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Brazauskas stengsis, 
kad nebūtų dėmių 

lietuvių ir žydų 
santykiuose

Vilnius, kovo 2 d. (Elta) — 
Trečiadienį surengtoje spaudos 
konferencijoje Karaliaus Dovydo 
viešbutyje Jeruzalėje preziden
tas Algirdas Brazauskas pasa
kė, kad yra patenkintas vizito 
rezultatais. „Susitikimuose su 
Izraelio prezidentu bei kitais 
valstybės vadovais mums pavy
ko išsiaiškinti skaudžius pra
eities klausimus. Mes tikrai 
suradome bendrą kalbą. Mes 
priėjome išvadą, kad negalima 
leisti laisvai, subjektyviai inter
pretuoti tuos įvykius”, pabrėžė 
Algirdas Brazauskas.

„Aš, kaip šalies prezidentas, 
atsakau už Izraelio prezidentui 
ir Kneseto nariams pasakytus 
atgailos žodžius. Aš, kiek tai 
nuo manęs priklauso, padarysiu 
viską, kad nebūtų dėmių lietu
vių ir žydų santykiuose”, 
kalbėjo A. Brazauskas. Jis dar 
kartą pabrėžė, kad bylos tų, 
kurie įtariami dalyvavę žydų 
genocide, jeigu tokių atsiras, 
bus peržiūrimos tiktai teisine

Tautininkai kritikuoja 
valstybės vadovų 

nuolaidžiavimą dėl Lileikio
Vilnius, vasario 23 d. (LA) — 

Lietuvių Tautininkų Sąjungos 
pirmininkas Rimantas Smetona 
mano, kad Lietuvos vadovai 
menkina valstybės prestižą, 
nusileisdami reikalavimams 
peržiūrėti JAV gyvenančio 
lietuvio Aleksandro Lileikio 
bylą, rašo „Lietuvos aidas”, 
naudodamasis BNS žinių agen
tūros žiniomis.

„Atvyksta Izraelio komisija, 
tikrina Lietuvos piliečių bylas 
— represuotų lietuvių bylas, 
kiša savo pirštus į dar kraujuo
jančias žaizdas, liokajiškai šyp
santis mūsų vadovams” pareiš
kė Smetona spaudos konferenci
joje vasario 22 dieną. Pasak jo, 
taip nuolaidžiaudami Lietuvos 
vadovai sutinka, kad „dar yra 
lietuvių, kuriuos NKVD mažai 
kankino ir neprivertė prisi
pažinti įvykdžius nepadarytus 
nusikaltimus”. Tautininkų va
dovas neatmetė galimybės, kad 
gal ir reikėjo bylą peržiūrėti, 
tačiau tai padaryta netinkamu 
būdu.

Kaip jau skelbta, vasario 21 d. 
Generalinės prokuratūros 
vadovai panaikino ankstesnį 
nutarimą nekelti baudžiamosios 
bylos Lileikiui, įtariamam žydų 
persekiojimu Antrojo pasaulinio 
karo metais, ir nurodė atlikti 
papildomą tyrimą.

Generalinės prokuratūros 
Specialiųjų tyrimų skyrius 
sausio mėnesį dėl įkalčių stokos 
buvo nutaręs nekelti bylos 87 
metų Aleksandrui Lileikiui, 
kuris nacių okupacijos metais 
vadovavo saugumo policijai ket
virtadalyje Lietuvos teritorijos. 
Lietuvos archyvuose nerasta 
įrodymų, kad Lileikis būtų 
tiesiogiai dalyvavęs ką nors 
žudant ar davęs nurodymus ką 
nors persekioti.

Generalinio prokuroro pava
duotojas Aristidas Pėstininkas, 
kuris tikrino tokio sprendimo 
pagrįstumą, kalbėdamasis su 
BNS korespondentu sakė, kad 
prokuratūroje sudaroma spe
ciali tardytojų grupė, kuri iš

tvarka.
Trečiadienio vakare Algirdas 

Brazauskas Tel Avive susitiko 
su Izraelio ‘verslininkais, 
pakvietė juos daugiau savo 
kapitalo investuoti Lietuvoje. 
Sąlygas jų verslo sėkmei, A. 
Brazausko nuomone, sudarys ir 
politiniai pragiedruliai Lietuvos 
bei Izraelio santykiuose, kurie 
atsirado šio vizito metu.

Ketvirtadienį baigėsi Lie
tuvos prezidento vizito į Izraelį 
oficialioji dalis. Rytą Izraelio 
prezidento rūmų kieme įvyko 
atsisveikinimo ceremonija. 
Izraelio prezidentas Ezer Weiz- 
man padėkojo Algirdui Brazaus
kui už apsilankymą, pareiškė 
įsitikinimą, kad šis vizitas 
padės toliau plėtoti Lietuvos ir 
Izraelio bendradarbiavimą, ir 
pakvietė Izraelio prezidentą ap
silankyti Lietuvoje su oficialiu 
vizitu.

Iš Jeruzalės Lietuvos prezi
dentas ir delegacija išvyko į 
Negyvosios jūros apylinkes.

naujo tirs galimybę kelti bau
džiamąją bylą Lileikiui. Pės
tininkas, kuris vadovaus grupės 
veiklai, sako, kad stengsis kuo 
greičiau duoti atsakymą dėl 
Lileikio bylos perspektyvų, 
tačiau perspėja, kad tai gali 
kiek užtrukti, nes reikia iš kitų 
šalių gauti prašytos archyvinės 
medžiagos.

Ankstesnis prokuratūroš atsi
sakymas kelti bylą Lileikiui pa
tikrintas po to, kai Pasaulinio 
Žydų Kongreso vadovai prana
šavo, kad prezidento Brazausko 
vizitas į Izraelį vasario 28 - kovo 
2 dienomis dėl to taps „diplo
matine katastrofa”, o pats 
prezidentas Lietuvos prokurorų 
atsisakymą kelti bylą Lileikiui 
pavadino „lengvabūdišku”.

JAV Teisingumo departamen
to Specialiųjų Tyrimų Skyrius 
(vad. OSI) pernai pradėjo 
teisines procedūras, kad atimtų 
pilietybę iš Lileikio, kuris 
kaltinamas praeities nuslėpimu 
įvažiuojant į JAV ir gaunant 
Amerikos pilietybę. Pats Lilei
kis teigia praeities nenuslėpęs.

Kai kurie žydai taip pat 
kaltina genocide dalyvavus 
Seimo LDDP frakcijos narį Alek
sandrą Bendinską, tačiau pro
kuratūra šiuo reikalu nėra su
sidomėjusi.

Izraelyje Įteikti Lietuvos 
apdovanojimai

Vilnius, kovo 2 d. (Elta) — 
Lietuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas trečiadienį Tel A vi v 
mieste įteikė Lietuvos Didžiojo 
Kunigaikščio Gedimino 3-ojo 
laipsnio ordinus rašytojams 
Grigorijui Kanovičiui ir Ic- 
chokui Merui.

Prezidento dekretu jie ap
dovanoti už nuopelnus Lietuvos 
valstybei, jos kultūrai, menui ir 
mokslui. Grigorijus Kanovičius 
iš Lietuvos į Izraelį nuolat 
gyventi atvyko pernai, Icchokas 
Meras emigravo 1973 metais. 
Apdovanojimai įteikti per priė

Šiemet Kaune vasario 16 d. švenčiant Lietuvos Nepriklausomybės šventę, Karo muziejaus aikštėje 
žygiuoja Lietuvos kariai.

Nuotr. Prano Abelkio

Maskva suprato, kad 
Karaliaučius skirtingas 

nuo Rusijos
Vilnius, vasario 23 d. (LA) — 

Rusijos ministro pirmininko 
Viktor Černomyrdin vasario 21 
d. apsilankymo Karaliaučiuje 
svarbiausias rezultatas yra tai, 
kad jis suprato laisvosios 
ekonominės zonos „Jantar” pro
blemas, antradienį žurnalistams 
pasakė Karaliaučiaus krašto 
administracijos vadovas Jurij 
Matočkin.

Kaip rašo „Lietuvos aidas”, 
pasak Matočkin, Rusijos prem
jeras įsitikino, kad Kara
liaučiaus kraštas turi savybių, 
nebūdingų kitiems Rusijos re
gionams, todėl ir požiūris į 
kuriamą laisvąją ekonominę 
zoną turi būti „ypatingas”. 
Tačiau Matočkin, susitikime su 
krašto administracija Černo
myrdin pabrėžė, kad kraštui 
nebus skirta daug federalinio 
biudžeto lėšų.

Manoma, kad Rusijos vyriau
sybė parems kelio Gumbinė- 
Goldapas statybą, 102 bilijonų 
rublių planuojama skirti me
lioracijos darbams ir valymo 
įrangai statyti. Tačiau, pa
vyzdžiui, Karaliaučiaus elek
trinės statybai, kuriai reikia 
apie 300 bilijonų rublių, lėšų 
neskirs. Rusijos premjeras su
tiko, kad kraštui reikia suteikti 
daugiau laisvės panaudojant 
lėšas, gautas surinkus mokes
čius. Karaliaučiaus krašte 
numatoma įvesti naujų mokes
čių, kurių nenumato Rusijos 
įstatymai.

Spaudos konferencijoje Kara
liaučiaus srities vadovas taip 
pat paaiškino, kodėl per Černo
myrdino vizitą Karaliaučiuje

mimą, kurį surengė Lietuvos 
ambasada Izraelyje. Jame daly
vavo kartu su prezidentu at
vykusios oficialios delegacijos 
nariai, Izraelyje gyvenantys 
buvę Lietuvos žydų bendruome
nės nariai.

Grigorijus Kanovičius pasakė, 
kad šiuo aktu pagerbiamas ne 
tik jo kuklus triūsas. „Many
čiau, kad tuo pagerbiami visi šį 
vakarą susirinkę „litvakai”, ku
rie ilgus metus, iki pat išvykimo į 
Pažadėtąją žemę, pagal savo 
išgales dirbo Lietuvos labui, ir 
dauguma tų, kurie, likę Lietu

buvo itin kruopščiai tikrinami 
ir apieškomi žurnalistai, akre
dituoti premjero vizitui nušvies
ti. Pasak Matočkino, premjero 
apsauga buvo gavusi žinių, kad 
„kažkokie kovotojai su karine 
apranga” ruošė pasikėsinimą į 
Rusijos premjerą. Karaliaučiaus 
administratorius pažadėjo, kad 
tai nesikartos, ir žurnalistai be 
vargo bus įleidžiami į visus ren
ginius. Žiniasklaidos darbuoto
jus labai papiktino, kad prem
jero apsaugos darbuotojai prie
kabiai apieškojo kiekvieną ko
respondentą ir tik po to leido 
jiems dirbti savo darbą. Tokį

Anot Rusijos, naftos tiekimas 
priklauso tik nuo sumokėjimo

Vilnius, kovo 2 d. (Elta) — 
Ketvirtadienį spaudos konferen 
cijoje Lietuvos energetikos mi
nistras Algimantas Stasiukynas 
pasakė: „Po Šleževičiaus vizito 
į Maskvą Rusijos vyriausybės 
pozicija ir Lietuvos galimybės 
apsirūpinti energetiniais ištek
liais tapo daug aiškesnės”.

