuriose 
abortai būtų specifiškai drau
džiami, bet ir neindorsuodamos 
abortų kaip gimimų kontrolės 
priemonės.

Popiežius Jonas Paulius II ak
tyviai priešinasi JT politikai tuo 
klausimu. Vatikanui ypatingai 
kelia susirūpinimą JAV pakeiti
mas savo pozicijos abortų rei
kalu nuo paskutinės JT Gyven
tojų bei Vystymosi konferenci
jos Meksikos mieste 1984 
metais. Tuo metu JAV pasisa
kė, jog neteiks lėšų šeimų dydžio 
ribojimo programoms, kuriose 
abortai yra siūlomų priemonių 
tarpe. Kai Bill Clinton buvo iš
rinktas prezidentu, jis tą JAV 
poziciją pakeitė.

„Būtų labai liūdna, jei ši kon
ferencija pavirstų konferencija 
apie abortus, pareiškė Vatikano 
atstovas prel. Diarmuid Martin. 
„Jungtinės Valstijos nori, kad 
abortai kaip pagrindinė pasau
lio gyventojų skaičiaus politikos 
gairė, taptų pagrindine konfe
rencijos tema”, jis sakė.

JAV atstovas į šią konferen
ciją, Timothy Wirth, tačiau 
pasakė: „Man atrodo, jog neteis
inga, kad kuri nors grupė kal
tintų JAV abortų skatinimu. 
Tai paprasčiausiai netiesa. JAV 
yra puiki moderuojanti įtaka. 
Aiškiai, nesulauksime pritari

Balandžio 11d. prez. Algirdas Brazauskas priėmė VIII Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongreso rengėjus: PLJK vicepirmininkę bei programos Lietuvoje 
koordinatorę R. Kalvaitytę, organizacinio komiteto narę R. Bąjažinskytę ir 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos pirm. Paulių Mickų.

Vilnius, balandžio 23 d. 
(AGEP) — Abiejų Lietuvos kari
nių oro pajėgų bazių vadai 
kapitonai Jonas Marcinkus ir 
Algis Arlauskas paskelbė pa
reiškimą, kuriuo nori atkreipti 
dėmesį į tai, kad „daroma vis
kas, kad neliktų karo aviacijos”.

Pripažinę, kad tokio pareiški
mo skelbimu jie rizikuoja netek
ti tarnybos, jie pareiškime rašo, 
kad „Nacionalinio Saugumo 
Komitetas (NSK) iš kontroliuo
jančio organo tapo vadovaujan
čiu, diktatūriniu organu. Aki
vaizdu, kad (NSK) pirmininkas 
Vytautas Petkevičius bei komi
teto vadovaujanti grupuotė iki 
šiol taip ir nesuvokė, kokias 
funkcijas turi atlikti Seimo 
Nacionalinio Saugumo Komite
tas”.

Pareiškime pastebima: „Ypač 
stiprus NSK vadovybės daro
mas spaudimas Krašto ap
saugos ministerijos Karinėms 
oro pajėgoms. Tai ir dirbtinai 
išpūstas triukšmas dėl tariamai 
neteisėtai įsigytų sraigta
sparnių, ir blokavimas perduoti

mo mūsų pozicijai, kuri teigia, 
kad abortai turėtų būti saugūs, 
teisėti ir reti”.

Dr. Sadik gynė JAV poziciją: 
„Man atrodo, kad tirados prieš 
JAV yra naudojamos sukelti 
jausmus prieš veiklos progra
mą”, t.y., prieš JT siūlomą 
planą, kuriame figūruoja ir 
abortai.

Nerado sprendimo 
„paauglių problemai”

Delegatai negalėjo sutarti dėl 
pradėjimą trukdančių vaistų 
davimo paauglėms ar dėl joms 
teikiamų patarimų apie sek
sualinius santykius. Kai kurie 
kraštai reikalavo, kad būtų in
formuojami nepilnamečių tėvai. 
Kompromisas buvo pasiektas, 
paminint tėvų valią, bet liko ir 
neišspręstų klausimų.

„Labai aišku, kad ši konferen
cija buvo apie seksualumą ir pa
auglių problemą”, pareiškė prel. 
Martin. „Mes tačiau nemano
me, kad jos atsakymas — vals
tybei pavesti auklėjimą ir globą, 
kurie priklauso tėvams”.

Kitos delegacijos argumen
tavo, kad įvairios studijos yra 
parodžiusios, jog gyventojų 
skaičiaus augimas negali būti 
pristabdytas, jei paaugliai nėra 
įjungiami į šeimų dydžio plana
vimo pastangas, nes daugelis 
paauglių yra lytiškai aktyvūs.

iš „Lietuvos avialinijų” trans
porto lėktuvus”.

Pareiškimą pasirašiusieji „tie
sioginiu kenkimu karinių oro 
pajėgų prestižui” laiko (NSK)” 
teigimus, kad -karo aviacijai 
pakanka keleto šiuo metu turi
mų mokomųjų naikintuvų”. 
Anot oro bazių vadų, „visiškai 
ignoruojama oro erdvės kontro
lės ir valstybės oro sienų ap
saugos būtinybė”. Be to, nepai
sant valstybės saugumo inte
resų, Zoknių aerodromas, esan
tis puikioje strateginėje pa
dėtyje ir pritaikytas būtent karo 
aviacijai, buvo perduotas nau
doti komercijos tikslams, karo 
aviacijai paliekant keliasdešimt 
automašinų garažų ir dalį už- 
pelkėjusio miško. Šiuo metu lėk
tuvams skirtuose gelžbetoni
niuose angaruose sandėliuoja
mos daržovės, o kariniai orlai
viai ir lietuje, ir šaltyje stovi po 
atviru dangumi”, tarp kitų da
lykų rašo kapitonai Marcinkus 
ir Arlauskas ilgame savo pareiš
kime.

Konferencijoje taip pat nepa
vyko sutarti kiek kainuos gy
ventojų skaičiaus augimo pri
stabdymas ir kas už tai sumo
kės. Jungtinių Tautų siūloma
me projekte prašoma, kad da
bartinis 5 bilijonų dolerių biu
džetas būtų pakeltas bent iki 13 
bilijonų 2000 metams.

Nors daugelyje konferencijų 
apie gyventojų skaičių būdavo 
daug nesutarimų tarp turtin
gųjų ir neturtingųjų kraštų, 
šįkart tokie nesutarimai kilo tik 
svarstybose dėl lėšų. Kai kurios 
Europos Sąjungos šalys prieši
nosi specifinėms formulėms, 
kuriomis būtų nustatoma kiek 
turtingosios šalys turėtų pri
sidėti. Bet JAV, Japonija ir 
Vokietija — visos pažadėjo 
padidinti savo įnašus.

Estijoje pakilo 
infliacįja

Talinas, Estija, balandžio 19 
d. (RFE/RL) — Estijos Bankas 
sumažino savo aukso ir valiutos 
rezervus 1.5% dėl pakilusio 
valiutos pareikalavimo. Estijos 
Taupomojo Banko pareigūnas 
Aavo Kokk spaudos konferen
cijoje paaiškino, kad valiutos 
pareikalavimas sutapo su paki
lusiu importuoto kuro bei tepalų 
pareikalavimu po to, kai buvo 
pranešta, kad gegužės mėnesį 
pakeliamas akcizo mokestis 
(mokestis perkant prekes ir 
patarnavimus).

Estijos Mažųjų Verslų Asocia
cijos pirmininkas Maile Lind pa
stebėjo, kad kovo mėnesį 
vartotojams kainos pakilo 8.9% 
— tai didžiausias šuolis per 
daugiau kaip metus. Estijos pa
reigūnai buvo apskaičiavę, kad 
metinė infliacija būsianti 25%, 
bet dabar jau skaičiuoja, kad ji 
bus apie 45%.

KALENDORIUS

Balandžio 29 d.: Šv. Kotryna 
Sienietė; Petras, Vaitenis, 
Indrė.

Balandžio 30 d.: Šv. Pijus V, 
popiežius; Marijonas, Sofija, 
Venta, Virbutas.
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/PORTO APŽVALGA

Redaktorė Irena Regienė

VYTAUTAS GRYBAUSKAS 
„LIETUVOS SPORTE”

Šių metų sausio-vasario mėn. 
laikraštyje „Lietuvos sportas” 
tilpo pasikalbėjimas su Vytautu 
Grybausku. Rašinys net per 
penkias laidas išspausdintas 
skyriuje „Išeivijos sportas”, su 
antrašte „Pažymėtas krepši
niu”. V. Grybausko pasakojimą 
atkūrė laikraščio vyr. redak
toriaus pavaduotojas Aleksan
dras Krukauskas.

Ilgas ir turiningas straipsnis 
nėra įprasto pasikalbėjimo - 
klausimų ir atsakymų pobūdžio.
V.G. pradeda pasakojimu apie 
savo kilmę, apie pirmuosius 
bandymus sporte ir vėliau apie 
krepšinį Lietuvoj ir užjos ribų. 
Protarpiais pokalbį perima A. 
Krukauskas ir taip visas raši
nys tampa supintas dvilypiu at
pasakojimu. Kartais pasidaro 
neaišku, kada kalba Grybaus
kas ir kada Krukauskas, bet 
turinys nuo to per daug nenu
kenčia.

Kaip ir tikimasi iš tokio ilgo 
aprašymo, pateikiama daug bio
grafinių bruožų, iš kurių suži
nome, kad Vytautas yra žemai
čių tėvų sūnus, gimęs „sosti
nėje” — Telšiuose. Jau gimna
zijoje pasižymėjęs kaip greitas 
bėgikas (100 m per 11.7 sek.), 
Vytautas bematant susidomėjo 
krepšiniu ir taip prasidėjo jo 
sportinio gyvenimo istorija. 
Baigęs gimnaziją, V.G. pradėjo 
studijas Vilniaus universitete ir 
tenai žaidė krepšinį studentų 
komandoje, kartais patekdamas 
net į Vilniaus miesto rinktinę. 
Vėliau jį paviliojo LGSF klubas, 
kur teko žaisti kartu su patyru
siais Lietuvos krepšininkais.

1941 metais,vokiečiams užda
rius Vilniaus universitetą, V.G. 
sugrįžo į tėviškę ir įstojo į Telšių 
„Džiugą”. Čia jis reiškėsi ne tik 
krepšinyje, bet ir futbole, žais
damas centro puoliku stiprioje 
„Džiugo” komandoje.

Už poros metų Grybausko ve
dami Telšių krepšininkai jau 
buvo žinomi visoje Lietuvoje ir 
1944 m. buvo pakviesti į Kaune 
vykusias 10-ties komandų pir
menybes. Iš „provincijos” atvy
kusi „Džiugo” komanda nuste
bino miestiečius, nugalėdama 
net stiprų LGSF klubą ir tur
nyre užimdama ketvirtą vietą. 
Nors nedidelio ūgio, bet veržlus 
ir taiklus metikas, Grybauskas 
„apibėgdavo” aukštaūgius var
žovus, o visa komanda pasi
žymėjo atkakliu gynimu ir grei
tu tempu. Žinoma, telšiškiai 
taip pat turėjo gerą progą pasi
mokyti iš pirmaeilių Lietuvos 
krepšininkų, kaip brolių Puzi- 
nauskų, L. Baltrūno, R. Bagdo
no, S. Butauto, V. Leščinsko, A. 
Lukošaičio, J. Lagunavičiaus,
V. Norkaus, J. Kučinsko, E. Ni-

kolskio, A. Kulakausko ir kitų 
to laiko krepšinio žymūnų.

Antras pasaulinis karas ir so
vietų okupacija išardė šeimas, 
išvaikė sporto komandas ir iš
blaškė lietuvius po visą pasaulį. 
Kaip ir tūkstančiai kitų, V.G. 
pasitraukė į karo suniokotą Vo
kietiją. Po visokių nuotykių, 
pasibaigus karui, V.G. atsidūrė 
lietuvių D.P. stovykloje Kemp- 
tene. Tenai, ypatingu sutapimu, 
rado pasitraukusius ir kitus 
Lietuvos krepšininkus. Ir vėl 
prasidėjo krepšinis, o žaidikų 
užteko net dvejoms komandoms. 
Iš pradžių rungtyniavo tarpu
savyje, o paskui prieš ameri
kiečių karių vienetus.

Iš Kempteno Grybauskas per
sikėlė į Muencheną ir čia tuoj 
tapo studentų krepšinio koman
dos „Gintaro” vadovu. Ieškant 
didesnių laimėjimų, V.G. su 
lietuvių rinktine išvietintųjų 
„olimpiadoje”, Augsburge, nu
galėjo visus, įskaitant ir iš 
buvusių Latvijos valstybinės 
rinktinės žaidikų sudarytą ko
mandą.

Būdamas Muenchene, Vytau
tas susidraugavo ir vedė kretin
giškę Joaną Dauginaitę, su ku
ria neužilgo persikėlė gyventi į 
Scheinfeldo stovyklą. Ir čia tuoj 
užvirė krepšinio įkarštis. Gry
bausko vadovaujama „Kovo” 
komanda turėjo progų rungty
niauti su amerikiečių armijos 
rinktinėmis ir išmoko naujų 
krepšinio „plonybių”, kurios 
labai tiko komandos veržlumui 
ir greičiui. „Kovas” gana greit 
tapo viena pajėgiausių išeivių 
komandų Vokietijoje. Koviečiai 
įvairiose žaidynėse įveikė visas 
latvių bei lietuvių komandas ir 
1947 m. lietuvių „A” klasės 
pirmenybėse pelnė meisterio 
titulą. įspūdingiausias turnyras 
įvyko Scheinfelde, kai „Kovas” 
du kartus susidūrė su stipria 
latvių „Kursą” ir iškovojo 
pirmą vietą. Įdomu pastebėti, 
kad, vykstant žaidynėms Kemp- 
tene, stipri reprezentacinė
„Šarūno” komanda visada baig
mėje nugalėdavo „Kovą”, bet 
pralaimėdavo žaidžiant kitose 
vietovėse. Kadangi šių dviejų 
klubų varžybos sukeldavo daug 
entuziazmo ir tais laikais iš
vietintųjų asmenų krepšinis Vo
kietijoje buvo pačiam žydėjime, 
verta prisiminti iškiliųjų 
žaidikų pavardes. „Kove” žaidė: 
kapitonas V. Grybauskas, A. Bi
rutis, S. Ginčiauskas, J. Gru
žauskas, A.. Jokūbaitis, Kikilas, 
A. Lauraitis ir vėliau T. Gailius. 
„Šarūno” sąstatas: pradžioje M. 
Duliūnas, V. Grybauskas, Kru
tulis, A. Norkus, V. Norkus, V. 
Racevičus, E. Sventickas, o 
vėliau dar Adolfas ir Alfonsas 
Andruliai, R. Bagdonas, S. 
Mackevičius, kapitonas Z. 
Puzinauskas. Z. Varkala. 1947 
metais „Šarūnas” susijungė su 
Kempteno GSL ir pasivadino 
„Margiu”. Jame dalyvavo dau
guma tie patys žaidikai.