Nors Maskvoje nebuvo pasira
šyta jokių susitarimų, tačiau 
akcentuota, kad Rusijos vyriau
sybė energetinių išteklių par
davimą patikėjo žemesnėms 
grandims — Rusijos kompani
joms, ir valstybė nebereguliuo- 
ja nei tiekimo kainų, nei kiekių. 
Visi užsienio subjektai energe
tinius išteklius turi įsigyti tik 
pagal tiesiogines sutartis su 
Rusijos kompanijomis. Jokių 
problemų pirkti naftos nėra,

voje, rėmė jos žygį į nepriklau
somybę ir šiandien stengiasi pa
gausinti jos pasiekimus”.

„Rašytojo asmenybę lemia ne 
tik gabumai, bet ir laikas”, sakė 
kreipdamasis į priėmimo daly
vius Icchokas Meras. „Man tas 
laikas buvo 1941-ieji. Tų metų 
liepos mėnesį mane, vaiką vedė 
sušaudyti. Tų metų rugpjūtį 
mane, pasmerktą ir apleistą, 
nuo gatvės grindinio pakėlė 
nepažįstamas žmogus, parvedė 
savo pastogėn, davė savo vardą, 
davė savo lietuvio vargdienio 
dalią, davė savo kalbą, kuri yra 
mano kūrybos kalba. Dalis gar
bės, teikiamos man, tenka ir 
tiems, kurie mane priglaudė ir 
išgelbėjo, visiems tiems, kurie 
gelbėjo”.

elgesį su žurnalistais piktai 
komentavo beveik visi krašto 
laikraščiai.

Pagal Rusijos ir Švedijos 
banko tarnautojų ruošimo 
programą 15 buvusių Baltijos 
laivyno karininkų, atleistų iš 
Rusijos ginkluotųjų pajėgų dėl 
armijos mažinimo išvyksta į 
Švediją įgyti naujas kvali
fikacijas. Kartu su jais Švedijoje 
stažuosis dešimt komercinio 
banko „Baltika” tarnautojų. 
Švedijos vyriausybė šiai sta
žuotei, kuri truks tris savaites, 
skyrė 12 milijonų Švedijos kro
nų. Sutartį dėl tokios Švedijos 
paramos Karaliaučiui gruodžio 
mėnesį pasirašė Baltijos lai
vyno vadas Vladimir Jegorov, 
Stokholmo universiteto atstovai 
ir Karaliaučiaus tarptautinio 
verslo mokyklos direktorius.

tam tereikia tik laiku už ją 
sumokėti.

Nuo kovo 1 d., Rusijos įmonė 
„Gazprom” nutraukė gamtinių 
dujų tiekimą valstybinei įmonei 
„Lietuvos dujos”. Apie tai ket
virtadienį įvykusioje spaudos 
konferencijoje informavo įmo
nės „Lietuvos dujos” genera
linis direktorius Kęstutis Šu
macheris. ’Gazprom’ tiksliai 
vykdo su „Lietuvos dujomis" 
pernai pasirašytą sutartį tiekti 
dujas, kurios vienas iš punktų 
numato, jog ši įmonė iki 1995 m. 
kovo 1 d. privalo atsiskaityti už 
visus 1994 metų įsiskolinimus. 
Šiuo metu „Lietuvos dujos" 
„Gazpromui” skolingos 38.8 
milijono JAV dolerių. Be įmo 
nės „Lietuvos dujos”, šalyje yra 
dar trys gamtinių dujų gavėjos 
— akcinės bendrovės „Alimeta”,

Sausio 13-osios kaltininkai 
gali likti nenubausti

Vilnius, kovo 2 d. (Elta) — 
Sausio 13-osios bylą žadama 
atiduoti į teismą gegužės mė
nesį, tačiau generalinio pro
kuroro pavaduotojo Artūro Pau
lausko manymu, jos nagrinėji
mo procesas gali būti nepilna
vertis, nes pagrindiniai kalti
namieji yra Rusijos piliečiai ir 
negali būti nuteisti Lietuvoje.

Ketvirtadienį Lietuvos Žurna
listų sąjungoje surengtoje spau
dos konferencijoje A. Paulaus
kas informavo, kad šiuo metu

NATO sekretorius 
paneigė kaltinimus 

korupcija
Briuselis, vasario 28 d. 

NATO generalinis sekretorius, 
buvęs Belgijos užsienių reikalų 
ministras Willy Claes sekina 
dienį griežtai paneigė bet ko
kius kaltinimus, kad jis kaip 
nors susijęs su korupcijos skan 
dalu, į kurį yra įsipainioję kai 
kurie jo Socialistų partijos kole
gos.

Skandalas kilo dėl kyšių, ku 
riuos 1988 metais Italijos kom
panija „Agusta” sumokėjo So
cialistų partijos politikams, kad 
būtų garantuotas Belgijos vy
riausybės sprendimas nupirkti 
iš kompanijos 46 malūnsparnius 
šios valstybės armijai. W. Claes, 
kuris 1988 m. buvo Belgijos 
ekonomikos ministras, pasakė, 
kad jis pats pageidauja būti 
apklaustas, jei teisėsaugos 
pareigūnai mano, jog tai reika
linga. 1988 m. Belgijos oro pajė
gos įsigijo itališkų malūnspar
nių „Augusta” už 330 milijonus 
dolerių. Manoma, kad pirkimo 
sutartis galėjo būti sudaryta 
neteisėtai.

Teigiama, kad byloje gali būti 
įpintas ir W. Claes bei dabar
tinis Europos Komisijos konku
rencijos komisaras Karei van 
Miert, kuris 1988 m. buvo So
cialistų partijos pirmininkas. K. 
van Miert pareiškė, kad jis, bū
damas partijos pirmininkas, 
„nėra gavęs nė cento iš jokios 
ginklus gaminančios kompani
jos”.

Socialistas Willy Claes pernai 
sėkmingai išsigynė kaltinimų 
dėl galimo jo dalyvavimo šioje 
byloje. Praėjusių metų liepos 
mėnesį Belgijos Aukščiausiasis 
teismas nusprendė, kad Claes 
neturi būti apklausiamas dėl 
šios bylos. Vasario 19 d. jis 
pareiškė, kad nesinaudos diplo-

„Stelavita” bei „Achema”.
Gamtinių dujų tiekimo maksi

mumas Lietuvai yra 9 milijonai 
kubinių metrų parai, todėl 
sumažinus „Lietuvos dujų” dalį, 
šaliai dabar tiekiama 6.8 mili
jono kubinių metrų.

Nuo trečiadienio vakaro dujų 
tiekimas vartotojams pradėtas 
riboti. Apribotas energetinės 
sistemos katilinių darbas. Ten, 
kur galima, jos pradėtos kūren
ti mazutu.

Gyventojams gamtinių dujų 
tiekimas nebus ribojamas.

J klausimą, kaip bus gražina 
ma skola „Gazpromui”, at
sakyta, kad artimiausiu metu 
jos grąžinti nepavyks. Bus 
mėginama pasiekti, kad labiau 
šiai įsiskolinusios įmonės bei 
biudžetinės organizacijos pasi 
imtų kreditus ir iš jų grąžintų 
skolas gamtinių dujų tiekėjams.

Rusijoje arba Baltarusijoje gy
vena 44 iš 51 Sausio 13-osios 
byloje kaltinamų asmenų. Re
miantis Teisinės pagalbos tarp 
Lietuvos ir Rusijos sutartimi, 
šie žmonės gali būti perduoti 
Lietuvos teisėsaugos organams 
tik tada, jeigu jiems Rusijoje pa
teikiamas toks pats kaltinimas, 
kaip ir Lietuvoje. O prieš Lietu
vos valstybingumą kruvinųjų 
sausio įvykių metu veikę žmo
nės savo šalyse kaltinami tik 
dalyvavimu masinėse riaušėse.

N r. 43

mato neliečiamybe ir dalyvaus 
tardyme.

Willy Claes nėra kaltinamas 
jokiais nusižengimais, bet jo 
paties padaryti prieštaringi pa 
reiškimai privedė prie to, kad 
kai kas reikalauja jo atsista 
tydinimo iš NATO generalinio 
sekretoriaus pareigų. Iš pradžių 
Claes išsigynė iš viso ką nors 
žinojęs apie kokius nors kyšius, 
bet vėliau prisipažino, kad pats 
dalyvavo posėdyje, kur buvo 
kalbama apie kyšius. Flamanų 
kalba leidžiamas laikraštis 
„Het Laatste Nieuws” paskelbė 
apklausinėjimų duomenis, ro
dančius, kad 96% flamanų ma
no, kad Claes turėtų atsista
tydinti.

„Mes nemanome, kad jis turė
tų atsistatydinti dėl to, kad jis 
kaltas, bet tam, kad tai pa
lengvintų jam gynimąsi ir pro
kurorams tyrimo procesą”, pa
sakė stambios flamanų tautinės 
partijos vadas. „Mums atrodo, 
kad tarptautinė politika praran
da pasitikėjimą ponu Claes”, jis 
sakė.

Tačiau, NATO organizacijoje 
dauguma narių-valstybių jį 
palaiko, ir pirmadienį JAV vice
prezidentas Al Gore paskelbė 
pareiškimą, kuriame rašoma: 
„Jungtinės Valstijos pilnai ir 
visiškai pasitiki generaliniu 
sekretorium Claes”.

Bet kai kurios valstybės jau 
pradėjo reikšti susirūpinimą, 
kad besitęsiantis tyrimas ir jo 
metu galįs kilti skandalas gali 
pakenkti gynybos sąjungai. „Jei 
šis dalykas užsitęs, bus blogai 
NATO” organizacijai, pasakė 
Olandijos gynybos ministras 
Joris Voorhoeve antradienį.