1948 m. lietuvių D.P. krepši
nio rinktinė buvo pakviesta į 
Prancūziją ir ten, iš 16-kos 

rungtynių, pralaimėjo tik vie- 
nerias. Prancūzai lietuviais tiek 
susižavėjo, kad pradėjo siūlyti 
žaisti jų komandose. Ten jau 
buvo Z. Varkala, vėliau liko 
Lauraitis, Birutis ir Grybaus
kas, o paskui prisidėjo T. 
Gailius. Ilgainiui liko tik 
Grybauskas, Gailius ir Varka-

Vytautas Grybauskas,paskendęs prisiminimuose, prie dalies rungtynėse jo laimėtų trofėjų.

la. Ypač pasižymėjo Grybaus
kas, mažai žinomą F.C. Mul- 
hause komandą iškeldamas į 
Prancūzijos krepšinio aukš
tumas. Vos po dviejų metų V.G. 
vadovaujama F.C. Mulhause 
jau žaidė aukščiausioje pran
cūzų lygoje ir 1952 m. Pran
cūzijos krepšinio taurės turnyre 
laimėjo antrą vietą. Vytautas 
vienu metu buvo pripažintas ša
lies čempionato geriausiu meti
ku, treniravo dukart Prancūzi
jos čempionatą laimėjusią Mul
hause jaunių komandą ir kartu 
su Gailium vedė krepšinio mo
kyklą. Neveltui Prancūzijos 
švietimo ministerija už 
nuopelnus krašto jaunimui ir 
krepšiniui Vytautą apdovanojo 
medaliu, o Mulhause prancūzai 
dar ir dabar tuos laikus mini 
kaip „Grybausko epocha”.

Nors kai kurie Vytauto iš
mokyti prancūzai krepšininkai 
vėliau žaidė valstybinėje ir olim
pinėje rinktinėje, bet ši epocha 
baigėsi, jam emigravus į Ameri
ką. Čia jis kurį laiką žaidė 
Brooklyno „Atletų” komandoje, 
padėdamas jiems laimėti šiau
rės Amerikos lietuvių krepšinio 
pirmenybes. Po to V.G. įsikūrė 
Rochesteryje, kur tapo „Sakalo” 
sporto klubo pagrindiniu rams
čiu.

1959 m. Grybauskas buvo pa
kviestas JAV ir Kanados krep
šinio rinktinės treneriu išvykai 
į Pietų Ameriką. Tenai koman
da žaidė prieš stiprias valstybių 
bei vietines lietuvių rinktines ir 
iš 17-kos rungtynių laimėjo 14. 
Lietuviai ypač gražiai pasirodė 
iškilmėse - kėlė trispalvę, giedo
jo himną, primindami visiems, 
kad jie yra laisvosios Lietuvos, 
o ne Sovietų Rusijos atstovai.

Lietuvių sporto klubai Aus
tralijoje taip pat troško 
pamatyti ir parodyti aukštą 
lietuviško krepšinio klasę, pasi
kviesdami Amerikos žemyno 
lietuvių rinktinę į savo tolimąjį 
kraštą. Po rūpestingos atran
kos, 1964 m. rinktinė apsilankė 
Australijoje ir vietinių lietuvių 
neapvylė. Iš 25 rungtynių pra
laimėjo tik vienerias, nugalė
dama visas Australijos miestų 
ir regionų komandas ir išvyką 
apvainikuodama laimėjimu 
prieš Australijos olimpinę rink
tinę. Trenerio Grybausko nuo
mone, Amerikos lietuvių rink
tinė buvo stipresnė, negu bet 
kada, ir būtų galėjusi atstovauti 
Lietuvai platesnio masto žaidy
nėse.

Knygoje apie išvyką į Austra
liją V. Grybauskas pasakoja 
apie rinktinės sudarymą, pasi
ruošimą, prisitaikymą prie 
fizinio australiečių žaidimo, 
nuovargį kelionėse, pralaimė
jimą Victorijos regiono rink
tinei, sėkmingą revanšą prieš tą 
pačią komandą ir įspūdingą 
103:82 pergalę prieš Pietų 
Australijos rinktinę, kurioje 
žaidė net šeši jos olimpinės 
komandos krepšininkai. Gry
bausko žodžiais, „Žiūrovų 
džiaugsmui ir entuziazmui, kaip 
per Europos pirmenybes Kaune,

perkopėme net šimtinę...”
Su gana ilga ištrauka apie ap

silankymą Australijoje baigiasi 
„Lietuvos sporto” straipsnis, bet 
dar prieš tai A. Krukauskas la
bai trumpai, neaiškiai ir nevie
toje įterpia 1971 metų lietuvių 
rinktinės išvyką į Europą. Gal 
ir gerai, kad trumpai, nes, pra
dedant komandos sudarymu ir 
baigiant silpnoku pasirodymu, 
išvyka nebuvo pasisekusi. V. 
Grybauskas tada buvo kelionės 
organizatorium, J. Valaitis 
treneriu. Vakarų Europos krep
šinis jau buvo išaugęs, subren
dęs ir papildytas amerikiečiais 
žaidikais, o lietuvių rinktinę 
susilpnino virtinė susižeidimų. 
Bloga taktika aikštėje, trenerio 
ir žaidikų konfliktai bei kiti ne
sklandumai nulėmė komandai 
10 pralaimėjimų ir tik 6 perga
les. Nepaisant to, mūsų rinktinė 
visur atstovavo Lietuvai ir, 
pagal žurnalisto J. Janušaičio 
žodžius, „gražia apranga, tauti
nėmis emblemomis ir specialiu 
leidinėliu gražiai reprezentavo 
lietuviams ir Lietuvos vardą 
priminė visų kraštų gyvento
jams”.

Pasikalbėjime nebuvo užsi
minta apie du labai svarbius 
įvykius, kuriuos šia proga pats 
Grybauskas prašė paminėti. Tai 
trečiosios Pasaulio lietuvių žai
dynės 1988 m. vykusios Austra
lijoje ir IV-tos žaidynės 1991 m. 
Lietuvoje. Abi išvykos pareika
lavo labai daug pastangų ir 
sutiko daug kliūčių, kurias buvo 
nelengva nugalėti. Atpildas,

tačiau, buvo didelis. Australijon 
nuvyko šimtai laisvajame pa
saulyje gyvenančių lietuvių 
sportininkų ir užmezgė ryšį ne 
tik su vietiniais lietuviais, bet 
ir su bundančios Lietuvos krep
šininkais, kurie į Australiją taip 
pat buvo atsiuntę reprezantaci- 
nę komandą į Australiją.

1991 metų kelionė į Lietuvą 
beveik neįvyko, nes po sausio 
13-tos susirėmimo ir aukų, dalis 
Kanados ir JAV sportininkų at
sisakė vykti į žaidynes. Gry
bauskas dukart tuo reikalu 
vyko į Lietuvą ir buvo įtikintas, 
kad žaidynės Lietuvoje turi 
įvykti. Po ilgų telefoninių pasi
kalbėjimų ir susitarimų su 
Šiaurės Amerikos lietuvių spor
to klubais, burtas buvo mestas 
žaidynių naudai. Nukeliavo 
užsienio lietuviai į žaidynes ne 
su rinktinėmis, bet su pavienių 
klubų komandomis. Juos Lietu
va gerbė ir sveikino su didžiau
siu entuziazmu. Šis, kad ir sim
bolinis lietuvių sportininkų 
grįžimas į tėvynę, lyg ir ap
vainikavo Vytauto Grybausko 
pasišventimą lietuviškam spor
tui.

Žurnalisto A. Krukausko įva
de pažymėta, kad „šis rašinys 
nėra dokumentinė išeivijos 
krepšinio apybraiža, o tiktai 
sporto veterano prisiminimai”. 
Taipogi, šioj mano santraukoj 
yra apybraižų, kurios nėra pa
imtos iš to straipsnio, bet 
papildytos informacijomis iš 
1989 m. ŠALFAS Sąjungos iš
leistos knygos „Išeivijos lietuvių
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sportas” ir paties V. Grybausko 
pasakojimų. A. Krukausko raši
nyje yra netikslumų, kurių 
buvo bandyta išvengti šioj san
traukoj. Reikia pripažinti, kad 
„Lietuvos sportas”, aprašy
damas užsienio lietuvių krep
šinio laimėjimus užsienio 
kraštuose, atliko seniai lauktą 
pareigą, už kurią lieka tik pa
dėkoti. Gi apie patį Grybauską 
būtų galima dar daug rašyti.

Apart krepšinio, jis dar Lietu
voj, o paskui užsieniuose žaidė 
futbolą, stalo ir lauko tenisą, o 
taip pat nesvetimas jam ir re- 
porterio-sporto žurnalisto dar
bas. Nors dabar Floridoje Vy
tautas kasdien pliekia lauko 
tenisą, tačiau jo gyvenimas, pa
gal „Lietuvos sporto” antraštę, 
buvo ir yra labiausiai pažymė
tas krepšiniu.

Algirdas Šilbajoris

Futbolas Čikagoje

LYGIOSIOS PRIEŠ 
„PEGASUS”

Praėjusį sekmadienį, balan
džio 24 d. „Lituanica-Liths” 
vyrų komanda žaidė trečiąsias 
antrojo 1994 metų pirmenybių 
rato rungtynes prieš trečioje 
vietoje stovinčią „Pegasus” 
komandą. Rungtynės vyko 
Northbrook priemiesčio mokyk
los aikštėje. Surasti rengėjų 
aikštes, kurių adresai kaita
liojasi kaip pavasario oras, 
atsidūrus ant nepažįstamo 
greitkelio, sukelia savotišką 
nervų įtampą, kas atsiliepia ir 
į komandos žaidimą. Bet sužai
dus su „Pegasus” lygiomis, kad 
ir 0:0, ir dar jų aikštėje, nusi
minimui nėra mažiausio pagrin
do. Progų įvarčiams abi koman
dos turėjo po keletą.

Pagal sužaistų rungtynių 
skaičių, įvarčių santykį ir su
rinktus taškus, komandos šiuo 
metu rikiuojasi šia eilės tvarka:

1. Lenkų „Eagles”
2. Vokiečių „Kickers
3. „Pegasus”
4. Vokiečių „Green-White”
5. „Lituanica-Liths”
6. Lenkų „Royal Wawel”
7. „United Serbs”
8. Italų „Maroons”
9. Vokiečių „Schwaben”
10. Lenkų „Cracovia”

Per du pirmenybių ratus kiek
viena komanda turi sužaisti po 
18 rungtynių — vienas savo 
aikštėje ir vienas priešininko.

Nors „Lituanica” stovi pačia
me lentelės viduryje, bet nuo jos 
prasideda neigiamas komandų 
įvarčių santykis, kas yra 
ženklas, kad komandos padėtis 
dar nėra saugi nuo iškritimo.

Rungtynės prieš 
„Royal Wawel”

Šį sekmadienį, gegužės 1 d., 
„Lituanica-Liths” komanda žais 
pirmenybių rungtynes prieš len
kų „Royal Wawel”. Nors rung
tynių šeimininkas yra ,,R.W.” 
komanda, bet rungtynės vyks 
abiem komandoms neįprastoje 
vietoje — Burbank Park District 
aikštėje, 77th Street ir Nar
ragansett Avė., šiauriniame pa
kraštyje.

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

J.J.

11 23:9 17
12 19:6 17
12 13:6 15
11 20:16 13
12 15:20 11
12 19:22 10
11 16:19 10
11 11:16 10
11 14:18 8
12 15:28 5
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Vizitai apmokami Medicare
Kabineto tel. (312) 776-2880

Namų 708-448-5545
Priklauso Holy Cross ir

Palos Community ligoninėms
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Kalbame lietuviškai
6165 S. Archer Avė. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą
Tel. (312) 585-7755

ARAS ŽLIOBĄ, M.D.
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GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6745 VVest 63rd Street
Vai.: pirm, antr., ketv. ir penkt. 3-6; 
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HITLERIO KELIAS Į KLAIPĖDĄ

Š.m. kovo 22 dieną sukako 55 
metai, kai Hitlerio agresijos 
auka tapo ir Klaipėdos kraštas.

Brutalių jėgų apsupime nuo 
1938-tų, iki Lietuva prarado 
nepriklausomybę, Lietuvos 
žmonėms teko išgyventi neįsi
vaizduojamus smurto veiksmus 
iš savo kaimynų pusės. Daugelis 
tų veiksmų yra savaip interpre
tuojami. Žvelgiant atgal, ran
dame mokslinių studijų, iki mi
nimalių detalių nagrinėjančių 
prieškarinius „šachmatinius” 
ėjimus, stengiantis išvengti 
karo. Tarp tokių aprašymų atsi
randa ir gana savotiškų atsi
liepimų: pvz. Hitlerio kelionė 
karo laivu Baltijos jūra, už
imant Klaipėdos kraštą 1939 
metais.