NATO generalinio sekreto
riaus atstovas pasakė, kad Wil- 
ly Claes neduos pasikalbėjimų 
ir ruošiasi dešimčiai dienų 
išvykti į JAV ir Kanadą.

Praėjusią savaitę per radiją 
transliuotame pasikalbėjime 
Willy Claes pasakė: „Noriu for
maliai patvirtinti, jog aš ne tik 
nesu įveltas į šią aferą, bet taip 
pat, kad niekuomet, iš niekieno 
ir niekur negirdėjau ir nepri
ėmiau jokio užsiminimo ar pa 
siūlymo paruošti bet kokį tokį 
dalyką". Bet už poros valandų 
Belgijos užsienio reikalų minist
ras Frank Vandenbrouke per tą 
pačią radijo stotį pasakė, jog 
prisimena susitikimą, kuriame 
dalyvavo jis pats, W Claes ir 
dabartinis Belgijos Socialistų 
partijos pirmininkas Louis Tob- 
back, kuriame buvo iškeltas 
kyšio klausimas.

Tos dienos vakare W. Claes 
jau pakeitė savo pasisakymą: 
„Buvo toks susitikimas, apie ką 
— neatsimenu. Ir jo metu (fla- 
manų Socialistų partijos parei 
gūnas) p. Mange tarp kitko pa 
minėjo, jog girdėjęs, kad italai 
ruošiais vilioti pinigais”.
(Reuters, „New York Times" 

informacija)

KALENDORIUS

Kovo 3 d.: Pala įmintoji 
Kotryna Drexel, steigėja Švč. 
Sakramento seserų, apaštalam 
jančių tarp JAV indėnų ir juo 
dųjų (1858-1955); Kunigunda, 
Ticijanas, Uosis, Tulė. Pašau 
line maldos diena. 1879 m. gimė 
rašytojas Jonas Biliūnas.

Kovo 4 d.: Šv. Kazimieras, 
išpažinėjas, Lietuvos globėjas 
(1458-1484); Alicija, Vaclovą, 
Ginutis, Daina.
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Redaktorė Irena Regienė

REGISTRUOKITĖS
ARTĖJANČIOMS
PIRMENYBĖMS

SENJORŲ KREPŠINIO 
PIRMENYBĖS

1995 m. Š. Amerikos lietuvių 
vyrų senjorų (35 m. ir vyresnių) 
krepšinio pirmenybės, kaip jau 
buvo skelbta anksčiau, vyks 
1995 m. balandžio 1 ir 2 d. Die
vo Apvaizdos (Devine Providen
ce) lietuvių parapijos patalpose 
Southfield, Mich. Vykdo — 
Detroito LSK „Kovas”.

Senjorų klasės amžius yra 35 
m. ir vyresni, pagal 1995 m. 
gruodžio 31 d. Kitaip tariant, 
gimusieji 1960 m. ir vyresni.

Pagal preliminarinės regist
racijos duomenis, iki šiol 
pageidavimą dalyvauti pareiškė 
6 klubai: Hamiltono „Kovas”, 
Toronto „Vytis”, Toronto 
„Aušra”, Londono „Tauras”, Či
kagos ASK „Lituanica” ir šei
mininkai — Detroito „Kovas”. 
Tikimasi iki registracijos ter
mino sulaukti daugiau 
komandų.

Galutinė komandų registra
cija privalo būti atlikta iki 1995 
m. kovo 11 d. imtinai, pas 
varžybų vadovą Vytautą Polte- 
raitį, šiuo adresu:

Mr. Vytautas Polteraitis, 
37138 Turnbury, Livonia, MI 
48152.

Telefonas 313-953-0584. Fak
sas: 313-261-0118.

Dalyvavimas atviras visiems 
lietuvių sporto klubams ar ki
tokiems vienetams, atlikusiems 
metinę ŠALFASS-gos 1995 m. 
registraciją.

Smulkias informacijas gauna 
visi krepšinį kultyvuojantieji 
ŠALF ASS-gos klubai. Dėl papil
domų informacijų, kreipkitės į 
Vytautą Polteraitį.

Varžybų tvarkaraštis ir kitos 
vėliausios informacijos bus pa
skelbta po galutinės komandų 
registracijos.

JAUNUČIŲ KREPŠINIO 
PIRMENYBĖS

Kaip jau buvo anksčiau skelb
ta, 1995 m. Š. Amerikos lietu
vių jaunučių krepšinio pirme
nybės 1995 m. balandžio 29 - 30 
d. vyks Hamiltone, Ont. Vykdo 
— Hamiltono LSK „Kovas”.

Pagal preliminarinės regist
racijos duomenis kai kurių klu
bų pageidavimu, į varžybų 
programą yra įtraukta ir mer
gaičių C (1981 m. gimimo ir 
jaunesnių) klasė.

Taigi galutinė varžybų pro
grama apims šias klases: jaunių 
P (1979 m. gimimo ir jau
nesnių), jaunučių C (1981 m. 
gim. ir jaun.), jaunučių D (1983 
m. gim. ir jaun.), jaunučių E 
(1985 m. gim. ir jaun.) ir grynai 
mergaičių C (1981 m. gim. ir 
jaun.).

Dalyvavimas yra atviras vi
siems lietuvių sporto klubams 
ar kitokiems vienetams, atliku
siems metinę 1995 m. narių 
registraciją ŠALFASS-je. Jau
nesnių klasių žaidėjams yra lei
džiama žaisti kartu ir vyresnėse 
klasėse, kiek laiko ir vietos 
aplinkybės leidžia. Principiniai, 
mergaitėms yra leidžiama žais
ti berniukų komandose.

Galutinė komandų registrą 
cija privalo būti atlikta iki 1996 
m. balandžio 1 d. imtinai, pas 
rengėjus, šiuo adresu: Mr. Ma

rius Gudinskas, 22 Fairleigh 
Avė., S., Hamilton, Ont. L8M 
2K2. Telefonas 905-547-4536. 
Faksas: 905-544-7126. Papil
domas kontaktas: Arvydas 
Šeštokas 905-829-2289.

Pasibaigus galutinei regist
racijai, bus paskelbta galutinis 
varžybų formatas, tvarkaraštis 
ir kitos tolimesnės informacijos.

Pilnesnes informacijas gauna 
ŠALFASS-gos klubai.

LIETUVIŲ
RAKETBOLO
PIRMENYBĖS

1995 m. Š. A. lietuvių raket
bolo (Racųuetball) pirmenybės 
vyks š.m. balandžio 22 d., 
Gene Weiss Racųuettime, 
25080 Lakeland Blvd., Eu
clid, Ohio. Tel. 216-731-0404. 
Euclid yra šiaurės-rytų 
Clevelando priemiestis.

Pirmenybes vykdo Clevelando 
LSK „Žaibas”. Varžybų va
dovas yra Algis Nagevičius.

Varžybų pradžia: 10 vai. 
ryto. Dalyvių registracija nuo 
9:30 vai. ryto.

Programoje vienetai ir 
dvejetai šiose klasėse: vyrų 
(neriboto amžiaus), moterų (ne
riboto amžiaus), vyrų senjorų 
(50 m. ir vyresnių) ir „Novice” 
(pradedančių — neriboto 
amžiaus). Susidarius didesniam 
skaičiui dalyvių, programos kla
sifikacija gali būti praplėsta, 
atsižvelgiant į žaidėjų patyrimo 
laipsnį bei amžių.

Dalyvavimas atviras visieihs 
lietuvių kilmės žaidėjams.

Dalyvių registracija — iki 
š.m. balandžio 15 imtinai, šiuo 
adresu:

Algis Nagevičius, 7702 West 
Pleasant Valley Rd., Parma, 
OH 44130. Tel. 216-84^4954, ar 
216-845-8848.

Papildomai, informacijas gali
ma gauti ir pas Algį Penkaus- 
ką, tel. 216-944-4556.

Smulkesnes informacijas 
gauna visi ŠALFASS-gos klu
bai. Suinteresuoti pavieniai, 
nepriklausomi žaidėjai dėl 
informacijų prašomi kreiptis į 
A. Nagevičių ar A. Penkauską.

Galutinis varžybų formatas 
bus nustatytas po dalyvių 
registracijos, atsižvelgiant į 
žaidėjų pageidavimus.

SALFASS-gos Centro 
valdyba

SLIDINĖJIMO
VARŽYBŲ

DUOMENYS

Vasario 23-24 dienomis, 
įvykusiose Pasaulio Lietuvių 
slidinėjimo varžybose Colling- 
wood, Ontario, kalnuose, daly
vavo 50 slidinėtojų iš Lietuvos, 
Australijos, Kanados ir Jung
tinių Amerikos Valstybių. Ge
riausiai ir greičiausiai Didįjį 
slalomą įveikė 19 metų Colora- 
do universiteto studentas Linas 
Vaitkus, kurio laikas buvo 
41.73 sekundės. Antra vieta te
ko Lietuvos slidininkui Romu
aldui Stankevičiui — 44.94, o 
trečią vietą laimėjo 14 metų 
kanadietis Matas Freimanas 
— 46.71 sek., Moterų klasėje

DRAUGAS, penktadienis, 1996 m. kovo mėn. 3 d.

V Pasaulio Lietuvių Sporto Žaidynių pasitarimuose, Vilniuje. B k. - Leonar
das Pranaitis, Lietuvos Tinklinio federacijos pirmininkas, žurn. Liuda 
Rugienienė ir Algis Rugienius, JAV Išvykos organizacinio komiteto pir
mininkas. Nuotr. V. Kapočiaus

JAV IŠVYKOS 
ORGANIZACINIO 

KOMITETO PRANEŠIMAS
(Algio Rugieniaus pranešimas Konferencijai 

1995 metų vasario 25 dieną Toronte — V PLSŽ 
reikalais.)

troškimas ir nerimas krašte ka
bėjo ant plauko. Įvykiai tuo 
metu Lietuvoje liko įamžinti 
mūsų mintyse ir įpareigojo mus 
Lietuvai padėti. Šiandien 
laisvoje Lietuvoje dar yra daug 
neaiškumų ir neramumų, ir vėl 
mums užsienyje yra būtina 
jungtis su tauta, siekiant 
geresnio demokratinio Lietuvos 
gerbūvio. V PLSŽ suteikia 
mums, užsienyje gyvenantiems, 
progą susitikti ir paviešėti tėvų 
žemėje, pajusti mielos tėvynės 
alsavimą, plėtoti glaudesnį 
bendradarbiavimą tarp įvairių 
šalių lietuvių sporto organi
zacijų, sudaro galimybę sportą 
mėgstantiems susipažinti, 
parungtyniauti ir susidrau
gauti. Ir, gal iš vis svarbiausia, 
gausiai dalyvaudami trupučiu
ką pakelsime tautos dvasią ir 
ryžtą šiame sunkiame Lietuvos 
gyvenimo laikotarpyje.

Lietuva yra pasiruošusi ir 
laukia mūsų visų!

Algis Rugienius 
pirmininkas

, . S’ . - ,
lt -

Prieš savaitę sugrįžau iš 
Lietuvos kur buvau nuvykęs 
specialiai sportą liečiančiais 
reikalais ir ypatingai dėl V
Pasaulio Lietuvių Sporto 
Žaidynių Lietuvoje, 1995 m. 
liepos 30 iki rugpjūčio 5 
dienos.

Penkias dienas tęsėsi pasi
tarimai su Lietuvos valdžios 
pareigūnais, Kūno kultūros ir 
sporto departamento vadovais. 
Sporto šakų federacijos pirmi
ninkais ar jų įgaliotiniais, 
Lietuvos olimpinio komiteto 
pirmininku bei pavaduotoju, 
Kauno miesto valdybos sporto 
vadovu ir Svarbiausia su V 
PLSŽ darbo komitetu, kuriam 
vadovauja šioje konferencijoje 
atvykęs pirmininkas Rimas Gir
skis. Apžiūrėjome pasiruošimo 
darbus, apsigyvenimo, mai
tinimo ir sportavimo patalpas, 
tarėmės dėl transporto, ap
saugos, turizmo ir ekskursijų po 
Lietuvą reikalais. Susitarėme 
dėl glaudesnio bendradarbia
vimo.

Šiandien galiu pranešti ir 
užtikrinti, kad visas pasi
ruošimas vyksta pagal anksčiau 
pristatytą ir patvirtintą planą, 
į pasiruošimo darbus yra 
įtraukta šimtai pareigūnų, ne- 
paslaptis, kad Lietuva per
gyvena sunkias ekonomines 
gyvenimo sąlygas, bet kas dieną 
matosi pažanga geryn, abejonės 
ir kalbos dėl V PLSŽ nesklan
dumų, ar iš vis įvykimo yra 
nepagrįstos. Žaidynės tikrai 
vyks ir bus sėkmingesnės negu 
vykusios prieš keturius metus. 
Lietuvos vyriausybė domisi 
sportu ir remia V Pasaulio 
Lietuvių Sporto žaidynes, tą 
pareiškė ministras pirmininkas 
Adolfas Šleževičius, susitikime 
vasario 15 dieną. Jis pranešė, 
kad yra paskirti ir patvirtinti 
finansai žaidynių pasiruošimui 
ir pravedimui.

Užsienio sportininkai atliko 
svarbų įnašą Lietuvos laisvės 
kovoje dėl nepriklausomybės at
gavimo ir ryžosi pirmieji gausiai 
organizuotai vykti 1991 metais 
j IV Pasaulio Lietuvių Sporto 
Žaidynes, jungtis su tauta prie 
bendro nepriklausomybės iš- 
reikalavimo, kada laisvės

dominavo Lietuvos slidininkės. 
Pirmą vietą laimėjo Diana 
Jankutė — 63.83 sekundės, 
antrą vietą — Nijolė Ragaus
kienė — 79.56 sekundes ir 
trečią vietą Stasė Veličkienė 
su 79.99 sekundėmis

Po šių pirmenybių vyko ir 
Šiaurės Amerikos Lietuvių Sli
dinėjimo pirmenybės. Duomenų 
dar neturime.

Futbolas Čikagoje

„LITUANICOS”
FUTBOLININKAMS

NESISEKA

„Lituanicos” futbolininkus, 
žaidžiančius Metropolitan fut
bolo lygos salės pirmenybių 
„major” divizijoje, ir toliau 
nelydi laimė; jiems pergalių 
pasiekti nepavyksta. Per 
paskutines trejas rungtynes 
pralaimėta prieš „Croatan” 4-2, 
„Cracovią” 7-1 ir „Green- 
White” 4-0. Šios pasekmės gero
kai per aukštos, nes varžovų 
pajėgumas nebuvo toks ryškus, 
kaip šie rezultatai rodo. Ypač 
rungtynėse prieš „Green- 
White” futbolininkus, kur

V Pasaulio Lietuvių Slidinėjimo pirmenybėse, vasario 23 24 d. vykusiose 
Collingvvood, Ontario, slidinėtojo* ii Lietuvos Aniceta Zamalaitienė ir Bro
nė Saladžiūnienė su Amerikon lietuviu Tomu Baltučiu džiaugiasi geromis 
slidinėjimui sąlygomis

KAUNO 
„ŽALGIRIS” - 

TARPTAUTINIO 
TURNYRO

ČEMPIONAS
Jungtinių Arabų Emyratų 

sostinėje Dubajųje surengtame 
tarptautiniame vyrų krepšinio 
turnyre Kauno „Žalgirio” 
komanda, pasitelkusi keturis 
kitų klubų žaidėjus, iškovojo 
pirmąją vietą. Turnyre, be lietu
vių dalyvavo JAV, Estijos, Rusi
jos, Ukrainos ir kitų valstybių 
komandos.

Kauno „Žalgiris” baigminėse 
rungtynėse 93:77 nugalėjo Sara
tovo „Avtodorožnik” (Rusija) 
komandą. Per baigmines rung
tynes lietuviai atsilygino sara- 
toviečiams už pralaimėjimą tur
nyro pradžioje (pro pratęsimo 
77:83). Trečiąją vietą užėmė 
Ukrainos rinktinė, 95:81 įvei
kusi Estijos klubų rinktinę.

Šiame turnyre ypač gerai 
pasirodė komandos kapitonas 
Gintaras Einikis. Baigminėse 
rungtynėse G. Einikis pelnė 24 
taškus. p. Petrutis

nepasiektas nė vienas įvartis,o 
varžovai visus juos įmušė tik 
per laimę ar mūsiškių ryškų 
apsileidimą. „Green-White”, 
kuri pernai buvo salėje laimė
jusi I vietą, šiemet gali iš „ma
jor” divizijos iškristi. Iškritimas 
dar gresia ir „Cracovijai”. 
Kadangi iškrenta dvi koman
dos, tai viena jų bus „Li
tuanica”, kuri pirmenybėse 
pelnė tik vieną tašką (rungty
nėse prieš „Wings”).

Dar yra likę du susitikimai — 
kovo 5 d., 2:30 vai. prieš 
„United Serbs” ir kovo 12 d., 
2:30 vai. prieš „Pegasus”. Šios 
komandos yra stiprokos, tad 
prieš jas laimėti, galima sakyti, 
nėra jokių vilčių. Šiuo metu pir
moje vietoje stovi „Croatan” su 
12 taškų, o po jos eina 
„Maroons” su 10 taškų. Atrodo, 
kad „Lituanicai” iškritus i I 
diviziją, ateinančią žiemą bus 
žymiai lengviau kovoti, nes su 
dabartine sudėtimi, panašiai 
kaip ir lauko pirmenybėse, nėra 
galimybių geriau pasirodyti. O 
pralaimėti visas rungtynes iš 
eilės nėra miela.

* ♦ ♦ »
Baigus salės futbolo pirmeny 

bes, „Lituanicos” futbolo klubas 
šaukia savo metinį narių susi
rinkimą. Jis vyks Lietuvių cen
tre, Lemonte, kovo 19 d., 1 vai. 
p.p. Visi klubo nariai ir norin
tieji naujai įsijungti į šio klubo 
veiklą, kviečiami dalyvauti ir* 
aktyviai reikštis klubo dar
buose. Kaip žinoma, klubo 
komandos ruošiasi dalyvauti šią 
vasarą Lietuvoje vyksiančiose V 
Pasaulio Lietuvių Sporto Žai
dynėse, tad visokių darbų bei 
rūpesčių netruks. E.Š.
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DRAUGO prenumerata mokama ii anksto

metama M metų 3 mėn.
JAV . *95.00 *56.00 *36.00
Kanadoje ir kitur.......... .(U.S.) *110.00 *60 00 *40 00
Tik šeštadienio laida:
JAV ................................... *66.00 *40.00 *30.00
Kanadoje ir kitur___ . .(U.S.) *60.00 *45 00 *35 00
Užsakant į Lietuvą
(Air cargo)......................... *100.00 *55.00
Tik šeštadienio laida . *55.00
Užsakant į užsienį
oro paštu *500.00 *250 000
Tik šeštadienio laida *160.00 *85.00

Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė 
Administratorius Pijus Stončius 

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis

• Administracija dirba kasdien 
nuo 6:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nedirba.
• Redakcija už skelbimų turinį 
neatsako. Skelbimų kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą ką 
norą skelbti.

DĖL „LIETUVOS SPORTO” 
PRENUMERATOS

Neseniai buvome rašę apie 
„Lietuvos sporto” laikraštį, 
kuris nuo Naujų metų pradžios 
bus dienraštis (išeis 5 kartus 
savaitėje). Tą kartą nurodėme, 
kad nėra žinomas prenumeravi
mo užsienyje sąlygos.

Dabar jau atsiliepė pats šio

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4*47 W. 103 St., Oak Lawn, IL

Pirmas apyl su Northwestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tai. 706-422-8260

Kab. tai. (312) 471-3300 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS

7722 S. Kadzla Avė., 
Chicago, III. 60052

Cardiac Diagnosls, Ltd. 
Marąuatta Madlcal Bulldlng

6132 S. Kadzla
Chicago, IL 60*29
Tai. (312) 43*-7700 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D.

Širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą

Kab. 312-739-4477;
Rsz. (706)246-0067; arba (700)246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6440 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

DR. A. B. GLEVECKAS
GYOYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS

3000 W. ts St. Tel. (70S) 422-0101
Valandos pagal susitarimą

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

penkt ir šeštd 9 v r -12 v p p

Namų (70*) 9*4-9527
DR. ALGIS PAULIUS

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA

6132 S. Kadzla, Chicago, III.
Tai. (312) *25-2*70

1185 Dundas Ava., Elgln, III. 90120 
Tai. (70*) 742-0258

Valandos pagal susitarimą
• 132 S. Kedzie Avė., CMeago 

(312) 77S-SMS arba (312) 4SS-4441
DR. K. A. JUČAS

ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 

IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 
KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Robertą Rd., Hickory Hllla, IL
1 mylia j vakarus nuo Harlem Avė

Tai. (70*) 5*8-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydytoja

3315 W 55th St.. Chicago IL
Tai. (312) 47S-2112

9525 S 79th Avė . Hickory Hills IL
Tai. (70*) 908-8101
Vai pagal susitarimą

Dr. RAIMUNDAS RUGINIS
Chiropraktinis gydymas nuo 

nugaros, kaklo ir galvos skausmų
1025 Ogdon A v*.