Leonard Mosley, gimęs Angli
joj, išvažinėjęs daug kraštų, 
gyveno Kanadoj, Amerikoj ir 
kaip karo korespondentas 
išmaišė visus frontus, net Is
panijos pilietinį karą, iš kur 
buvo išvarytas abiejų ko
vojančių pusių. Taip pat daly
vavo Abisinijos kare. Surinkęs 
daugelį faktų pagrindinėse 
pasaulio sostinėse, parašė 500 
puslapių studiją: „On Borrowed 
Time”. Jo gilus įžvalgumas yra 
įdomus ir mums lietuviams. Jo 
tezė: „Prie karo privedė Angli
jos ir Prancūzijos hipokritiškas 
elgesys, moralinis bei fizinis 
silpnumas, o taip pat lenkų užsi
spyrimas ir įžūlumas”. Jis ne
gaili kritiško įvertinimo visiems 
dalyviams derybų teatre. Tos 
derybos baigėsi II pas. karu.

Tuo laiku tarptautinė situa
cija pasidarė neįprastai įtemp
ta. Hitleris triumfavo, kai Ha- 
cha pasirašė dokumentus, kovo 
15 dieną leidžiančius iš jo rankų 
priimti čekų tautą jo globon.

Kovo 21 dieną atėjo Klaipėdos 
eilė. Nepaisant, kad Hitleris 
sugebėjo įtikinti anglus ir pran
cūzus savo nenumaldomu gro
buoniškumu, Klaipėdos pro
blemą jis priskyrė prie lengviau
sių, nesukeliant Vakarų ma
žiausio pasipriešinimo dėl savo 
brutalios jėgos. Klaipėdos kraš
tas buvo laikomas daugiausia 
vokiečių apgyvendintas ir 
grąžinti jį į savo Reichą jautė 
didele garbe. Ir kas pagaliau 
pakeltų pirštą prieš grąžinant 
sau vokišką miestą iš mažo 
krašto, kuris turėjo mažai 
draugų ir mažai užtarėjų tarp 
didžiųjų tautų. Kadangi Klaipė
dos vokiečiai buvo stipriai pro- 
naciški, jis nutarė asmeniškai 
savo buvimu priimti aneksiją ir 
pasirodyti kaip jų išlaisvintojas. 
Hitleris šiuo žygiu mažai rizika
vo, nors didžiosios Europos vals
tybės po Čekoslovakijos aferos

JONAS ŠALNA

pasidarė irzlios ir neramios.
1939 m. kovo 12 dieną įvyksta 

popiežiaus Pijaus XII vainika
vimas. Ministras J. Urbšys 
atstovauja Lietuvai. Lietuvos 
politikai, užsienio politikos 
tikslu pasistatė uždavinį — kaip 
nors pagerinti Klaipėdos padė
tį, kuriai grasino Hitlerio pla
nai. Buvo sutarta, grįžtant iš 
Romos, pasimatyti su Vokietijos 
Užsienio reikalų ministru J. von 
Ribbentropu. Kovo 19 dieną jis 
priėmė vieną Urbšį ir ne
delsiant pareikalavo atiduoti 
Klaipėdos kraštą Vokietijai. Tai 
esanti vienintelė Lietuvai išei
tis. Negana to, viskas turi būti 
atlikta tuoj pat. Jeigu Lietuvos 
ministras mėgins pasipriešinti 
arba ieškos pagalbos kitur, tuo 
pačiu suerzins Reichą, tai 
Vokietija bus priversta atsi
sakyti diplomatijos ir panaudoti 
karinę jėgą, kuri nežinia kur su
stotų. Urbšys,priešingai prieš 
savaitę Hacha elgesiui, stengėsi 
reikalus užvilkinti. Nepaisant, 
kad Ribbentropas spaudė pasi
naudoti atvira telefono linija, 
jaunesnis ir žvalesnis negu Ha
cha, Urbšys išsiderėjo grįžti į 
Kauną konsultacijai. Ribben
tropas, pasižymėjęs savo ne
kantrumu, leido reikalus su
tvarkyti per tris dienas.

Urbšio atsiminimų detalės 
mini, kad painformuoti anglus 
ir prancūzus buvo rizikinga ir 
dėl to Berlyne buvo painformuo
tas jų karo atašė, o Varšuvoje — 
Prancūzijos ambasadorius. 
Pagal Mosley, Urbšys padiktavo 
savo interviu su Ribbentropu ir 
kartu su ultimatumo kopija 
nutarė įteikti prancūzų ir lenkų 
ambasadoriams Berlyne. Tačiau 
tuometinėje diplomatijoje susi
darė nuomonė, kad Urbšys 
vėliau pakeitė savo nusistatymą 
ir paskutiniu momentu pa
siuntė ne jų ambasadoriams, bet 
jų karo atašė. Nesulaukdama 
jokios pagalbos, Lietuva ultima
tumą priėmė. Lietuvos vyriau
sybė išleido komunikatą kovo 
21 dieną dėl priverstinio Klaipė
dos pareikalavimo, tačiau Vo
kietija privertė jį atsiimti.

Tuo tarpu Hitleris kovo 21 
dieną karo laivu „Deutschland” 
įplaukė 36 valandom anksčiau 
su kitų karo laivų palyda. 
Įplaukus atsirado problema — 
Hitleris nemėgo vandens. Paga
liau jis net nemokėjo plaukti. 
Visada žiūrėjo su dideliu aust
ro įtarimu į didelius vandenis. 
Dabar išplaukė į audringas 
pavasario bangas ir į vandenis, 
kur negalėjo matyti krašto. Išei
ties nebuvo. Sausumos kelio į

Rytprūsius neturėjo, o lenkų lei
dimo pasinaudoti koridorium, 
prie esamos padėties Hitlerio 
savigarba neleido prašyti. 
Pagaliau buvo ir nepatogumas. 
Jūros liga tuoj pat užpuolė fiure
rį. Stovėjo ant denio su admirolu 
E. Raeder, vyriausiu laivyno 
pajėgų vadu, o tuo tarpu vėjai iš 
šiaurės įsiūbavo į rytus plau
kiančius laivus. Tris valandas 
Hitleris išstovėjo, išblyškusiu 
veidu stebėdamas dideles ban
gas, o tuo laiku aliarmas sukėlė 
visus ant kojų. Lenkai, pastebė
ję karo laivus, torpediniu laivu 
apsuko ratu aplink Hitlerio lai
vų vilkstinę, Hitleris buvo „nu
ginkluotas”. Nuėjęs į savo ka
jutę, kitas dvidešimt keturias 
valandas pašėlusiai sirgo jūros 
liga. Jo skrandis buvo silpniau
sia vieta. Kas Hitlerį įskaudino 
iki kraštutinumo, tai pašliję 
Klaipėdos reikalai, kad įplau
kimas dar buvo neįmanomas dėl 
Urbšio trukdymo.

Kovo 22 d. vokiečių lėktuvas 
atvyko į Kauną ir pasiėmė 
Urbšį į Berlyną labai skubotai, 
kadangi Hitlerio padėtis reika
lavo kaip galima greičiau atsi
durti sausumoje. Iš Tempelhof 
aerodromo limuzinu vykstan
čiam ministrui buvo pasiūlyta 
keturių kambarių karališkas 
komplektas Adlon viešbuty, 
(jame anksčiau buvo apgyven
dintas Hachos). Urbšys atsakė, 
kad „mirusio žmogaus dra
bužiais jis nesivilks” ir nuvažia
vo į lietuvių atstovybę.

Po dviejų valandų jį priėmė ne 
Ribbentropas, o baronas von 
Weizsacker, Ribbentropo deši
nioji ranka. Per derybas, kurios 
užtruko 2 valandas, nemalonus 
vokiečiams galinėjimasis suner- 
vavo Ribbentropą. Buvo aiškiai 
matyti, kad pasiuntinių durų 
varstymas ir vokiečių užsienio 
reikalų ministro nervingi 
žvilgsniai į laikrodį vokiečiams 
buvo skubus reikalas. Pagaliau, 
12:15 vai. ryte, pasiuntinys 
įnešė popieriuką ministrui 
Weizsacker, o tas, nervingai 
atsikosėjęs, paprašė Urbšį sekti 
paskui jį. Urbšys buvo įvestas į 
kitą kambarį, kur už stalo sė
dėjo Ribbentropas, apsikrovęs 
krūvomis telegramų, pageltusiu 
nuo susirūpinimo ir pykčio 
veidu. Jis griebė popieriaus lapą 
ir, kratydamas prieš Urbšį, iš- 
švokštė, kad padėtis yra netole
ruojama: arba sutartis bus pasi
rašyta tuoj pat, arba karo lai
vynas panaudos kariškus veiks
mus prieš Lietuvą. Po 45 minu
čių Urbšys, gavęs Lietuvos 
vyriausybės įgaliojimus, pasi
rašė dokumentą, atplėšiantį 
Klaipėdą.

AR TO ŠIANDIEN 

REIKIA LIETUVAI?

ONA VOVERIENĖ

Niekas šiandien, žinoma, 
neturi iliuzijų dėl Lietuvoje val
dančiosios partijos pirmtakės, 
kadaise pasiskelbusios epochos 
protu, garbe ir sąžine, sąžinin
gumo bei garbingumo. Bet štai 
jos paveldėtoja — LDDP — išsi
traukė iš istorijos sąšlavyno tokį 
pat rinkiminį šūkį: darbas, dar
na, dora. Dabar jai reikia kuo il
giau išlaikyti „proletariato va
do” pozicijas, bent kol pavyks 
galutinai įsitvirtinti ekono
mikoje, privatizuojant, pasi
glemžti dar likusį valstybinį 
turtą.

Šiandien labai sumenkęs 
KGB, todėl tenka kol kas už
antyje slėpti kumštį, vykdyti 
apeinamuosius manevrus, ter
liotis su visokiais įstatymais, 
atseit, pagrįsti teisiškai. Bet, 
turint daugumą, ir tai nėra 
labai sunku. Neparanku indek
suoti valstybinį turtą — nein- 
deksuojam, arba indeksuojam 
taip, kad „savi” pusvelčiui 
nusiperka. Neparankus jau pri
imtas pajamų deklaravimo įsta
tymas, „savas” prezidentas jį 
užblokuoja.

Kai kuriems intelektualams, 
vis dar tikėjusiems šių „savųjų” 
padorumu, jau matyti „akivaiz
di grėsmė — valdžios virtimas 
korupcine grupuote”. Deja, tai 
pavėluotas praregėjimas. Apie 
tai jau seniai perspėjo opozicija 
(skandalingos vilų, garažų sta
tybos istorijos, butų „priva
tizavimas”, energetikos, miškų 
ūkio ir kitų ministerijų bei dau
gybės stambesnių ir smulkesnių

Tuo pačiu metu yra pasiunčia
ma telegrama karo laivui 
„Deuschland”. Priima pulki
ninkas Schmundt ir praneša 
Hitleriui. Anksti rytą nusilpęs 
Hitleris žiūrėjo į krantą, apie 
kurį Raeder aiškino, kad nuo 
Klaipėdos į dešinę yra jų Rytų 
Prūsija, o toliau į vakarus — 
lenkų koridorius, kuris skiria 
Vokietiją nuo Prūsų.

„Koridorius yra vokiškas ir 
jis turėtų priklausyti Vokie
tijai, tada vokiečiams nereikėtų 
jūrų kelio. Situacija yra netole
ruojama”, — nusprendė Hit
leris, o Schmundt pagalvojo, kad 
padėtis, kuri pareikalavo iš 
Hitlerio tiek vargo, ateityje 
sukels didelę audrą.

Kovo 23 dieną išbalęs ir „su
nykęs” Hitleris be ypatingo 
entuziazmo važiavo priešaky 
savo dalinių ir nekreipė dėmesio 
į besidžiaugiančių nacių šūka
vimus.

valdininkų machinacijos). Bet 
tada, o ir dabar, valdantieji iš to 
tik pasišaipė, pavadindami tai 
opozicijos isterija. Nieko nepai
sydami, jie ir toliau vienašališ
kai sprendžia šalies ir žmonių 
gyvenimo dabarties bei ateities 
klausimus, neatsižvelgdami į 
jokius opozicijos prieštaravimus, 
priima sau palankius įstaty
mus. Čia ir gimsta cinizmas, 
kuris leidžia jiems tyčiotis iš 

į žmonių, dešimtmečius kentusių 
vergo dalią Sibiro gulaguose, li- 

i kusių gyvų, grįžusių į tėvynę, 
! bet čia neįleistų į savo namus.

Argi nejuokinga, kad dabar val
dančioji partija bei jos paran
kiniai atsidūrė ne katorgos 
siaubą iškentusių žmonių pu
sėje, o tų, kurie pasirašė jiems

i nuosprendį?
Tipiška šiuo požiūriu yra ke

turiolika metų amžino įšalo že
mės dukters ir Amerikos lietu
viams žinomos („Tėviškės žibu
riai”) žurnalistės A. Garmutės 
patirtis šiandieninėje Lietuvoje. 
Kai tik ji pareiškė ketinimą su
sigrąžinti savo tėvų namą Kau
ne, tuoj pat jai pastojo kelią 
valdančiosios partijos šulai su 
miesto vicemeru, valdytojo pa
vaduotojų ir panašiais titulais. 
Net ir įstatymai jiems — ne 
kliūtis, nes iš ankstesnės prak
tikos žino, kad juos puikiausiai 
galima apeiti tradiciniu melo ir 
apgaulės keliu. Tam tinka vis
kas: netgi mirusį „savą” žmogų 
tam tikslui galima paversti gy
vu „benamiu”, kuriam būtinai 
reikia būsto. Ir viskas teisiška. 
Tai tik vienas atvejis iš tūks
tančių. Tai kas čia: teisinė, ar 
moralinė problema? Tai ta, šū
kiais pažadėtoji, taikdarystė, 
darna ir dora?