Ualo, IL 00532
Tol. 708-053-1410DR. VILIJA KERELYTĖ

Chiropraktinis gydymas, sveikos 
mitybos pritaikymas ir akupunktūra

7271 8. Nariam, tai. 708-584-0400 
Brldgevlew, IL 80495

Valandos pagal susitarimą

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
•132 8. Kadzla

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

Vizitai apmokami Medicare
Kabineto tol. (312) 77*-2M0

Namų 708-448-SS4S
Priklauso Holy Cross ir

Palos Community ligoninėms

Tel. kablnato Ir buto; (708JB92-4159 

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. SOth Ava., Clcaro

Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyrus treč šešt 12 iki 4 vai p p

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bal chirurgija
172 SchMar Bt., Elmhurst. IL *012* 

700-041-280*
Valandos pagal susitarimą

Vakaran ir savaitgaliai* M. 708-834-1120

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
Specialybė — Vidaus ligų gydytoms 

Kalbame lietuviškai 
•1*5 S. Archer Ava. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą
Tai. (312) 585-7711

ARAS ŽLIOBA, M.O.
AKIŲ CHIRURGIJA

AKIŲ LIGOS
Good Samarltan Madlcal Center-

1020 E. Ogden Ava., Suda 310, 
Naparvllla IL 50583
Tai. 708-527-00*0

Valandos pagal susitarimą

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ - VIOAUS LIGOS

7722 *. Kadzla, Chicago 80*82 
Tai. 312-434-2123

Pirmd 2v p p -7vv , antr 9v.r.-12, 
ketvd 12-4 v p p . penktd 12-6 v v

• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba.

• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Neaunaudotų 
straipsnių nesaugo. Prašome 
siunčiant pasilikti kopiją.

laikraščio vyr. redaktorius Bro
nius Čekanauskas, kuris pažy
mėjo, kad prenumerata metams 
į Š. Ameriką yra 120 dol., pusei 
metų — 60 dol. Bus siunčiama 
oro paštu po 5 numerius (visos 
savaitės) iš karto. Persiuntimas 
surys daugiau negu pusę prenu
meratos kainos. Galima siųsti ir 
asmeninius čekius. Reikia ra
šyti — „Lietuvos sportas” 
Odminių g. 3, 2600 Vilnius.

E.Š.
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AR LIETUVA 
PASIRUOŠUSI GINTI 

SIENAS?
IGNAS MEDŽIUKAS

Krašto saugumas

Kai krašto saugumas yra užti
krintas, dažnai susiklosto ir 
kitos aplinkybės tarpti ūkiškai 
gerovei. Deja, iki šiol Lietuvoje 
gyventi dar nėra saugu. Orga
nizuoti nusikaltėliai krašto 
viduje siaučia nesuvaldomi, o 
Rusijoje labai sunkiai vyksta 
įtvirtinti demokratijos pagrin
dus. Kartais atrodo, kad tenai 
dešinioji nežino, ką daro kairio
ji. JAV politikų dėtos viltys į 
Rusijos federacijos prezidentą 
Boris Jelciną yra netikros. Rusi
jos agresyvumas ir imperinės 
pretenzijos, atsižvelgiant į kari
nių jėgų sukoncentravimą Ka
raliaučiaus srityje, sudaro 
pavojų ne tik Lietuvai, bet visai 
vidurio Europai. Tad pirmiausia 
reikia susirūpinti krašto saugu
mu. Ne be reikalo Lietuva sten
giasi įstoti į NATO. Bet svar
biausia — reikia visą tautą pa
ruošti laisvę apginti. Kažin ar 
ne laikas, užuot skirstantis į 
partijas ir partijėles, blaiviau 
pažiūrėti į tautos ateitį, paduoti 
vieni kitiems ranką, kaip buvo 
Baltijos kelyje.

Šiuo metu Lietuvoje kai kas 
svarsto, ar nereikėtų atsisakyti 
visuotinio šaukimo principo į 
krašto gynybos pajėgas, o ap

Nepriklausomybės šventės minėjime (vasario 12 d.) Maria aukštesniosios mokyklos auditorijoje, 
Čikagoje. Iš kairės: Lietuvių fondo pirm. Stasys Baras, ALTo Čikagos skyriaus pirm. Antanina 
Repšienė, šventės prelegentas prof Vytautas Landsbergis ir prof. dr. Leonardas Šimutis.

Nuotr Jono Tamulalčio

siriboti samdyta kariuomene. 
Remiantis ekspertų nuomone, 
valstybės sienos turi būti ne tik 
saugojamos, bet ir ginamos. 
Praėjusį rudenį buvo susitikę 
savanorių tarnybos ir motopės- 
tininkų „Geležinio vilko” 
brigados vadovybės, kur buvo 
tartasi apie bendrus veiksmus 
totalinės agresijos atveju ir kaip 
vykdyti partizaninį pasipriešini
mą okupacijos sąlygomis. Kal
bėta apie vis nesibaigiančią 
tranzito problemą ir dėl to gali 
kilti provokacijų. Susitikimas 
buvo ir su Šaulių sąjungos va 
dovybe: visos šalies gynybinės 
struktūros turi bendradar
biauti, nes jų tikslas yra tas 
pats — nepriklausomybės iš
saugojimas.

Lietuvos Respublikos konsti
tucijos 3 straipsnis sako, kad 
„Niekas negali varžyti ar riboti 
Tautos suvereniteto, savintis 
Tautai priklausančių suverenių 
galių. Tauta ir kiekvienas pilie
tis turi teisę priešintis bet kam, 
kas prievarta kėsinasi į Lietu
vos valstybės nepriklausomybę, 
teritorijos vientisumą, konstitu
cinę santvarką”.

Savanorių daliniai
SKAT daliniai, susiorganiza

vę kritišku Lietuvai momentu.

išlaikė egzaminą, gindami svar
bius Vilniaus pastatus, ap
saugojo 1990 m. balandžio - 
birželio mėnesiais nuo „Je
dinstvos” siautėjimo.

1991 m. Rusijai pripažinus 
Lietuvos nepriklausomybę, so
vietų kariniai daliniai, kuriuos 
perėme savo žinion ir atsakomy
bėn Rusijos federacija, turėjo 
pamažu iš Lietuvos trauktis. 
Deja, tų metų gruodžio mėn. 
buvo įvestas papildomas kariuo
menės kontingentas. Tad 1992 
m. sausio 8 d. Lietuvos vyriau
sybė priėmė nutarimą, kuriuo 
numatė uždrausti gabenti į Lie
tuvos Respubliką papildomus 
buvusios sovietų armijos dali
nius be respublikos vyriausybės 
sutikimo. Šitoks potvarkis įsiu
tino kai kuriuos rusų armijos 
viršininkus Jie niekaip negalė
jo susitaikyti su mintimi, kad 
čia ne Rusija, bet Lietuva.

Tada rusai mėgino, naudoda
miesi Kazlų Rūdos ir Kėdainių 
kariniais aerodromais, atgaben
ti į Lietuvą daugiau karių. Lie 
tuvos krašto apsaugos ministe
rija paskyrė pik. Itn. J. Gečą ir 
pik. Itn. C. Jezerskį pasirūpinti, 
kad nauji kariai nebūtų įvesti 
į Lietuvos teritoriją. Šią pareigą 
teko perimti SKAT vyrams. 
Kazlų Rūdos karinis aerodro
mas pradėtas kontroliuoti 1991 
m. balandžio 21 d., pasiuntus 
Kauno ir Marijampolės rinkti
nių savanorius. Vėliau į šias 
pareigas buvo įjungti ir kitų 
rinktinių savanoriai. Nors 
savanoriai buvo blogai aprengti, 
prastai ginkluoti, bet gelbėjo en
tuziazmas ir noras matyti 
Tėvynę laisvą.

Rusų nenoras patraukti 
kariuomenę

Rusijos generolai mėgino įvai
riais keliais traukiniais ir auto
mašinomis įvežti į Lietuvą uni
formuotus ir civiliškai per
rengtus karius su suklastotais 
dokumentais. Žinoma, tam tik
ras kiek iš praėjo, bet ne tiek 
daug, kaip mėgino rusų karinė 
vadovybė. Per 1992 m. tris mė
nesius buvo patikrinta 18,341 
rusų karinė automašina. Ras
ta, kad be leidimų važiavo 630 
mašinų. Rusų elgesys dažnai 
buvo įžūlūs, provokacinis. Buvo 
atveju, kai sulaikant sunkveži
mis nesustodavo. Tekdavo net 
peršauti padangas.

Išvažiuoti iš Lietuvos rusai 
karininkai labai nenorėjo, nes 
čia jie jautėsi išdidžiai, privilegi
juoti. Jie gaudavo butus, o jų 
žmonos, nors ir nemokančios lie
tuviškai, būdavo aprūpinamos 
lengvais, gerai apmokamais 
darbais. Rusai žiūrėjo į Lietuvą 
kaip į kolonįją, jautė neapykan
tą jos žmonėms, nes matė, kad 
čia yra aukštesnė kultūra ir 
pragyvenimo lygis. Lietuviai 
kariai, mobilizuoti į armiją, bu
vo diskriminuojami. Rusų ka
reiviai, karininkų veikiami, su- 
mušdavo lietuvius išgirdę tar
pusavy lietuviškai besikalban 
čius. Charakteringa tai, kad 
perdėtą uolumą rodė lietuvių 
tautybės karininkai. 1992 m. 
rugpjūčio 8 d. buvo pasirašytas 
protokolas ir grafikas dėl 
kariuomenės išvedimo termino 
1993 m. rugpjūčio 31 d. Tačiau 
ir išvedus rusų armiją, liko 
daugybė karininkų, kurie, sako 
laukia grįžtančių buvusių „ge
resnių laikų”. Kai kuriems 
pavyko patekti ir į Lietuvos ka
riuomenės eiles. Labai abe
jotina, ar tokie karininkai Lie 
tuvai būtų lojalūs iškilus kon
fliktui su Rusija.