Šis įžūlus cinizmas šiandien 
visuotinis ne tik buitinėje as
mens interesų sferoje. Štai kitas 
pavyzdys. Neseniai valdančio
sios partijos viršūnės nusprendė 
„atsiimti” populiariausią kaime 
„Valstiečių laikraštį”, kuris 
vienintelis dabar kelia skau
džias žemės ūkio problemas, gi
na kaimo žmogų nuo jį apniku
sios valdininkijos ir produkciją 
perdirbančių įmonių. Nepai
sant, kad prieš kelerius metus 
šio laikraščio privatizavimo 
teisėtumą patvirtino miesto ir 
Aukščiausiasis teismai, partija 
šiandien, kaip anksčiau jos CK, 
o pokaryje NKVD ir KGB, vėl 
ima spręsti teisinius klausimus, 
pasitelkdama anonimiškas 
„valstybines instancijas”. Gerai 
atsimename buvusią vadinamą-

Danutė Bindokienė

Kiek toli Bosnija nuo
Lietuvos?

Bent kartą per savaitę Ameri
kos žiniasklaida atkreipia 
dėmesį į šiurpų įvykį: piktada
riai šviesią dieną užpuola auką, 
kai aplinkui maišosi minios. 
Daugelis užpuolimą mato, gir
di aukos klyksmą, bet nepakelia 
nei piršto padėti. Tai turbūt bai
siausia scena, kurią bet kas gali 
įsivaizduoti, nes užpultojo bejė
giškumą ir siaubą padidina ap
linkinių žmonių abejingumas, 
nenoras įsipareigoti.

Panašų įvykį, tik nepalygi
namai didesniu mastu, išgyve
na Bosnijos musulmonai. Jie 
kasdien puolami, žudomi, 
skriaudžiami, jų gyvenvietės 
naikinamos ne būrelio žmonių, 
o viso pasaulio akivaizdoje. Pa
galbos iš šalies nėra, nepaisant, 
kad matome stoviniuojančius 
mėlynšalmius Jungtinių Tautų 
karius, kai konferencijų salėse 
valstybių atstovai pareiškia dar 
vieną perspėjimą serbų agreso
riams. Tai nauja pora senų 
klumpių, nes žodžiai prašvilpia 
vėju pro kurčias ausis. Puolimai 
tęsiasi toliau.

Ilgą laiką žiniasklaida nuolat 
linksniuodavo Sarajevo miesto 
vardą. Pagaliau, kai miestas 
liko beveik griuvėsių krūva, o 
gyventojai iškentė nežmonišką 
terorą, JT ryžosi „treptelėti ko
ja” ir sustabdyti puolimus. 
Griežtas nusistatymas, ypač 
užakcentuotas bombomis iš 
JAV lėktuvų, buvo išgirstas. 
Serbų pabūklai pamažu — labai 
nerangiai — pradėjo judėti tolyn 
nuo apsupto Sarajevo pakraščių. 
Į miestą grįžo tam tikra ramy
bės ir normalumo dalis, nors iki 
taikos dar toli.

Neilgai truko, kol išmokome 
pasakyti naują Bosnijos vieto
vės pavadinimą — Gorazde. Is
torija kartojosi. Serbai puolė 
miestelį, Bosnijos musulmonai 
šaukėsi pagalbos (arba bent 
ginklų, kad galėtų patys tvarky
tis su priešais), o kelių valstybių 
vadai po NATO vėliava grąžė 
rankas: bombarduoti — nebom
barduoti? Įsikišti ginklu —- 
neįsivelti į konfliktą? Pagaliau 
— ką pasakys Rusija? Juk anks-

ją „telefoninę teisę”, kai 
viršesnio partijos draugo skam
butis lemdavo teismo nuospren
dį. Kurią šių instancijų žada 
pasitelkti partija šiandien, pa
matysime. Tik ar reikia šian
dien Lietuvai atgaivintos vakar
dienos? Kai žmonės vis įžūliau

čiau čia gynybos bombomis 
Jelcinas pareiškė griežtą protes
tą, ir pasaulis krūptelėjo...

Padedant į šalį grynai huma
nišką šių įvykių aspektą — 
pagalbą silpnesniam, kurį puola 
stipresnis, NATO (ir tuo pačiu 
Jungtinių Amerikos Valstijų) 
patikimumas smarkiai smunka 
pasaulio akyse. Jeigu tokia pa
lyginti „nesvarbi” valstybė, 
kaip Serbija, gali, atsiprašant, 
viešai rodyti špygą galingiau
siom pasaulio valstybėm ir ne
klausyti net jų jungtinio per
spėjimo, kurių galų NATO iš 
viso reikia? Kodėl silpnesnės 
tautos (jų tarpe ir Lietuva) taip 
veržiasi prisiglausti po šios or
ganizacijos sparnu? O kaip su 
JAV, kuri visuomet stengėsi 
stovėti skriaudžiamojo pusėje?

Nėra abejonės, kad serbai, 
pasitraukę iš Gorazde, atras sau 
kitą taikinį. Musulmonų vie
tovių krašte juk nemažai. Jos 
yra tartum salelės, apsuptos 
priešų, besidairančių, kurią 
pulti ir sunaikinti. Juo labiau, 
kad tose išlikusiose musulmonų 
vietovėse prisigrūdę pabėgėlių 
iš jau užimtųjų sričių. Tai 
daugiau pabėgėlių stovyklos, 
kuriose sunku rasti normalios 
kasdienybės liekanas. Jeigu ser
bai ir būtų priversti palikti tas 
vietoves ramybėje, jose gyve
nimas turėtų remtis išorinio 
pasaulio gera valia ir nuolatine 
pašalpa, teikiama su serbų lei
dimu, nes visi keliai eina per 
serbų teritoriją.

Žinoma, Bosnija nuo Lietuvos 
toli ir tenykštės problemos 
neatrodo grasinančios mūsų 
tėvynės laisvei ar gerovei. Ant
ra vertus, Lietuva yra tiek pat 
pavojingoje situacijoje. Jei Rusi
ja gali nulemti tolimosios Bosni
jos likimą (taip bent, iš šalies 
žiūrint, atrodo), Lietuva gi jai — 
„artimas užsienis”. Galbūt, kol 
dar yra laiko, mūsų tėvynės 
vadovai turėtų pasidairyti 
sąjungininkų savo kaimynys
tėje ir tarpusavio pagalbos su
tartimis susijungti su kai
mynais, kad, pavojui ištikus, 
būtų galima bent kiek pasitikėti 
ir savo jėgomis.

ujami įsidrąsinusių biurokratų 
ir nusikaltėlių, vis toliau didi
nama visuotinė apatija, jau 
siaubingų mastų pasiekęs alko
holizmas, nusikalstamumas, sa
vižudybės •— faktiškai tęsiamas 
tautos dvasinis ir fizinis ge
nocidas. Tai ne hiperbolė.

LIETUVOS NAŠLAIČIUS 
APLANKIUS

INDRĖ
13

Gyvenant užsienyje, kartais 
negalime įvertinti kaip sunku 
Lietuvoje atlikti, mūsų akimis 
žiūrint, paprasčiausią dalyką. 
Foto aparato filmai kainuoja 
apie 24 litus. Ne visiems priei
nami dauginimo (kopijavimo) 
aparatai. Užsienyje pirktiems 
aparatams sunku gauti dalis bei 
aptarnavimą pagedus. Elekt
rinės ligoninės lovos iš JAV ne 
visur pritaikomos — pakeisti 
elektros sistemą per brangu, 
naudoti kaip paprastą lovą 
neapsimoka, nes sunku apatinę 
dalį lovos valyti. Namus statosi 
ne tik „mafiozai”. Stengiasi sta
tytis ir „eiliniai žmonės”, dir
bant po truputį ir naktimis bu
dint neapšildytuose namuose, 
kad nebūtų išvogta. Vienoje vie
toje, dalinant labdarą, įvyko sui
rutė, nes nebuvo popieriaus 
susirinkusioms motinoms 
suvynioti vitaminų tabletes.

Dalinant labdarą reikia atsi
žvelgti į žmogaus savigarbos
jausmą. Kai prieš Kalėdas lab

daros organizacija dalino vargs
tantiems dovanėles, kai kurios 
moterys nesutiko eiti į gatvę, iš 
dėžių automobilyje pasirinkti 
savo šeimai drabužių, nes 
kaimynai matytų. Suprantama, 
kad ne visi nori savo vargą vie
šai skelbti.

Bedarbystė daugeliui virtusi 
gyvenimo kasdienybė. Milži
niškos įmonės su gendančiais, 
pasenusiais įrengimais, nepri
taikytos gamybai, atleidžia dar
bininkus. Krašte, kuriame 
seniau, kad nepaisant darbo 
kokybės, visi dirbo, tai yra 
neįprastas reiškinys. Ne visi 
pasiduoda pesimizmui arba 
nelegaliam uždarbiavimui. Vie
tiniai remontuoja savo butus ir 
juos išnuomoja užsienio turis
tams, patys laikinai prisišlie- 
dami pas gimines kaime. Kai 
kurie po darbo valandų nesi
skundžia žema alga, o savo au
tomobilį panaudoja atliekant 
taksi paslaugas. Vasarą kaime 
arba daržo sklypelyje prisi
auginama žiemai daržovių ir

vaisių, kad žiemą būtų kopūstų, 
bulvių, burokų, obuolių, sulčių 
bei įvairių uogienių.

Įdomu buvo susitikti iš JAV 
grįžusius pastoviai gyventi 
Lietuvoje. Viena gimnazistė, 
nuvažiavusi porai mėnesių į 
Lietuvą, nutarė pasilikti. Dabar 
jos močiutė gyvena su ja. Jos 
laimingos. Gali lankyti operas, 
teatrus. Maistą perkasi prancū
zų parduotuvėje, valgo tik viš
čiuko mėsą. Butas atremon
tuotas, baldai latviški ir lietu
viški. Neturi automobilio. 
Nepasigenda Amerikos. Vienas 
jaunas profesionalas, metus 
praleidęs Lietuvoje, dabar nusi
pirko butą, kurį šiuo metu 
remontuoja. Su juo buvau Šv. 
Onos bažnyčioje, kur sekmadie
niais 6:30 v.v. vyksta tradicinės 
Mišios, o 7:30 v.v. „naujo- 
viškesnės” Mišios. Po Mišių, 
Naručio kavinėje gėrėme 
„Cappucino” ir dalinomės įspū
džiais. Vietiniai apgailestauja, 
kad daugiau užsienyje gyve
nančių lietuvių negrįžta pasto
viam apsigyvenimui Lietuvoje.

Vilniuje yra parduotuvė 
„Pasidaryk pats”, kur perkami 
namo remonto reikmenys. 
Išsipirkę butus, žmonės imasi 
remontuoti. Nors dar dabar

daugelio daugiabučių įėjimai ir 
laiptinės (kuriose galima rasti 
narkomanų ir alkoholikų) yra 
baisios, už kelių metų Lietuva 
atrodys visai kitaip.

Jaunesnieji greičiau prisi
taiko prie laisvosios rinkos po
reikių. Daug kur yra privataus 
verslo pasireiškimų. Gatvėse 
įvairūs kioskai, parduotuvės. 
Būtų gerai, kad privatus verslas 
būtų valstybei sąžiningas. Vie
tiniai skundžiasi nepatikima 
maisto kokybe bei verslininkų 
keičiama produkto galiojimo 
data („expiration date”). Kaune 
nuo nepatikrintos kiaulienos 
pradėjo siausti beveik nepagy
doma tricheneliozė. Gąsdinantis 
nusikalstamumas ir kriminalai 
tikriausiai neviršija Čikagos 
statistikų. Kaip ir Čikagoje, 
nepatartina vaikščioti vienam 
arba tamsoje tam tikruose rajo
nuose. Atsargumo dėsniai galio
ja visame pasaulyje.

Gražiai įkurtas „Šarūno” 
viešbutis ir valgykla Vilniuje. 
Jame dažnai apsistoja užsie
niečiai. Valgykla papuošta NBA 
krepšinio žvaigždžių „suveny
rais” — Miehael Jordan ir kitų 
žaidėjų batais, kabančiais nuo 
pat lubų. Zita Marčiulionytė, 
aprodžiusi naujai pastatytą

sporto kompleksą, bendradar
biaujanti su savo broliu Šarūnu 
ir jo Vaikų fondu, pasisiūlė man 
padėti. Jos paslauga pasinau
dojau, kai Simno int. m-loje, 
pamačiusi sunkias gyvenimo

Vilniaus 4-tosios internatinės 
mokyklos našlaičiai.

Nuotr. Indrės Tijūnėlienės

sąlygas ir suplyšusius ka
muolius. Zitos paprašiau ka
muolių. Buvau dėkinga, kai 
Regimantas Liepa, dirbantis 
JAV ambasadoje Vilniuje, 
važiavo aplankyti tėvus Alytuje 
ir Simnui atvežė kamuolius.

Žmonės kalbėjo apie „Lietu
vos” viešbučio pardavimą užsie
niečiams, teigdami, kad užsie
niečiai per žemai viešbutį 
įvertino ir todėl jo nepardavė. 
Tarpininkavęs derybose klausė 
— kas nustato viešbučio vertę, 
jei nėra kitų norinčių pirkti? Ar 
geriau, kad viešbutis stovės, ir 
neduos pelno, ar kad užsieniečių 
rankomis bus atnaujintas ir 
klestės?

Ruošiamasi antram Tarptau
tiniam teatro festivaliui, 1995 
m. Rūta Vanagaitė Wiman stro
piai dirba ieškant rėmėjų. Jau 
pakviestos kai kurios trupės, 
reklamuojama per televiziją. 
Buvo atvykusios trupės iš Rusi
jos ir Amerikos sukelti publikos 
susidomėjimą festivaliu. Eili
niams žmonėms pirmojo festi
valio bilietai buvo per brangūs, 
ypač jei Vilniuje būtų reikėję 
nakvoti, bet jo metu vyko 
daugelis visiems prieinamų 
pramogų. Festivalis paliko 
didelį įspūdį.

Per televiziją matėme Vil
niaus Operos rūmuose p. Šleže
vičienės suruoštą labdaros 
vakarą. Maniau, kad pelnas bus 
skirstomas vargstantiems 
žmonėms, bet šis vakaras buvo 
skirtas teatro meno kultūrai 
paremti. Paskata ir kitiems, kai 
valdžios vyrų žmonos užsiima 
labdara. Tuo pasižymi Gražina 
Landsbergienė, kuri remia 
muzikos studentus, invalidus 
bei našlaičius.

Nusileidus Ukrainos prez. 
Kravčiuko lėktuvui, išskridau 
iš Lietuvos, o Čikagoje atsi
radau prasidėjus sniego pūgai. 
Kelionė baigėsi sėkmingai. 
Aplankyta apie 50 prieglaudų, 
susitikta su žmonėmis, kurie 
rūpinasi beglobiais vaikais, 
užmegzti šilti ryšiai su bendra
minčiais. Nekaltų vaikų akutės 
patvirtino, kad „Saulutė”, 
Lietuvos našlaičių globos bū
relis turi uoliai veikti, ieškant 
Lietuvos vaikams globėjų, 
mokymo priemonių, vežimėlių 
ir ramstelių invalidams, bei 
žinovų fizinių ir protinių ne
galių srityse. Mūsų vaikai — 
verti mūsų dėmesio ir pastangų.

(Pabaiga)
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LIETUVIŲ TELKINIAI

CLEVELAND, OH
VISI DALYVAUKIME JAV 

LB TARYBOS 
RINKIMUOSE

JAV LB Ohio Apygardos XIV- 
sios Tarybos rinkimai Dievo 
Motinos parapijoje, (kambaryje 
greta „Taupos”) vyks šešta
dienį, balandžio 30 d., nuo 12 v. 
iki 1:30 v. p.p. ir sekmadienį, 
gegužės 1 d. nuo 11 v.r. iki 1 v. 
p.p., taip pat ir šeštadienį, 
gegužės 7 d., ir sekmadienį, ge
gužės 8 d., balsavimo valandos 
kaip ir pirmąjį savaitgalį. Bus 
galima balsuoti ir paštu. Bal
suokime visi.

Rinkinių komisija

PRISIMINTAS 
KOMP. J. NAUJALIS

„Tėvynės garsų” radijo prog
ramoje buvo paminėtos kompo
zitoriaus Juozo Naujalio 125 
metų gimimo metinės.

SOL. A. STEMPUŽIENĖ 
DAINUOS „OPERA GALA” 

KONCERTE
Solistė Aldona Stempužienė 

pasirašė sutartį su Lakeside 
simfoniniu orkestru; rugpjūčio 
mėnesį dainuos „Opera Gala” 
koncerte. Lakeside yra tarp 
Sundusky ir Toledo; ten vyksta 
vasaros muzikos festivaliai.

T.G.

JURGINĖS ŠIMTMETIS

Clevelando Šv. Jurgio para
pija šį rudenį pradės švęsti šimt
mečio sukaktį specialiomis 
Mišiomis rugsėjo 11 d., 10:30 
vai. ryto. Šioms iškilmėms cele- 
bruoti yra pakviestas vyskupas 
Edvvard Pevec. Jis yra slovėnų 
kilmės; prieš tapdamas vysku
pu, buvo kaimyninės Šv. Vito 
parapijos klebonas. Šimtmečio 
iškilmės tęsis iki 1995 metų 
rudens.

G. Juškėnas

ST. PETERSBURG, FL
TARPTAUTINIS

FESTIVALIS

St. Petersburgo tarptautinių 
festivalių sąjunga kasmet su
ruošia festivalį. Jame dalyvau
ja įvairios tautinės grupės. Šie
met festivalis vyko kovo 11, 12 
ir 13 d. Dalyvavo 55 tautybės.

Lietuviai dalyvauja nuo šių 
festivalių pradžios. Dalyvavimu 
rūpinasi Lietuvių klubas. Anks
čiau buvo ir lietuviška virtuvė 
su įvairiais patiekalais, kas 
duodavo nemažai pelno klubo iž
dui, nes visa gamyba ir patar
navimas buvo atliekamas sava
noriškai. Šiemet, nesant pakan
kamai savanorių, o nuolati
niams dartuojams jau pavargus, 
maisto buvo atisakyta. Dėl to 
buvo susilaukta daug nusiskun
dimų iš lankytojų, nes lietu
viškas maistas būdavo skanus, 
gausus ir prieinama kaina. 
Esant šiltam ir maloniam orui, 
festivalis buvo labai sėkmingas; 
jį aplankė daugiau negu pen
kiasdešimt tūkstančių asmenų. 
Ketvirtadienio rytą būrelis vyrų 
vikriai sustatė paviljoną, o apie 
pietus moterys, vadovaujamos 
M. Andrejauskienės, puošė 
vidų, dabino sienas. Paviljonas 
buvo gausus medžio audinių ir 
gintaro dirbinių. Be to, mo
deliuotojos demonstravo pa
siūtas ar rankų darbo sukneles 
su gintaro dirbiniais. Buvo 
rodoma lietuviškų juostų audi
mas ir kalėdiniai eglutės pa
puošalai. Modeliuotojos buvo: D. 
Mažeikienė, A. Česnaitė ir D. 
Adomaitienė. Juostų audimą 
rodė E. Jasaitienė, A. Robert
son, A. Benetienė ir O. Semu- 
levičienė. Šiaudinukus gamino

ir aiškino N. Liubinienė. Gausu 
buvo budinčių ir aiškintojų, nes 
paviljonas buvo atdaras kasdien 
nuo 9 v.r. iki 9 v.v. Programoje 
pasirodė veteranų tautinių šo
kių grupė „Audra”, vadovau
jama K. Gaižauskie .ės r jauni
mo šokėjų grupė „Banga”, va
dovaujama D. Gečienės. Gi pa
rodų salėje „Bangos” narės rodė 
lietuviškų virtinių gaminimą. 
Nors klubui dalyvavimas šiame 
festivalyje pelno nedavė, bet 
Lietuvos vardo pagarsinimui ir 
mūsų tautinio meno grožio paro
dymui turėjo didelės, neįkai
nuojamos reikšmės. Teko pa
stebėti, kad kai kurių žymiai 
didesnių tautų paviljonai šiemet 
atrodė gan skurdžiai.

Mečys

GRAND RAPIDS, MI
SUSITIKIMAS 

SU LANDSBERGIU
Kai neseniai JAV lankėsi iš 

Lietuvos atvykęs prof. Vytautas 
Landsbergis, tai LB Grand Ra
pids apylinkę ir radijo programą 
Detroite vykusioje spaudos kon
ferencijoje ir Bendruomenės va
dovų susitikime, specialioje 
vakarienėje ir kovo 11-tosios 
dienos minėjime atstovavo apy
linkės pirmininkė ir radijo prog
ramos pranešėja Gražina Ka
mantienė, vicepirmininkas Vy
tautas Jonaitis ir sekretorius 
Vytautas Kamantas. Kovo 
11-tosios minėjimo pagrindinį 
kalbėtoją, Lietuvos nepriklauso
mos valstybės atstatymo akto 
signatarą ir tuometinį Lietuvos 
Respublikos Aukščiausios Tary
bos pirmininką Vytautą Lands
bergį minėjimo dalyviams pri
statė JAV LB Tarybos prezidiu
mo pirmininkas Vytautas Ka
mantas.

LIETUVIŲ KALBOS 
PAMOKOS

Mokytojas Vytautas Jonaitis 
dėsto lietuvių kalbą Grand 
Rapids specialiuose kursuose 
vakarais, kuriuos lanko ne tik 
lietuvių kilmės studentai, no
rintieji geriau jos išmokti, bet ir 
amerikiečiai, susidomėję Lietu
vos žmonėmis ir norį jiems dau
giau padėti. Šios Vytauto Jonai
čio vedamos lietuvių kalbos 
pamokos vyksta jau keli metai.

RINKIMAI l 
JAV LB TARYBĄ

LB Grand Rapids apylinkės 
rinkimų komisiją sudaro pirmi
ninkas Petras Treška (1329 
Muskegon Avė. NW, Grand Ra
pids, MI 49504, telef. 616-451- 
8298), Juozas Ugianskis ir Jonas 
Treška. Rinkimai į JAV LB 
Tarybą vyks balandžio 30 — ge
gužės 1,7 ir 8 dienomis. Visi LB 
apylinkėje registruoti nariai 
paštu gaus balsavimo lapus ir 
vokus, balsuoti galės laiškais 
arba asmeniškai Šv. Petro ir 
Povilo parapijos mokykloje, 
1433 Hamilton Avė. NW, Grand 
Rapids, MI, sekmadienį, gegu
žės 1 dieną, nuo 9:30 vai. iki 
11:00 vai. ryto per LB apylinkės 
metinį susirinkimą. Susi
rinkime bus taip pat galima 
gauti balsavimo lapus. Asmenys, 
neregistruoti apylinkėje, bet no
rintieji balsuoti, prašomi kreip
tis raštu, arba telefonu į 
Rinkimų komisijos pirmininką 
Petrą Trešką. Iš Grand Rapids 
apylinkės į JAV LB Tarybą Mi
chigano rinkiminėje apygardo
je vėl kandidatuoja Gražina ir 
Vytautas Kamantai.

LIETUVOS VAIKŲ 
GYDYMAS

LB Grand Rapids apylinkė ir 
jos pirmininkė Gražina Ka
mantienė labai artimai dirba su 
Healing the Children/Michigan 
organizacija ir rūpinasi Lietu-

Religinį koncertą Clevelande surengė LB Clevelando apylinkės valdyba, 
talkinama Dievo Motinos parapijos klebono. Iš k. — Toronto „Volungės” choro 
vadovė Dalia Skrinskaitė Viskontienė, Dievo Motinos parapijos klebonas kun. 
Gediminas Kijauskas, LB apylinkės pirm. R. Apanavičius, komp. J. Govedas 
ir Clevelando Dievo Motinos parapijos choro vadovė Rita Čyvaitė Kliorienė.

Nuotr. V. Pliodžinsko

vos vaikų gydymu iš dosnių 
Grand Rapids lietuvių tam tiks
lui aukomis surinkusi 3,800 dol. 
Jau daugiau negu pusę metų 
Stasio ir Kim Jonaičių šeima 
globoja 8 metų amžiaus Tadą 
Baraviką, kuriam jau buvo pa
darytos dvi komplikuotos akių 
operacijos, padėjusios atgauti 
regėjimą; jis dabar ruošiasi tre
čiai operacijai. Neseniai Grand 
Rapids Press dienraštyje buvo 
straipsnis apie jo gydymą, apie 
jo globėjus Jonaičius ir apie Ta
do mokslą Šv. Petro ir Povilo pa
rapijos mokykloje. Dienraštyje 
išspausdinta nuotrauka, kurio
je Tadui mokykloje jo klasės 
draugai padeda išmokti anglų 
kalbos. Po pamokų lietuviškai 
jį moko Grand Rapids aukštes
niosios mokyklos mokytojas Vy
tautas Jonaitis. Per Healing the 
Children/Michigan organizaci
jos tarpininkavimą atvykę kiti

vaikai gydomi Detroito ir Ann 
Arbor ligoninėse. Greitu laiku 
atvyks dar vienas vaikas iš Lie
tuvos gydytis į Grand Rapids.

RYŠIAI SU UTENA
PLB valdybos pirmininko Ri

mo Česonio tarpininkavimu LB 
Grand Rapids apylinkė yra su
siporavusi su Utena. Ypač ar
timi ryšiai yra tarp Šv. Petro ir 
Povilo parapijos mokyklos ir 
Utenos katalikiškos mokyklos. 
Mokyklos vedėjos Nancy Kry- 
ger pastangomis mokyklos 
vaikai susirašinėja su Utenos 
mokyklos vaikais, siunčia jiems 
siuntinukus, mokosi apie Lietu
vą. Pernai Nancy Kryger buvo 
pagerbta per LB apylinkės ruoš
tą Vasario 16 minėjimą, praėju
sią vasarą ji praleido Utenoje ir 
ateinančią vasarą vėl ten vyks. 
Apylinkės lietuviai švenčių ir

kitomis progomis siunčia siun
tinius Utenos našlaičiams ir 
seneliams. Iš Utenos ateina laiš
kai su padėkomis.

LB APYLINKĖS METINIS 
SUSIRINKIMAS

LB Grand Rapids metinis su
sirinkimas šaukiamas sekma
dienį, gegužės 1 d., 9:30 vai. ry
to, tuoj po lietuviškų Mišių, Šv. 
Petro ir Povilo parapijos mokyk
loje, 1433 Hamilton Avė., Grand 
Rapids, Michigan. Darbotvarkė
je numatyti valdybos ir komite
tų pranešimai, pusės (arba trijų) 
valdybos narių rinkimai, eina
mieji reikalai. Apylinkės valdy
bą sudaro pirmininkė Gražina 
Kamantienė, vicepirmininkai 
Vytautas Jonaitis, Jonas Treš
ka, Jr. ir Petras Treška, sekreto
rius Vytautas Kamantas ir iždi
ninkas Juozas Lukas. Šiais me
tais savo dviejų metų kadenciją 
baigia Vytautas Jonaitis, Juo- 
zas^ferrkas ir Jonas Treška.

SKAUDI NELAIMĖ
Šv. Petro ir Povilo parapijos 

mokyklos vedėjos Nancy Kryger j 
šeimą ištiko skaudi nelaimė. Jos fi 
sūnus Matas, studijavęs Alaba- 
mos valstijoje, ten buvo sužeis
tas per nelaimingą atsitikimą ir 
ligoninėje mirė. Buvo palaidotas 
Grand Rapids. Nancy Kryger la
bai daug padeda Lietuvai, tad 
jos nelaimę išgyveno ir visi 
Grand Rapids lietuviai.

Koresp.

• Ispanų keliautojas Ponce 
de Leon 1513 m. balandžio 8 d. i 
pasiekė dabartinės Floridos I 
krantus (ties St. Augustine), ieš
kodamas Jaunystės šaltinio”.

CLASSIFIED GUIDE

MISCELLANEOUS REAL Ei. TATE

PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO

ongresas
PLJK Ruošos Komitetas įvertino Jūsų nuomonę
Norėdami užtikrinti kiek galint gausesnį lietuvių jauninto
dalyvavimų šiame pasauliniame jaunimo sąskrydyje, su džiaugsmu 
pranešame, kad Kongreso kainos sumažintos net 25% (apie S465)!