Sostinės gynyba

Kaip rašo Lietuvos spauda, 
svarbiausia krašto gynybos 
sritis yra Vilnius, krašto 
sostinė, nes čia yra Seimas, 
vyriausybė, geležinkelio maz
gas, aerodromas, Šiluminės jė
gainės, televizijos bokštas, tele 
komunikacijų centras. Dėl šių 
įstaigų bei įmonių svarbos 
Vilniaus miestas turėtų būti 
labiausiai saugojamas, dargi 
atsižvelgiant, kad yra netoli 
Baltarusijos pasienio.

Vilniuje yra SKAT štabas, ku 
rio žinioje yra keletas tūkstan
čių savanorių. Reiškia, Vilniaus 
saugumas yra patikėtas SKAT 
sostinės rinktinės atsakomybei. 
Bet abejotina, ar savanorių ka
riuomenė, būdama menkai gin

kluota, būtų pajėgi ilgesnį laiką 
pasipriešinti užpuolikui. Be abe
jo, Vilniuje vyrauja VRM pajė 
gos, bet Vilniuje ir aplink 
Vilnių nėra reguliarios kariuo
menės padalinių, pavaldžių ka
rinės vadovybės generaliniam 
štabui.

Manoma, kad agresijos atve
ju priešo daliniai iš Baltarusijos 
Vilnių pasiektų maždaug per 
pusvalandį. Savanoriai savo 
nedidelėmis jėgomis gal sulai
kytų priešą apie valandą. Tu
rint omeny, kad Vilniuje ir apie 
Vilnių gyvena daug kitataučių, 
kurių lojalumas Lietuvai labai 
abejotinas, ir tai sunkina gyny
bą. Arčiausiai Vilniaus yra „Ge
ležinio vilko” Ruklos motode- 
santinis batalionas, kuris, esant 
pavojui, sostinę galėtų pasiekti 
per 2-3 vai.

Gintaras Misiūnas „Lietuvos 
aido” 1994 m. Nr. 239 rašo, kad 
„Sąmoningai politinių jėgų už
sakymu, 1992 m. iš Vilniaus 
apylinkių į Ruklą (Jonavos raj.) 
perkelti du „Geležinio vilko” 
daliniai — vienas iš Rūdninkų, 
kitas iš Nemenčinės. Šių dalinių 
paskirtis kaip tik ir buvo ginti 
Vilnių nuo galimos agresijos”. 
Dabar šių dalinių teritorijos 
pavestos VRM kariuomenei, o 
kaip žinoma, šiuose daliniuose 
karininkais tarnauja daug bu
vusių KGB pareigūnų. Taigi, 
nesant normalios sostinės 
gynybos sistemos, priešas galė
tų per trumpą laiką miestą oku 
puoti be didesnių nuostolių. 
Atsižvelgiant į tai, Vytautas 
Landsbergis siūlė sostinės gynė
jus aprūpinti bent prieštanki
niais ir priešlėktuviniais 
ginklais. Bet kažin ar jo balsas 
bus išgirstas.

Dar tenka atkreipti dėmesį į 
kariuomenės aprūpinimą. Ka
riai maistu nesiskundžia, nes su 
juo gauna pakankamai kalorijų. 
Bet apranga yra baisi: batai nu
plyšę, sulijus, neturi uniformos 
pakaitalo. Karininkų algos ma
žos, jie nepajėgia išlaikyti šeimų. 
Be to, atrodo, daromas skir
tumas tarp vidaus reikalų karių 
ir lauko karių, kuriems patikėta 
krašto gynyba. Pirmieji yra ga 
vę šiltas kepures, o antrieji turi 
apsieiti tik su beretėmis, lyg 
vieni būtų tikri sūnūs, o kiti 
posūniai.

• Kupiškyje sausio 5 d. buvo 
surengta pedagogų konferenci
ja „Mokyklų reformos vyksmas 
ir dorinio ugdymo problemos”. 
Renginyje dalyvavo ir praneši
mus skaitė Panevėžio vyskupas 
Juozas Preikšas, kurijos kancle
ris mons. Jonas Juodelis, Kupiš
kio parapijos vikaras kun. Vir
gilijus Liuima, Švietimo mi
nisterijos atstovai.

„Neišmanėlių šalies”
piliečiai

Paskutinį šio tūkstantmečio 
dešimtmetį kai kas vadina 
„gausios informacijos laiko 
tarpiu”. Tvirtinama, kad 
niekad žmonijos istorijoje tiek 
daug informacijos taip lengvai 
nebuvo galima pasiekti, kaip 
dabar. Pakanka įjungti tele 
vizorių ar prieiti prie kompiute
rio ir viso pasaulio žinynas auto
matiškai paklojamas po kojo
mis. Kažkada reikėjo valandų 
valandas praleisti archyvuose, 
bibliotekose, vartant knygų la
pus, o dabar tą pačią informaciją 
galima bematant rasti, paspau 
dus atitinkamą kompiuterio 
klavišiuką. Kadangi, be abejo, 
daugiausia kompiuterių per 
karna ir naudojama Amerikoje, 
vadinasi šio krašto gyventojai 
yra labiausiai apsišvietę. Deja, 
ne.

Jau ne kartą spaudoje pasi 
rodo užuominos, kad eilinis šio 
krašto pilietis nedaug nusima
no ne vien apie kitų pasaulio 
šalių geografiją, istoriją, 
politiką, bet stokoja pagrindinių 
žinių apie savo gimtąją tautą 
Retas gali išvardinti visas JAV 
valstijas, pasakyti jų sostines ar 
bent apytikriai jas rasti 
žemėlapyje. Net artimiausi kai
myniniai kraštai — Kanada ir 
Meksika -- yra „nežinomoji že
mė”, o apie Europą nėra nė kal
bos.

Š. m kovo 1 d. „New York Ti
mes” dienraštyje Bob Herbert 
labai piktinasi, kad Amerika 
esanti „neišmanėlių šalis”. 
Naujausių „Gallup” apklausų 
metu dar kartą paaiškėjo, kad 
amerikiečiai- nežino net labai 
netolimos praeities įvykiu, su 
kuriais jų tėvynė buvo labai 
glaudžiai susijusi Galbūt tas 
nežinojimas nebūtų toks bau 
ginantis, jeigu jo artima palydo
vė nesivadintų apatija—žinonė; 
ne tik nedaug išmano, bet savo 
neišmanymu nešit lipina

Nepaisant krašto įvesto pri 
valomo mokslo visiems iki Iii 
metų amžiaus, jaunuoliai išeina 
net iš aukštesniųjų mokyklų, 
neišsinešdami apčiuopiamo 
išsilavinimo Rūpestį kelia tai, 
kad šie jaunuoliai, pasiekę su
augusiojo metų, turi perimti 
krašto politini bei visuomenini 
vairą. Neretai tam tikri 
asmenys tokius neišmanėlius 
pradeda savaip manipuliuoti ir 
panaudoti savo tikslams.

Danutė Bindokienė

JAV Atstovų rūmuose atsira 
dus Torricelli pasiūlymai 
išbraukti Baltijos valstybes ir 
Ukrainą iš NATO narystes gali 
mybių, kai kas išsireiškė, kadv 
naujai išrinktų Kongreso at 
stovų karta, būdama jaunesne, 
nedaug žino apie pasaulinės 
politikos ėjimus. Tai labai pavo
jingas argumentas Žaidžiant 
užsienio (arba ir vidaus) 
politikos aikštėje, reikia apdai 
rūmo, nusimanymo ir supra
timo, nes lengvabūdiškai 
padarytas žingsnis gali turėti ii 
gas ir skaudžias pasekmes.

Nėra pavojingesnio žmogaus, 
ypač jei jis turi daugiau įtakos 
politiniame bei visuomeniniame 
gyvenime, kuris viską žino ir 
tiki, kad jau nieko išmokti ne
reikia. Toks žmogus nepriima 
jokių patarimų, pasiūlymų, pa 
mokymų. Tvirtai įsitikinęs savo 
neklaidingumu, išdidžiai atmeta 
kitų nuomones ir pyksta, kai 
kas siūlosi padėti. Tokių situ 
acijų daug kartų matome ir savo 
tėvynėje. Po nepriklausomybės 
atkūrimo taut iečiai, gyvenantys 
užsienyje, trokšte troško 
pasidalinti savo žiniomis, su 
rinktomis svetur, kai Lietuva 
buvo atitverta nuo Vakarų 
pasaulio. Daugelis negalėjo 
suprasti, kodėl jų pastangomis 
neparod t susidomėjimo, o 
kartais geri norai atsiduždavo i 
atšiaurų atstūmimą.

Šiandien galbūt aiškėja ir tam 
tikros priežastys, kai lietuviai, 
užaugę ir išsimokslinę sovie
tinėje si -temoje, viešai skelbia, 
kad jiems buvo atvira visa „pla
čioji tevyia " Rytuose ir, mokė 
Hamj rusų kalbą, galėjo naudo 
tis mokslo bei kultūros lobiais, 
prieinamais Sovietų Sąjungoje. 
Vakaruose išsilavinę „išeiviai” 
nieki per (uos dešimtmečius 
u- pa. r 1 z todėl ir jų patirtis ne 
d vi . l i.

bu nepamiršti, kad 
vų ališko išsilavinimo, vie
nos kraipos pažiūrų, viena
lyte". kultūros išgyvenimo žmo
gui, siekiančiam tikro pažinimo, 
nepakanka. Reikia viską pa 
žinti, kad galėtų pasirinkti, kas 
vertingiausia. Jeigu mūsų 
tėvynėje žmonės nepasistengs 
išeiti už siaurų įsitikinimų, 
įskiepytų sovietinio režimo 
laikais, ateityje taip pat galės 
pretenduoti į „neišmanėlių ša 
lies” piliečių tarpą.

IŠ IPATĖLIO ŠNEKTŲ
JURGIS JANKUS
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— Jeigu nori, galėsim ir eiti, kad tik tėvą prišne
kėčiau. Jis mažiau su vyrais į kalbas įsileido.

— Nereikia, — įsiterpė Juozukas. — Natutė galės 
pas mus pabūti, kol svečiuoaitės. — Einam, — paėmė 
mergaitę už ranos.

— Ar taip ir eisit? Še nors tą skarikę užsimesk, — 
nuėmė savo nuo pečių ir užmetė mergaitei. — O kur 
kailinukai?

— Ten, kartu su jūsų. Paimkit po visam, o mes taip 
pranyksim.

Deveikienė dar tebešoko su tuo išsipusčiusiu bernu 
abu vienas kitam dantis rodydami, o juodu pralindo pro 
duris užkimšu8ius vaikigalius ir tekini pasileido pas 
Deveikius.

Jau gerai po vidurnakčio grįžo ir tėvai. Juozukas vijo 
kanapinę virvutę, o Natalija laikė.

— Tai to Ameriko giminė judviem pasišokimą ir 
sugadino, — pasakė įėjusi motina.

— Nė kiek, — nusijuokė Juozukas. — Ir gerai pasi- 
šokom ir va diržą jau galėsi austi. O kaip rytoj? Irgi eisit?

— Kvietė, bet kad ir namie yra ką veikti. O kaip 
judu?

— Man užteko ligi čia, — brūkštelėjo ranką per 
kaklą Natalįja. — Tas čigonplaukis visą laiką spyrė, kad 
pašokusi tuoj eičiau su juo viršun į jo kambarį. Sakė ten 
turįs labai skanių saldainių, kokių čia jokioj krautuvė
je nėra. Kambarys čia pat ant lubų, galėsi valgyti, kiek 
širdis geis, galėsim ir šokti, nes muzika ten neblogiau 
girdėti, kaip čia. Ir sakė, kad jokių „ne” jis nepripažįs

tąs. Nenorėjau supykinti, ir nežinojau, kaip reikės juo 
atsikratyti. Gerai, kad Tamsta mane išgelbėjai, — 
pasakė Natalija.

— O man siūlė pasivažinėti, -- įterpė Deveikienė. 
— Kai pasijuokiau iš tokio pasiūlymo ir atsisakiau, jis 
nustebo. Sako: „Keisti jūs čia žmonės. Bijot arčiau su 
žmogum susiglausti”. Taip ir pasakė: „Su žmogum susi
glausti” — ir dar arčiau prisiglaudė. „Kad tu kur 
nesulauktum, parše neraliuotas, — pagalvojau, o 
pasakiau: — Su savo žmogum tai mes susiglaudžiam. 
Matai kiek jaunimo. Ar manai, kad jie visi iš medžių 
iškrito?” Būčiau dar ir daugiau pasakiusi, bet ta, kur 
Juozuką šokdino, priėjo ir iš manęs jį atėmė. Mudvi irgi 
norėjom tuoj eiti namo, bet kad juodu rado nepabai
giamas kalbos. Deveikis juokėsi, kad jau beveik 
praskolino visą ūkį. Iš anos pusės toks ūsuotis ūki
ninkas, išgirdęs, kad Deveikis savo rankomis jau kaip 
ir pasidirbęs arpą, ėmė aiškinti, kad mes ne nuo to galo 
pradedam. Turi Žinoti, kad fabrikams mašinas pagamin
ti daug pigiau atsieina, negu jei kiekvienas dirbtumėm 
sau atskirai. Kai paklausė, iŠ kur pinigų tom pigiom 
mašinom imti, žmogus ko neužspringo besijuokdamas. 
„Skolinkis!” sakė. Skolinkis. Mašinos pinigo uždirbs ir 
skolą atiduos”. Sakė, Amerikas pinigų turi daugiau, 
negu malkų, paskolins. O dar kokią pasogą gavo. Jis tuoj 
pamojo praeinanti Ameriką ir pasakė, kad jo kaimynui 
reikia pinigų mašinom pirkti. „Tegu tik pasako kiek. 
Kaimynui mano kišenė visada atvira”, — tas atžėrė ir 
nuėjo savo keliu.

- Matote, tik pamerk, pinigų kiek tik nori, o po 
poros metų imkis aruodus ant pečių, raktus i rankas 
ir trauk pakiemiais šunis lodydamas. Tfu! — net nusi
spjovė Deveikis

Visi apšnekėjo, kad vestuvės labai geros. Valgyk, 
nors ir pilvas sprogtų, o gėrimų tai nors ir užpakali 
mazgok, bet vis tiek visiem atrodė kažin kas ne taip.

Ir tos pamergės. Gatavos raitos ant pabrolių joti. Ir 
svečiai tokie, lyg visus Čionykščius būtų jau seniai 
nupirkę. Svočia, žiūrėdama į už stalo susėdusį jaunimą, 
papranašavo, kad po Kalėdų mažiausiai šešerios 
vestuvės bus, nes anom mergaitėm tas kraštas ir jo vyrai 
labai patiko, o kuris vyras gali tokias gražuoles i šoną 
pastumti. „Gražios tai gražios, bet kur bus gražumas, 
kai reikės pasikasoti sijoną ir tris kartus per dieną j 
kiaulių migį bėgti. Viena iš moterų drįso atsikirsti, bet 
svočia tik nusikrezeno. „Ar mano, kad jos tiek temoka, 
kiek jum parodo", dar pridėjo, bet nebeaiškino, ką jos 
gali daugiau mokėti.

Perdirbta arpa dirbo gerai. Ką ligi šiol buvo iškūlę, 
viską išarpavo, supilstė, prisidžiovė paskutinę jaują ir 
per kaimynus paleido žodį, kad ketvirtadienio vakarą, 
gali ir kaimynai pažiūrėti, kaip toji kleketuojanti mašina 
veikia, o paskum ir aplaistyti. Tam privers nuo pasku 
tinio bičkuopio dar nejudinta statinė alaus.

Apsiliuobę, dar kaip reikiant nesubrėškus, ėmė 
rinktis kaimynai. Ir seni, ir neseniai atšokę Ameriko 
vestuves jaunikliai. Prie jų prisidėjo viena kita mergaitė 
ir, žinoma, vaikai. Arpa visiems buvo naujiena, o dar 
labai retas ją tebuvo ir kur matęs. Pirma apstoję apžiū
rėjo, apčiupinėjo, apgraibė visas pasiekiamas vietas, 
pažiūrėjo i nepasiekiamas. Deveikis išaiškino, kam kas 
reikalinga ir kaip kas veikia, papasakojo ir visas bėdas 
ir paskutinę, kurią tesutvarkė tik visi trys galvas ir 
rankas draugai sudėję. Paskum prasidėjo darbas. 
Svarbiausia visi norėjo pasukti rankeną, kiti pylė grūdus 
pasistodami ant kėdutės ir pamaišydami, kad gerklė 
neužsikimštų. Seniai samstė pirmalakus, sklaidė 
delnuose ir mėgino nusverti ar arpuoti grūdai išeina 
tokie pat Svarūs, kaip vėtyti. Kai visi iš visų galų kibo, 
nepajuto, kaip dviejų dienų trikuliavimo kupetos baigė 
slūgti, o išvalytų grūdų maišų eilė didėjo. Kai kurie ėmė 
net stebėtis, kad taip valant pirmalakų išeina daugiau.

negu pasturlakų
Kai baigė aslą šlavinėti, atėjo ir Amerikas. 

Atsiprašė, kad anksčiau negalėjo ir ėrnė apžiūrinėti 
arpą. Net rankeną porą kartų apsuko, paskum pasimo- 
jo kiek toliau stovinti Deveikį.

— Matau, kad neblogai pasisekė iš bėdos išsisukti, 
o jeigu būtum buvęs kiek kainiyniškesnis, nebūtum nė 
tos bėdos turėjęs. Vis tiek be bėdos ir dabar — neapsi
eisi, — parodė pirštu į virvelini diržą. — Kiek manai jis 
tau laikys?

— Tas nebelaikys, kitą pasidarysim.
— Jums vis pasidaryti. Kam daryti tą, kada jau 

viskas padaryta? Būtum užėjęs, būtum bėdą pasisakęs, 
būčiau nuvažiavęs ir parvežęs krumpliaračius. Amžiams 
būtum turėjęs, rūpesčio jokio, o dabar, kiek jie tau laikys. 
Metus, dvejus.

— Nelaikys, pasidarysim, — truktelėjo pečiais 
Deveikis. — Ką pasidarai, už tai mokėti nereikia.

— Kad jūs vis patys. Jeigu tą pačią arpą būtum ga
tavą nusipirkęs, marias laiko būtum sutaupęs.

Deveikis nusijuokė:
— Kad, matai, laikas yra toks daiktas, kad į kišenę 

jo neisidėsi. Net atžagariai: ko labiau jį taupysi, tuo 
labiau ir kišenė tuštės.

Dabar nusijuokė ir Amerikas.
— Užtat taip ir gyvenate. Neturite laiko net vienas 

su kitu pašnekėti. Kad ir dabar. Vestuvės buvo tris 
dienas, o kiek iš jūsų tas tris dienas paviešėjot Žinau: 
laiko nebuvo, — iškreipė veidą.

— Ne laiko, sveikatos nebuvo, — atsiliepė vienas iš 
jaunesnių, — bet Amerikas jo kaip ir neišgirdo ir tęsė 
savo toliau:

— Kad ir jūs patys Na juodu su pačia mačiau dar 
kiek pngaišot, o vaikas atlėkė, kelis kartus apsisuko ir 
vėl dingo Kokie darbai jį vaikė?

(Bus daugiau)
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LIETUVIŲ TELKINIAI

CLEVELAND, OH DAYTONA BEACH, FL

K. GAIŽUTIS 
APDOVANOTAS 

SPECIALIU DIPLOMU

Mūsų telkinio spaudos platin
tojas, Lietuvos kariuomenės di
misijos majoras Kazys Gaižutis, 
Lietuvoje leidžiamo istorinės, 
tautinės minties žurnalo „Kar
das” mecenatas ir globėjas, šio 
žurnalo 7O-ties metų sukakties 
proga apdovanotas specialiu 
diplomu — žymeniu. Kazys Gai
žutis, nenuilstantis BALFo dar
buotojas, Lietuvos aukštosioms 
mokykloms yra pasiuntęs dide
les siuntas įvairių knygų ir savo 
lėšomis Gudijos ir Lenkijos lie
tuviams užsakęs lietuviškos 
spaudos.

MARCELĖ KULBICKIENĖ 
102 METU

Vyresnės kartos Moterų 
sąjungos veikėja Marcelė Kul- 
bickienė švenčia 102-ąjį gim
tadienį. Moterų sąjungos į.arės 
ją aplankys „Manor Care” « a- 
muose ir pasveikins gimtadie
nio proga.

KĄ ŽINO ŽALIO ŠILO 
PUŠYS

Ne viename Lietuvos šile 
auga aukštos puš >u keistais 
randais. Žaizdas u: dę medžiai 
saugo Lietuvos istorijos akimir
kas, laisvės kovų tragedijas.