Pasirinkite 9, 11 ar 19 dienų kongreso programą
Kviečiame pasirinkti: I I dienų Lietuvoje, 9 dienas Anglijoje, 
arba pilnų 19 dienų programų Lietuvoje ir Anglijoje.

Lietuvos programa pratęsta - kelionė laivu atšaukta
Atsižvelgiant į daugelio 1*1 J Sąjungos narių nuomonę, nutaria 
programos dali Lietuvoje pratęsti, atšaukiant laivo kelionę Baltijos 
Juta. Kongreso Lietuvos programa - tai unikali proga jaunimui 
susipažinti su tikruoju Lietuvos gyvenimu. Bendrausime su savo 
profesijos kolegomis arba savo specialybės studentais: pra
leisime dienų Lietuvos kaime ir susipažinsime su jo gyventojais; 
įsijungsime į labdaros bei savanoriškos veiklos darbus.
Bus progų pasilinksminti, pažinti Lietuvos kultūrines verty bes 
bei senovės papročius. Praleisime "pagoniškų vakarų” Trakuose, 
bus folkloro vakaronė. Prieš išvykstant į Londonu PLJK Studijų 
Dienoms ir ekskursijoms, turėsime progos pailsėti Baltijos 
pajūryje —juodkrantėje. pamąstyti apie Lietuvoje įgvtas žinias, 
bei atsisveikinti su Lietuva jos pasakiškoje gamtoje.

Papiginti skrydžiai per Kongreso kelionės agentūrą
Skambinkite PLJK oficialiai kelionės agentūrai l’RANSEAIR 
įsigy ti papigintus bilietus i Vilnių ir namo iš Londono. Skam
binant iš JA\ . PRANSI AIR telefonas (darbo valandomis):
1-800-666-4901 (už JAV ribų: 202-362-6100).

Pasaulio lietuvių Jauninto Kongreso Ruošos Komitetas 
P.O. Box 2812. Springfield, VA 22152-0812, USA 
tel./fax. bendrai PLJK informacijai - 703-569-5370 
lel. PLJK registracijos klausimais - 703-425-9273
Pateiktos kainos gali keistis be pranešimo ir neįskaito skrydžiu į Europą ir atgal. 
PLJK programa gali keistis be pranešimo. Aukos paremti VIII Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresą yra mielai priimamos. "Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas" 
ir “Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjunga" yra pelno nesiekiančios organizacijos.

LIETUVOS AIDAI
Veda KAZĖ BRAZDŽIONYTE 

Nuo trečiadienio iki penktadienio,
8:30 v.v. — 9:00 v. v.

Visos laidos iš VVCEV stoties 
1450 AM banga.

Adresas: 511 So. Nolton Avė.
VVillovv Springs, IL. 60480.

Tel.: (708) 839-2511. Tel.-FAX (708) 839-0870

■■ ■ i -4
1O°/o—2O°/o—309kpigiau mokė- į 

šit už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas mus.

FRANK ZAPOLIS
3208 ’/« WMt 95th Street 

Tel. — (708) 424*8654
(312) 581-8854

ELEKTROS. 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

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

312-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

NAMŲ REMONTAI
Užkalam „siding”, remontuojame: stogus, 
langus, duris „porches”, rūsius; dedame 
keramikines plyteles, atliekame įvairius 
mūrijimo darbus.
Kreipkitės: tel. 312-489-1478

Movlng—Kraustymas
Profesionalus patarnavimas pri
einamomis kainomis, jums patogiu 
laiku. Draudimas garantuotas. Kreiptis?
Gediminas: tai. 312-925-4331

Cleaning atties, garages, base- 
ments; eutting & removing trees.
Free estlmate. Call Vytas, tel. 
312-436-1437

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

GREIT

PARDUODA

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

KMIECIK REALTORS
7922 S. Pulaski Rd.

4365 S. Archer Avė.

DANUTĖ MAYER 
284-1900

Jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asmeniškai 
patarnaus. įkainavimas veltui.

Apsilankius Lietuvoje,
kosmetinių operacijų 
klausimais kreipkitės į 
plastinės chirurgijos spe
cialistą prof. dr. Viktorą 
Baltaltį. Informacija Vil
niuje: tel. 74-24-24.

FOR SALE
4 bedrm. house, 2 baths, 
a/c, finished basement, 
two car garage; many 
extras.

Open house Sunday 
May 1,1 pm - 6 pm., 
6749 S. Kostner Avė. 

Tel. 312-767-1097:

HELP VVANTED

U.S. SAVINOS BONOS
THE GREAT AMERICAN INVESTMENT

US$1385
PLJK Atstovo Kaina

1994 m. liepos mėn. 11-29 dd. 

19 dienų/18 naktų

VVashington, D.C. „landseaping” 
kompanija ieško darbininko. 

Pradžiai alga $6 į vai. 
Skambinti

Aleksui Škirpai, tel 202-244-2373

• į kainų įskaityta: • 
Lietuvos Programa (11 dienų) 
Skrydis iš Vilniaus į Londoną

Studijų Dienos Anglijoje (9 dienos) 

Apgyvendinimas ir maistas 
Transportas tarp programos dalių 

Susitikimai, seminarai ir vakaronės 

PLJK atidarymo ir uždarymo banketai 

Ekskursijos Lietuvoje ir Anglijoje

Dalyviai/Turistai 
nuo $525 iki $1905

(pagal pasirinktą kategoriją) 

Lietuvoje: liepos mėn 11-21 d. 
Anglijoje: liepos mėn. 21-29 d.

Pasirinkite 11 dienų programą Lietuvoje 

arba 9 dienų programą Didž. Britanijoje. 

Galite taip pat dalyvauti pilnoje PLJK 

programoje (19 dienų/18 naktų).

Daug Gimtinių, 
Tėvynė-Viena!

t^uneo ev rote

APLANKYKITE PABALTIJĮ 
LIETUVA '94

Kreipkitės į mus — suplanuosime jūsų kelionę. 
Prieinamiausios kainos 

Finnair, Lufthansa ir SAS oro linijomis 
"economy" ir "business" klasė 

Viešbučiai

GO BALTIC
Musų naujas leidinys apie Skandinavijos 

k Baltijos kraštus — perskaitykite!

1-800-451-9511
UNIONTOURS

Įsteigta 1931 m.

79 Madison Avė., Nevv York, N.Y. 10016 
Tel. 212-683-9500 — Fax 212-683-9511

We Ship UPS 312-434-9766

Užsiimam maisto tiekimu (catering)

______ talman
delicatessen
Valgis Catering

Skaniausi lietuviški gaminiai
Geriausias spaudos rinkinys Čikagoje!

2624 West 69th Street, Chicago, IL 60629

DON’T SPEND IT A1L - SAVE SOME AT

MUTUAL '?ede'mt SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

Chortered ond Superyised by the United States Government 

2212 W. CERMAK ROAD • CHICAGO, IU INOIS 60608 PHONE (312) 847-7747



LAIŠKAI
NEPAMOKSLAUJA, O 

INFORMUOJA

Dr. D. Degėsio straipsniai ne 
tik labai patinka, bet yra nau
dingi. Jų visuomet laukiame. 
Dr. Degėsys rašo paprastai, 
suprantamai — kiekvienam 
aišku, ką jis nori pasakyti. Svar
biausia, jie nepamokslauja, ne
graudena, o tik informuoja. 
„Draugo” antradieniniai 
„Sveikatos klausimais” skyriai 
mūs šeimoje yra labai mieli 
svečiai. Aš juos taip pat iškerpu 
ir pasiunčiu giminėms į 
Lietuvą.

Julija Kairienė
Munster, IN

INDRĖS ĮSPŪDŽIAI

Su dėmesiu skaitau Indrės 
įspūdžius iš apsilankymo Lietu
voje „Saulutės”, Lietuvos 
našlaičių globos būrelio, 
reikalais. Jos paprastas, neiš- 
pūstas ir sensacijų nesi
vaikantis pasiaukojimas yra 
tikrai efektingas. Džiaugiuosi, 
kad įspūdžiai spausdinami vien
tisai atkarpoje, nes jie nenu
trūksta ir dėl to yra dar 
efektingesni. Tikiuosi, kad 
niekas neliks abejingas Lietu
vos našlaičių vargui ir dar gau
siau pradės juos remti.

Monika Astašauskienė 
Holland, MI

ĮDOMUS DIENRAŠTIS

Jūsų (nors derėtų sakyti — 
mūsų) dienraštį skaitau se
nokai. Labiausiai dienraščio 
puslapiuose patinka Lietuvos ir 
užsienio lietuvių gyvenimo ar
tumas, kurį galima būtų pa
vadinti bendru likimu. Ir labai 
vertinu kultūrai skiriamus pus
lapius, nes juose spausdinama 
daug kūrybingų straipsnių, įdo
mios medžiagos, pokalbių, api
bendrinimų, naujienų.

Robertas Keturakis 
S. Boston, Mass.

KAI NEŽINOME, KUR 
KITUR KREIPTIS

Mūsų kolektyvas yra pakvies
tas ir ruošiasi dalyvauti dviejuo
se tarptautiniuose folkloro fes
tivaliuose, kurie vyks liepos 28 
- rugpjūčio 7 d. Rexburg (Utah) 
ir rugpjūčio 8-15 d. Bountiful 
(Utah). Tačiau, koks gali būti 
apsilankymas JAV, neaplan
kant vienos didžiausių užsienio 
lietuvių susibūrimo vietos — 
Čikagos? Mes labai prašome, 
kad gal per lietuviškas orga
nizacijas ar tautinių šokių

grupes kas padėtų suorganizuo
ti koncertinius pasirodymus 
Čikagos lietuviams. Mūsų tau
tinių šokių kolektyvas „Suk
tinis” labai sėkmingai veikia 
Kaune, atkreipė net ameri
kiečių dėmesį, todėl tikime, kad 
lietuviams būtų taip pat įdomu 
su mumis susipažinti.

Laukiame gerų žinių iš 
Čikagos!

Audrius Šumauskas ir 
Juozas Belickas

„Suktinio” vadovai
Mūsų adresas: Kauno Kultū

ros rūmai, Vytauto pr. 79/1, 
3000 Kaunas; tel. 228579, 
202237, 207998; faksas 3707 
208321.

„DRAUGUI” REIKALINGA 
LB PAGALBA

Pasklidus žiniai apie dienraš
čio „Draugo” finansinius ne
galavimus, dažnam galėjo kilti 
neramus rūpestis, kaip tektų 
gyventi be lietuviško dienraščio. 
Be abejo, šis rūpestis vertė suor
ganizuoti „Draugo” gelbėjimo 
fondą, oficialiai inkorporuojant 
pavadintas Draugo fondas, kaip 
kultūrinės — spaudos šalpos, ne 
pelno siekianti korporacija su j 
atleidimu nuo mokesčių. Nario i 
įnašas — 200 dol., o į jį stoti gali 
asmenys ir organizacijos. Jau 
spaudoje pasirodė ir LB apy
linkių, supratusių šio reikalo 
svarbumą bei „Draugo” 
reikšmę LB veikloje, įstojusių į 
šį fondą.

Niekas negali paneigti „Drau
go” nepaprasto vaidmens Lietu
vių bendruomenei dešimtmečių 
tėkmėje. Pradedant LB 
apylinke, ir baigiant JAV LB 
Krašto valdyba, daugybė bend
ruomeninės veiklos informacijos 
paskelbiama šiame dienraštyje. 
Nors LB organas yra „Pasaulio 
lietuvis”, tačiau, lygindami 
spaudos skiltimis, „Pasaulio 
lietuvio” mėnesinę laidą ir 
vienos savaitės „Draugą” — 
„Drauge” paskelbiama daugiau . 
įvairiausio pobūdžio, LB reika-' 
lais tekstų. Todėl jis yra tapęs I 
JAV LB gyvenimo ryškiu at
spindžiu, kur reiškiasi nuo
monių įvairovė dėl LB veiklos, 
o į kritiškus bei tendencingus 
LB adresu išpuolius čia yra atvi
ros durys tikrovės žodžiams. Ne 
kartą šitokie pokalbiai išeina į 
gera ir pačiai bendruomenei.

Trumpai: „Draugo” paslauga 
LB veiklai, JAV LB Krašto 
valdybos informacijai, LB apy
linkių įvairių renginių bei dar
bų aprašymas verste verčia ne
delsiant įstoti į Draugo fondą — 
didesnės bei gausesnės apy
linkės teįstoja su didesne suma, 
o mažesnės nors su vieno nario 
įnašu.

JAV LB Krašto valdybos 
„Biuletenis” (nr. 5)

KĄ REIŠKIA TOS RAIDĖS?

„Draugą” skaitau nuo pra
džios iki galo, ypač dabar, kai jis 
pasidarė labai įdomus. Esu įsi
tikinęs, kad visi skyriai ir 
straipsniai yra skiriami visiems 
skaitytojams. Tačiau daugiau
sia neaiškumų sukelia trečia
dieniais skautų skyrius. Dažnai 
atrodo, kad jame rašomi kaž
kokie slapti dalykai: jei esi 
skautas — žinai, jei esi neskau- 
tas — žinokis! Kalbu apie raides 
beveik prie kiekvienos 
pavardės. Ką reiškia tos raidės, 
ar raidžių grupės? Gal tai 
titulai, ar laipsniai, ar inicialai, 
per klaidą parašyti mažąja 
raide? Būtų gerai, jei bent syk} 
kas paaiškintų.

Vincas Stukevičius 
Evanston, IL

DĖL SOCIALINIŲ REIKALŲ 
SKYRIAUS

Manome, kad Socialinių rei
kalų tarybos skyrius „Drauge” 
yra turbūt tas tikrasis tiltas 
tarp pačių naujausių lietuvių 
ateivių, tarp jaunosios ir seno
sios mūsų pačių kartos. Tame 
skyriuje daug naudingos infor
macijos visiems: apie „žaliąsias 
korteles”, pilietybės ir darbo 
gavimo rūpesčius, apie sukčius, 
apsaugą ir pensijas... Tai bene 
naudingiausias ir geriausias 
praktiškų patarimų skyrius šia
me dienraštyje. Reikia sveikinti 
Birutę Jasaitienę ir Aldoną 
Šmulkštienę už įdomios ir 
reikalingos informacijos pa
ruošimą.
Simas ir Elena Tamošiūnai 

Glen Ellyn, IL

ESU MALONIAI 
NUSTEBINTAS

Išmintimi, politiniu bran
dumu, -didele'erudicija bei plačia 
pasaulėžiūra maloniai nuste
bino „Drauge” balandžio 8 ir 14 
d. išspausdinti Onos Voverienės 
straipsniai taip svarbiomis šian
dien temomis. Tokie autoriai, be 
abejonių, labai stiprina Jūsų 
laikraštį.

Prašome „Draugo” redakciją 
perduoti Onai Voverienei pačius 
geriausius palinkėjimus ir 
padėką. Jei turime tokių žmo
nių — Lietuva atsikels!

„Versmės” vardu 
Bronius Maknickas

Los Angeles, CA

DRAUGAS, penktadienis, 1994 m. balandžio mėn. 29 d. 5

Bryan Bagdady (kairėje) ir Gintaras Aukštuolis įrodo, kad yra „vyriška” būti 
modeliais madų parodoje, jeigu tos parodos pelnas skiriamas Montessori 
mokyklėlėms. Paroda įvyko kovo 13 d.

APIE SKIRTINGAS 
NUOMONES

Skirtingos nuomonės ir Čika
goje, ne tik Omahoje. Apsaugok, 
Viešpatie, nuo garbės svečių ar 
ir ne tokių garbingų, kurie 
mums nori įrodyti Lenino, Stali
no ir kitų mūsų tautos žudikų 
paminklų svarbą.

Tik pagalvokime, kas būtų 
jeigu žydų muziejuose stovėtų 
Hitlerio statulos?

Gailutė Valiulienė 
Chicago, IL

Nuotr. V. Skvirblio

PADĖKA
A.fA.

Dr. LEONAS BAJORŪNAS
Mūsų mylimas Vyras, Tėvelis, Uošvis ir Tėvukas mirė 

1994 metų kovo mėn. 9 d., Pompano Beach, Florida. Kovo 
mėn. 14 d. buvo palaidotas Dangaus Vartų kapinėse, Putnam, 
CT.

Nuoširdžiai dėkojame giminėms, draugams ir pažįsta
miems apsilankiusiems koplyčioje, dalyvavusiems gedu
lingose šv. Mišiose ir palydėjusiems į amžiną poilsio vietą, 
Putname.

Esame labai dėkingi kun. Vytautui Pikturnai už maldas 
ir jautrų žodį koplyčioje, už gedulingas šv. Mišias ir prasmingą 
pamokslą. Ypatingai dėkojame J.E. vysk. Pauliui Baltakiui, 
kuris savo netikėtu apsilankymu koplyčioj ir sukalbėtom 
maldom labai pagerbė mūsų Brangųjį Velionį.

Mūsų nuoširdžiausia padėka Nekaltai Pradėtosios Švč. 
Mergelės Marijos Seserims Putname už velionio palydėjimą 
į Amžino Poilsio vietą, už šv. Mišias, maldas ir jaudinančias 
giesmes kapinėse. Taip pat už mūsų ir mūsų artimųjų globą 
ir parodytą nuoširdumą mums ten esant.

Labai dėkojame Ateitininkų Dvasios vadui kun. V. 
Cukurui už šv. Mišių aukojimą, pamokslą ir jautrius atsi
sveikinimo žodžius kapinėse.

Mūsų nuoširdžiausia padėka visiems už pareikštas 
užuojautas asmeniškai, laiškais ir „Drauge”, už gėles ir auko
jamas šv. Mišias. Ypatingai dėkojam už gausias aukas 
Velionio atminimui Lietuvos Našlaičių Globai ir Vasario 
16-tos gimnazijai.

Jūsų visų parodytas nuoširdumas ir užuojauta lengvina 
mūsų skaudaus liūdesio ir netekties dienas.

Žmona Marija, dukros Giedrė ir Daiva su šeimomis.

A.fA.
JULIA VEREGA

Leknick

Gyveno Burlington WI, anksčiau Cicero, IL.
Mirė 1994 m. balandžio 26 d., 10 vai. ryto, sulaukusi 79 

metų.
Gimė Chicagoje.
Nuliūdę liko: sūnus James Verega, marti Peggy, anūkai- 

Christine Johnson, vyras Kevin, Jean Schuerman, vyras 
Kevin, Dawn Verega ir John Verega; proanūkai: Karly, Jared 
Schuerman, Todd Sobbe Verega bei kiti giminės.

Priklausė Burlington, WI pensininkų klubui.
Velionė pašarvota penktadienį, balandžio 29 d. nuo 3 iki 

8 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer 
Avė. at Derby Rd.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, balandžio 30 d. Po religinių 
apeigų laidojimo namuose>10 vai. ryto velionė bus palaidota 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:sūnus, marti, anūkai, proanūkai ir kiti 
giminės.

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus. 
Tel. 708-257-6667 arba 1-800-994-7600.

x

Mielas gyvenimo drauge, 
pavasaris ir gėlės 
tegul tau žydi amžinai.

PADĖKA
A.|A.

STASYS MATUTIS
Mūsų brangus Vyras, Tėveliukas ir Uošvis mirė 1994 m. 

balandžio 1 d. Palaidotas balandžio 5 d. Šv. Kazimiero lietu
vių kapinėse, Chicagoje.

Nuoširdžiauisiai dėkojame Pal. Jurgio Matulaičio Misi
jos kapelionui kun. A. Paliokui už maldas koplyčioje, atna
šautas šv. Mišias ir palydėjimą į kapines. Dėkojame sol. J. 
Vazneliui už giedojimą ir muz. M. Motekaičiui už vargona
vimą.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, velionį prisiminusiems, 
paguodusiems mūsų šeimą, žodžiu, maldomis, aukomis šv. 
Mišiomis ir Mercy Lift, taip pat už gėles.

Didelis ačiū skautams: Sigitui Miknaičiui, Antanui 
Paužuoliui, Manui Nariui už įspūdingą atsisveikinimą.

Labai ačiū karsto nešėjams, Leonui Maskaliūnui, Juozui 
Užupiui, Rimui Gulbinui.

Dėkojame laidotuvių direktoriams Donald ir Donald, Jr. 
Petkams.

Ačiū visiems.

Nuliūdę: žmona, sūnūs, duktė, marti, žentas ir 
giminės.

A.tA.
ADELEI SKEIVIENEI

mirus, jos vyrą, mūsų mielą kolegą miškininką, 
JUOZĄ SKEIVĮ, dukrą JOANĄ KIRVAITIENĘ, 
žentą KĘSTUTĮ ir anūkus EDVARDĄ ir TOMĄ, o 
taip pat gimines KIRVAIČIUS Amerikoje bei visus 
gimines Lietuvoje nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime.

Jonas ir Juzė Žebrauskai

Angly Kalba Sėkmingai Darbuotis 
Universitete Ir Profesijose

f\$l midland Federal
Savings and Loan Association

75 metus aptarnauja lietuvius
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios

MAROUETTE PARK
2567 VVEST 69th STREET

(1-312) 925-7400 BRIDGEVIEVV
8929 S. HARLEM AVĖ. 

(708) 598-9400

asa»c<

BRIGHTON PARK
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470

EOUU HOJ9HC
LENOER

The University of Illinois at Chicago
Tutorium in Intensive English________________
(Inte n syvus an g I ų kalbos kursai) 
• keturiy lygių dėstymas vyksta ištisus metus
• mažos grupės su ESL dėstytojais profesionalais
• dėstymas surištas su kompiuteriais ir įvairiomis vaizdinėmis priemonėmis
• patarimai immigracijos reikalais; 1-20 vizos studentams
• visi studentai laiko TOEFL egzaminus, kurie bus užskaitomi 

lllinojaus Universiteto
• papildomi kursai: TOEFL Paruošimas, Šnekamosios kalbos įgūdžiai pažengusiems 

Dėl platesnės informacijos, kreipkitėsį:

I
The University of Illinois at Chicago
The Tutorium in Intensive English (M/C 324)

601 S. Morgan St., Room 820
Chicago, Illinois 60607 USA 
(312) 996-8098/Dr. Boca

Deja, universitetas negali duoti finansinės paramos.

I The University of Illinois
W I at Chicago
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Joniškiečių Labdarybės ir 
kultūros klubo susirinkimas 
bus antradienį, gegužės 3 d., 1 
vai. popiet, Ziggy Kojak sve
tainėje, 4500 S. Talman Avė. 
Kviečiama visus narius at
silankyti, nes yra daug svarbių 
reikalų. Po susirinkimo bus 
vaišės.

Brighton Parko Moterų
klubo narių susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, gegužės 5 d., 1 
vai. po pietų, Kojak salėje, 4500 
S. Talman. Narės prašomos 
dalyvauti, nes turime aptarti 
svarbius reikalus. Bus vaišės.

„Saulutė”, Lietuvos našlaičių 
globos būrelis, norint susidaryti 
pilnesnį vaizdą apie išeivijos 
pastangas remti beglobius 
Lietuvos vaikus, išsiuntė 
laiškus kraštų Lietuvių bend
ruomenių valdyboms, prašant 
suteikti duomenis apie jų 
teikiamą pašalpą, kad būtų 
salima veiklą suderinti, kad ne
būtų neremiamų globos namų 
bei asmenų, kuriančių alterna
tyvines gyvenimo sąlygas 
nelaimingiems vaikams.

Žaidimas įdomus ne tik Rimui Kapačinskui, bet ir jo mamai Danai. Abu jie 
maloniai laiką praleido motinos-vaiko renginyje „Žiburėlio” mokyklėlėje,
feemonte.

Nuotr. Irenos Senkevičienės

x Maldos Būrelis Cleve
land, OH, yra įsipareigojęs ir 
globoja vieną našlaitį Lietuvoje. 
Kas mėnesį „Lietuvos Našlaičių 
Globos” komitetui per Albiną 
Petukauskienę atsiunčia $20. 
Ačiū!

(sk)

x Rytoj, šeštadieni, įvyks 
seniai lauktas Lietuvos estra
dinės muzikos karaliaus, St. 
Povilaičio, koncertas. Bilietai 
gaunami Vazneliu prekyboje, o 
prieš koncertą — Jaunimo cen
tre prie įėjimo. Pradžia 7:30 
v.v. Po koncerto — sustikimas 
su solistu ir pabendravimas 
Jaunimo centro kavinėje.

(sk)

x BINGO žaidimai PLC Le
monte pradedami gegužės 4 d., 
trečiadienį, 5 vai. vakaro. Cen
tro didžiojoje salėje ir vyks 
kiekvieną trečiadienį, tuo pačiu 
laiku. Bingo žaidimų atidarymo 
proga žaidėjai bus pavaišinti 
karšta vakariene. Kviečiame 
dalyvauti ir išbandyti savo 
laimę. Vadovai — Alė ir Algis 
Lieponiai.

(sk)

ARAS ROOFING 
Arvydas Klela 

Dengiame Ir taisome 
visų rūšių stogus
Tel. 708-257-0746 

Skambinti po 6 v.v.

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.

Lietuvių Katalikų spaudos 
draugijos direktorių posėdis 
įvyko balandžio 27 d., prie 
„Draugo” esančiame Marijonų 
vienuolyne. Kartu dalyvavo ir 
Marijonų provinciolas kun. 
Donald Petraitis, MIC. Buvo 
apsvarstyti svarbūs, su dien
raščio leidimu ir „Draugo” 
spaustuvės darbais susiję rūpes
čiai, reikalai, nustatytos gairės 
ateities darbams bei patobulini
mams. Posėdyje dar kartą pa
tvirtinta, kad Tėvų marijonų 
įgaliotinis „Draugo” reikalams 
yra kun. Viktoras Rimšelis, 
MIC, kaip jau buvo paskelbta 
dienraštyje. Provinciolas 
pareiškė, kad visais dienraščio 
ir spaustuvės klausimais kun. 
V. Rimšelis yra jo atstovas ir de
šinioji ranka. Posėdžiui vado
vavo Draugijos pirm. dr. An
tanas Razma.

Valerija Radavičienė (Rada- 
vičius) yra labai sunkiai susir
gusi, guli Šv. Kryžiaus ligoni
nėje (yra kritiškoje padėtyje). 
Draugės kviečiamos aplankyti 
ir paguosti ligonę. Ji paguldyta 
636 kambaryje.

x Dail. Rimanto Dichavi- 
čiaus, svečio iš Vilniaus, paroda 
atidaroma balandžio 29 d., 
penktadieni 7 vai. vakare 
Čiurlionio galerijoje. Po 
atidarymo galerijoje dailininkas 
kalbės apie savo gyvenimą 
Sibire, apie kūrybą, ir da
bartines Lietuvos aktualijas. 
Visus kviečiame. (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 siuntinys 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; mielės 
100; šokoladas 300; saldainiai, 

šokolad. 1; medus 1; apelsinai 2 
kg.; citrinos 1 kg.; aliejus 2 lt.; 
marinuota silkė 360; priesko
niai 100; aspirinas (ASA 325 
mg.) 250 tbl. Už 22 kg. (48 sv.) 
— $99.00 U.S. Kainos ir produk
tų sudėtis keičiasi dažnai pagal 
Lietuvos rinkos kainas. Rašyki
te arba skambinkite dėl naujo 
kainoraščio: 517 Fruitland 
Rd., Stoney Creek, Ont. L8E 
5A6, Canada, tel.905-643-3334, 
fax 905-643-8980.

(sk)

Kompozitorius Vytautas ir Jūratė Klovos (sėdi viduryje) mažeikiečių tarpe balandžio 21 d. Sekly
čioje.

Nuotr. V. Juknevičiaus

ARTĖJA KOMP. VLADO 
JAKUBĖNO SUKAKTIS IR 

MINĖJIMAS

Stipriu tempu artėjame prie 
žymiojo Lietuvos ir užsienio 
lietuvių muziko Vlado Jaku- 
bėno 90-ties metų gimimo 
sukakties, kuri bus gegužės 15 
d. Tą pačią dieną Čikagos lietu
viai prisimins šį visapusišką 
muzikos pasaulio atstovą 
Balzeko lietuvių kultūros 
muziejaus „Gintaro” salėje. 
Nepaisant, kad V. Jakubėną 
daugiausia minime kaip kom
pozitorių, tačiau jis buvo ir 
pedagogas, muzikos kritikas (jo 
recenzijas dažnai spausdindavo 
ir „Draugas”). VI. Jakubėną 
pažįstame ir kaip pianistą, 
kuris dalyvaudavo koncertuose 
bei akompanuodavo solistams ir 
chorams.

Gimęs 1904 m. Biržuose, iki 
savo mirties — 1976 m. gruodžio 
13 d. Čikagoje, jis išvarė di
džiulę vagą lietuviškuose 
muzikos dirvonuose. Sunku 
rasti muzikos mylėtoją išei
vijoje, kuris nebūtų matęs VI. 
Jakubėno, o juo labiau — klau
sęsis jo kūrinių. Vien tik Čika
goje gyvena bent keli šimtai jo 
mokinių, kurių būrys dar vis 
aktyviai reiškiasi muzikiniame 
gyvenime. Šie labiausiai atsi
mena savo didįjį mokytoją ir, 
reikia manyti, kad ateis į jo 
pagerbimą gegužės 15 d.

Šio minėjimo programa bus 
tikrai įdomi. Čia neilgą 
paskaitą iš savo asmeninės 
patirties apie VI. Jakubėną 
skaitys muz. Algis Šimkus, 
anksčiau gyvenęs ir dirbęs 
Čikagoje, o dabar yra persikėlęs 
į Floridą. Jis specialiai iš ten 
atvažiuoja pagerbti savo buvusį 
bendradarbį.

Koncertinėje dalyje bus 
žymieji mūsų solistai, su kuriais

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road — 
Tel. (312) 847-7747.

(sk)
x Aplankykite nuostabią 

Alaską keliaudami Princess 
Cruises laivu bei Midnight Sun 
Express traukiniu š.m. 
rugpjūčio 11-22 d. Dėl informa
cijos kreipkitės į American 
Travel Service, 9439 So. Ke
dzie Avė., Evergreen Park, 
IL 60642 tel. 708-422-3000. Vie
tų skaičius ribotas.

(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., Ine. 
Chicagoje. Iš kitur skambinkite 
veltui: tel. 1-800-621-2103.

(sk)

VI. Jakubėnui teko nemaža ' 
dirbti, jiems akompanuoti: tai 
Algirdas Brazis, Dana Stankai
tytė, Jonas Vaznelis, Praurimė 
Ragienė. Prie jų prisijungs ir 
jaunesnieji — Dalia Eidukai- 
tė-Fanneli ir Algimantas Bar- 
niškis. Be to, bus ir miš
rus kvartetas, kurį rengia prof. 
Anicetas Arminas. Šis garsiojo 
„Varpo” choro dirigentas iš Vil
niaus taip pat ruošia ir naujai 
sudarytą kamerinį chorą, kuris 
padainuos keturis VI. Jakubėno 
kūrinius. Solistams akompa
nuos ir solo kūrinius atliks pia
nistas Manigirdas Motekaitis.

Komp. Vladas Jakubėnas.

Taip pat dalyvaus ir VI. Jaku
bėno sesuo Halina Dilienė, kuri, 
nors ir senyvo amžiaus, nori 
pasveikinti savo brolio draugus 
ir gerbėjus. Atvyks ir daugiau 
žymių lietuviško muzikos pa
saulio atstovų.

Šį minėjimą-koncertą rengia, 
jau daugiau negu dešimtmetį 
Čikagoje veikianti, VI. Jaku
bėno vardo draugija, kuri yra 
daug prisidėjusi prie šio žymio
jo kompozitoriaus kūrybos po
puliarinimo, ypač Lietuvoje 
paskutinių trejų metų laikotar
pyje.

Ed. Šulaitis

Buvęs LF tarybos pirm. Povilas Kilius perduoda „Valdžios simbolį” (plaktuką) 
naujajai Lietuvių fondo tarybos pirm. Marijai Remienei.

PROF. VYTAUTAS KLOVA
MAŽEIKIEČIŲ TARPE

Nuskambėjus „Pilėnų” operos 
garsams, Mažeikiuose gyvenę 
ar ten lankę gimnaziją, pajuto 
ypatingą pasididžiavimą. Visi 
žinome, kad 1944 m. profesorius 
Vytautas Klova baigė šią gim
naziją, todėl, kad mus riša svar
bus ryšys. Labai norėjome kaip 
nors suburti tuos visus mažei
kiečius, kad visi turėtų progos 
bent valandėlę pabendrauti su 
„Pilėnų” operos kompozitorium. 
Mus rišo jaunystėje praleistos 
nerūpestingos mokyklos dienos, 
kartu išvaikščioti takai, sutikti 
žmonės. Sunku greitai visus su
burti, nes gyvename išsisklaidę, 
o kartais net pamirštame, kur 
ir kada tą ar kitą asmenį suti
kome vingiuotame gyvenimo 
kelyje.

Pagaliau, profesoriui sutikus 
paskirti mums keletą valandų, 
balandžio 21 d. susirinkome 
Čikagos „Seklyčioje”, kad prisi
mintume vieni kitus ir pabend
rautume su mūsų mielu kompo
zitorium. Atsinešėme vieną kitą 
nuotrauką, gimnazijos baigimo 
vinjetę, gimnazijos ženkliuką ir 
gimnazistišką kepuraitę, kurią 
per tiek metų išsaugojo Sofija 
Rimavičiūtė-Jelionienė, kuri ir 
buvo šio susibūrimo „Spiritus 
movens”.

Laukdami svečių — Vytauto 
ir Jūratės Klovų, dalinomės 
operos įspūdžiais, spėliojome, ar 
bent vieną iš mūsų jis atpažins.

Pagaliau pasirodė mūsų lau
kiami svečiai, lydimi Danutės ir 
Jono Barių, pas kuriuos ir buvo 
sustoję savo viešnagės metu. 
Papuošę abu gėlėmis, susipaži
nome, pasisakydami savo pa
vardes, bet mūsų visų dėmesys 
buvo nukreiptas į kompozitorių 
Vytautą. Mūsų buvo per 20, tai 
jam buvo sunku atsiminti ne tik 
mūsų pavardes, bet ir 50 metų 
išgyvenimų pakeistus veidus.

Nors „Draugo” skaitytojams 
turėtų būti labai aiškus Drau
go fondo uždavinys — sutelkti 
lėšas, kurių trūksta tolimes
niam dienraščio išlaikymui, 
tačiau paskatinimas stoti na
riais į Draugo fondą su 200 
dolerių įnašu padeda šį kilnų 
žingsnį greičiau žengti. Paska
tinimai daug kur praktikuo
jami, ypač laimėjimų forma. O 
tie laimėjimai (jei laimė nusi
šypso) kartais keleriopai kom
pensuoja ir labai kilniam tiks
lui duotą paramą.

Neseniai Draugo fondo nariai 
laimėjo dešimt po šimtinę vertų 
dovanų iš Transpak siuntinių 
įstaigos. Tiems laimėjimams 
praėjus, sulaukėme naujo mece
nato — American Travel Ser
vice kelionių biuro su vienu 
dideliu laimėjimu — lėktuvo 
bilietai į Lietuvą ir atgal iš bet 
kurios vietovės JAV ir Kana
doje po 1994 m. rugpjūčio 31 
dienos, nes tada baigiasi šio 
Draugo fondo narių laimėjimo 
data. Iki tada reikia tapti Drau
go fondo nariu, o esantiems na
riams savo įnašus papildyti bent 
200 dolerių.

Nauji Draugo fondo mecena
tai yra „Draugo” skaitytojams 
pažįstami: Aleksas ir Vytas 
Lauraičiai — American Travel 
Service, 9439 So. Kedzie Avė., 
Evergreen Park, IL 60642, tel. 
(708) 422-3000?savininkai. 
Šimtai „Draugo” skaitytojų 
keliones į Lietuvą tvarkė per jų 
įstaigą ir buvo patenkinti rūpes-

Susėdus prie stalo pietums, 
Sofija Jelionienė pasveikino 
svečius ir pareiškė mūsų visų 
pagarbą bei pasididžiavimą pro
fesoriaus Vytauto Klovos atlik
tais darbais ir sukurtais 
muzikos kūriniais, kurių yra la
bai daug.

Prieš pradėdami valgį, prisi
mindami mokykloje prieš 
pamokas kiekvieną dieną kalbė
tą maldą: „Teikis atsiųsti, 
Viešpatie, Šventosios Dvasios”.. 
stiprinomės, dalindamiesi pra
ėjusių jaunystės dienų išgyveni
mais. Nepamiršome pakelti ir 
šampano taurę, linkėdami pro
fesoriui V. Klovai tęsti kūrybos 
darbą.

Tolimesnį pokalbį tęsė dr. F. 
Kaunas žemaičių tarme, kurią 
jau baigiame pamiršti. Jis 
pakvietė kiekvieną iš mūsų 
bent keliais sakiniais pasisaky
ti apie savo ryšį su Mažeikiais. 
Neaplenkėme ir Jūratės Klo
vienės, kuri taip pat žemaitė iš 
Palangos. Pagaliau žodis teko 
kompozitoriui Vytautui Klovai, 
kuris džiaugėsi mūsų parodytu 
dėmesiu ir dėkojo visiems susi
rinkusiems.

Padarę keletą nuotraukų, kad 
liktų mūsų mlonaus pobūvio su 
profesorium Vytautu ir ponia 
Jūrate prisiminimas, skirs- 
tėmės į namus, grįždami į 
kasdieninį gyvenimą. Buvome 
patenkinti, galėję bent kelioms 
valandoms nuklysti į savo 
tolimą jaunystę. Tikimės, kad 
galėsime išgirsti profesoriaus 
naujus kūrinius Lietuvoje arba 
vėl Čikagoje ir linkime jam dar 
daug darbingų metų.

Karolina Kubilienė 

ŽYMUO MŪSŲ KONSULUI

Lietuvių Prekybos rūmai 
kiekvienais metais pagerbia 
žmogų, kuris yra nusipelnęs 
Lietuvai ir lietuvių visuomenei, 
įteikdami „Man of the Year” 
žymenį. Šiais metais „Man of 
the Year” žymuo bus įteiktas 
tikrai nusipelniusiam asmeniui, 
Lietuvos garbės generaliniam 
konsului Čikagoje Vaclovui 
Kleizai.

Gimęs Kaune ir pasitraukęs iš 
Lietuvos 1944 m., konsulas 
Kleiza atvyko į Ameriką 1949 
m. Illinois universitete baigė 
psichologijos mokslus ir ma
gistro laipsnį socialinės globos 
srityje įsigijo Loyola universi
tete Čikagoje. Daugelį metų dir

Aleksas Lauraitis.

Vytas Lauraitis.

tingu bei sąžiningu patarna
vimu. Jų skelbimai nuolat ma
tomi „Drauge”. Tokia kelionė 
laukia ir Draugo fondo didžio
sios dovanos laimėtojo, o Drau
go fondas laukia naujų narių ir 
papildomų įnašų, norint turėti 
laimingus „Draugo” skaity
tojus.

Br. J.

bo Cook apskrities ir Čikagos 
miesto socialinės pagalbos 
departamentuose įvairiose 
administracinėse pareigose.

Konsulas Kleiza aktyviai 
reiškėsi lietuvių visuomeninėje 
veikloje, ypač Lietuvių Bend
ruomenėje ir Ateitininkų sąjun
goje, valdybose ėjo įvairias pa
reigas. Taip pat aktyviai bend
radarbiauja lietuviškoje spau
doje.

Vaclovas Kleiza buvo paskir
tas garbės generaliniu konsulu 
Čikagoje 1985 m. gruodžio 3 d. 
Jo kadencijos metu Lietuva iš
gyveno vieną svarbiausių ir įdo
miausių, bet taip pat ir sunkiau
sių, laikotarpių — nepriklauso
mybės atgavimą, todėl konsulo 
pareigos tada buvo ypač svar
bios bei sudėtingos.

Dabar, Lietuvai atgavus 
nepriklausomybę, konsularinės 
atsakomybės padidėjo ir padau
gėjo. Konsulatas Čikagoje, 
apima visą Vidurvakarinę 
Amerikos dalį, kurioje gyvena 
didžiausias lietuvių skaičius 
Amerikoje. Konsulas Kleiza 
visuomet nuoširdžiai padeda ir 
pataria savo tautiečiams įvai
riais reikalais, taip pat jiems 
tinkamai atstovauja įvairiuose 
diplomatiniuose ir bendruome
nės renginiuose.

Lietuvių visuomenė gali di
džiuotis, turėdama tokį 
energingą ir gabų konsulą, 
Vaclovą Kleizą, kuris tiek auko
jasi tėvynės labui. Visi yra kvie
čiami gausiai dalyvauti jo 
pagerbime Lietuvių Prekybos 
rūmų bankete, į kurį specialiai 
atvyksta iš Washington, D.C. 
Lietuvos ambasadorius dr. 
Alfonsas Eidintas. Banketas 
įvyks sekmadienį, gegužės 1 d., 
Martiniųue pokylių salėje. Kok
teiliai — 5 vai., pietūs — 6 vai. 
Dėl platesnių informacijų ir 
bilietų skambinti Marijai Kin- 
čienei — (312) 927-4990, arba 
Rūtai Juškienei į Standard 
Federal banką - (312) 847-1140.

R. J.

Vilčinskai, Arvydas ir Jūratė, 
populiarūs dainininkai ir 
muzikantai atvyksta į Čikagą. 
LB Socialinių reik. tarybos ir 
Margučio rengiamas koncertas 
bus gegužės 8 d., 4 vai. p.p., 
Jaunimo centre. Bilietai gau
nami Margučio raštinėje ir Vaz- 
nelių parduotuvėje.

I