...priešas apsupo bunkerį — 
sprogimai — vėl liko randuota 
pušis. Per stebuklą liko gyva, 
nors ir sužeista, partizanė 
„Narsuolė” — Marija Liorentaitė 
Gražulienė. Iškentėjo lagerių 
golgotas, kaip toji šilo pušis 
atlaikė. Ji šiandien vadovauja 
ginklo brolių — dainuojančių 
Lietuvos partizanų,grupei „Ši
las”. Juos Clevelande girdėsime 
š.m. kovo 19 d. Jie atvyksta 
PLB rūpesčiu. Jie tikisi malonių 
susitikimų su brangiais tautie
čiais. Jie sako: „Mes perėję 
Sibirą — jūs platų pasaulį. Vieni 
Rytų, kiti — Vakarų. Mes visi 
tremtiniai vieną Lietuvą nešam 
per gyvenimą, kaip brangak
menį”.

Septyniems svečiams dar rei
kia nakvynių. Skambinkit į 
Dievo Motinos parapijos raštinę, 
jei galite svečius priimti ir dvi 
naktis juos apnakvinti.

T.G.

DIDELIS KĖGLIAVIMO 
TURNYRAS

10-sis Clevelando „Žaibo” 
kėgliavimo (Bovvling) „Draugys
tės turnyras” ir 1995 m. Š. 
Amerikos lietuvių kėgliavimo 
pirmenybės š.m. kovo 11 d., 
šeštadienį, vyks Seaway Lanes, 
30300 Euclid Avė., Wicliffe, 
Ohio. Telefonas 216-944-4646.

ŠALFASS-gos varžybų regis
tracija nuo 11:30 vai. r. Varžybų 
pradžia 12 vai. „Draugystės tur
nyro” registracija nuo 2:30 p.p. 
Varžybų pradžia 3 v. p.p.

Varžybose dalyvaus arti 80 
lietuvių kėgliautojų iš įvairių 
JAV ir Kanados vietovių.

Dėl papildomų informacijų 
(reikalui esant) skambinkite 
turnyro vadovui Algiui Nage
vičiui tel. 216-845—4954 namų; 
216-845—8848 darbo.

VASARIO 16-TOS 
MINĖJIMAS IR „SIETYNO” 

KONCERTAS

Daytona Beach ir apylinkių 
lietuviai Vasario 16-ją šventė 
vasario 12 dieną. Minėjimą 
ruošė Daytona Beach Lietuvių 
klubo valdyba, vadovaujama 
ilgamečio pirmininko Jono 
Daugėlos. Minėjimas, pradėtas 
šv. Mišiomis Prince of Peace 
parapijos bažnyčioje, po pa
maldų buvo tęsiamas salėje Or- 
mond Beach.

Šv. Mišias už Lietuvą aukojo 
kun. Ričardas Grasso ir tuo 
metu čia viešėjęs, neseniai 
mirusio a.a. Stasio ir Marijos 
Šarauskų sūnus, JAV vyskupų 
konferencijos direktorius prel. 
dr. Jurgis Šarauskas. Procesijoje 
Stasys Daržinskis, lydimas tau
tiniais darbužiais pasipuošusių 
Elenos Ambrozaitienės ir Ados 
Monkienės, įnešė Lietuvos vė
liavą. Kun. R. Grasso pradžioje 
prisiminė Lietuvą, jos nepri
klausomybę, okupacijoje kentė
jusią lietuvių tautą ir šio 
telkinio lietuvius, nuoširdžiai 
švenčiančius savo tėvynės ne
priklausomybės šventę. Prisi
minė amžinybėn neseniai išėju
sius a.a. Stasį Šarauską, a.a. A. 
Žindžių ir kitus, o taip pat po 
sunkios širdies operacijos ligo
ninėje gulintį visuomenininką 
Vytautą Abraitį; prašė juos 
prisiminti ir pasimelsti.

Prie altoriaus pakvietė choro 
„Sietyno” tautiniais drabužiais 
pasipuošusias choristes, klubo 
pirmininką Joną Daugėlą ir 
buv. pirm. Gediminą Lapeną, 
pasveikino, kaip simboli
zuojančius lietuvių tautą, ir pa
laimino.

Evangeliją lietuviškai per
skaitė prel. dr. Jurgis Šarauskas, 
o lietuvius džiuginantį pamoks
lą pasakė kun. R. Grasso.

Aukas nešė klubo pirminim 
kas Jonas Daugėla, LB apyl. 
pirmin. dr. Birutė Preikštienė ir 
Lietuvos neprikl. signatarų 
dukros — Rita Vileišytė-Bag- 
donienė ir Ona Smilgevičiū- 
tė-Žolynienė.

Skaitymus atliko nuolatinis 
skaitytojas Kazimieras Barūnas 
ir savo paruoštoje tikinčiųjų 
maldoje prašė Aukščiausiojo pa
laimos žuvusiems už laisvę ko
votojams.

Choras „Sietynas”, vadovau
jamas muz. Antano Skridulio, 
pagiedojo keletą dienos progai 
pritaikytų giesmių, tuo prisi
dėdami prie pamaldų iškilmin
gumo.

Tuojau po pamaldų salėje vy
ko minėjimas ir „Sietyno” 
koncertas.

Klubo pirmininkas Jonas 
Daugėla, pasveikinęs šventės 
dalyvius, pakvietė visus minė
jimą pradėti Lietuvos himnu.

Po to J. Daugėla suglaustai 
aptarė Lietuvos istorinę ir 
dabartinę raidą, kovas už laisvę, 
sėkmes, nesėkmes ir dabartinę 
Lietuvos padėtį. Kalba trumpa, 
bet išsakyti patys aktualiausi 
dabarties reikalai.

Po kalbos — choro „Sietyno” 
metinis koncertas. Chorui vado
vauja muz. Antanas Skridulis. 
Chore dainuoja 12 gražiabalsių 
moterų ir 5 šaunūs vyrai. Kon
certo pirmoji dalis skirta Va
sario 16-tosios šventei. Nuo-

Naujos „Eglutės” skaitytojos. Iš kairės: Onytė Harris, 4 m., Rožytė Harris 
2 m., Katrytė Miliauskaitė 3 m. Worcester, MA.

stabiai gražiai skamba „O Vieš
patie, parodyk kelią”, — žodžiai 
Irenos Vakarytės, muz. M.K. 
Klajūno; „Tikėjimo Lietuva”, — 
žodž. Bernardo Brazdžionio, 
muz. A. Skridulio; „Tėviškės 
klevai”, — žodž. A. Matučio, 
muz. J. Gaižausko; „Kur Nemu
nai jaunų dienų”, — muz. Tei
sučio Makačino. Pirmoji dalis 
baigiama „Lietuviais esame 
mes gimę”, — žodž. J. Sauervei- 
no, muz. Stasio Šimkaus. Besi
klausant šių dainų, širdin 
sugrįžta patys gražiausi tėvynės 
prisiminimai, lyg būtume jon 
sugrįžę ilgesio ir meilės Lie
tuvai vedini.

Po trumpos pertraukos, vėl 
klausomės „Sietyno” gražių 
dainų pynės, kur buvo atliktos 
mūsų kompozitorių ar liaudies 
dainų devynios dainos, o nu
skambėjus paskutinei dainai 
„Sūduva”, — žodž. A. Saulyno, 
muz. Noviko, salėje pasigirdo 
audringi plojimai ir prašymai, 
dar ir dar daugiau dainų padai
nuoti.

Tad „bisui” susilaukėme 
„Pilki keleliai dulka”, — muz. 
A. Makačino ir koncertas baig
tas liaudies „Užstalės” daina.

Tenka nuoširdžiai įvertinti 
„Sietyno” pastangas, maestro 
Antano Skridulio pasišventimą 
ir meilę lietuviškai dainai ir 
giesmei, ką išgyvenome jautriai 
ir šį kartą,besigėrėdami giesmė
mis ir šiuometiniu koncertu.

Choristai ir maestro apdova
noti gyvų gėlių žiedais ir da
lyvių audringu plojimu.

Klubo pirmininkas Jonas 
Daugėla, dėkodamas „Sietynui” 
ir jo vadovui A. Skriduliui pa
reiškė, kad mūsų meno vienetas 
pasiekęs aukštą meninį lygį,
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raina. Kvietė šia proga aukoti 
Tėvynės sąjungai — Lietuvos 
konservatoriams paremti. Au
kas rinko Eduardas Senkus ir 
pirmininkė dr. Sigita Rama
nauskienė. Šiam svarbiam tiks
lui aukojo 20 šeimų ar asmenų 
ir suaukojo 390 dol. 

SEKANČIOS PAMALDOS

Klubos pirmininkas Jonas 
Daugėla pranešė, kad sekančios 
lietuviams pamaldos vyks kovo 
9 d., ketvirtadienį (neįprastu 
laiku) 2:30 v. p.p. Prince of 
Peace parapijos bažnyčioje.

Šias pamaldas aukos vysk. 
Paulius Baltakis,OFM, kuris 
čia tuo laiku viešės. Garbingojo 
svečio viešnage rūpinasi ir 
globoja mūsų telkinio darbštieji 
visuomenininkai Danutė ir Al
girdas Šilbajoriai. Vyskupas ta 
proga klausys išpažinčių.

gali keliauti į bet kurį lietuvių 
telkinį ir atlikti koncertus. Pri
statė ir visą eilę svečių, atvy
kusių iš kitur. Padėkojo visiems, 
prisidėjusiems prie koncerto ir 
minėjimo suruošimo. Koncerto 
programoje dainas aptarė cho
ristas Algirdas Šilbajoris.

Minėjimas dalyviams paliko 
malonų įspūdį. Po koncerto vy
ko pabendravimas, bendri 
pietūs.

PRANEŠIMAI

Koncertui pasibaigus, LB 
apylinkės pirmininkė dr. Birutė 
Preikštienė dalyviams priminė, 
kad yra renkamos JAV LB KV 
aukos. Bendruomenė atlieka 
daug, prasmingų, lietuvybę iš
laikančių, kultūrą ugdančių 
darbų. Prašė visus aukomis pa
remti LB KV darbus. Priminė, 
kad Floridos apygardos LB 
suvažiavimas vyks vasario 
24-25 d. Daytona Beach, kvietė 
visus suvažiavime dalyvauti, 
pasidomėti LB darbais. Aukas 
LB rinko valdybos vicepirm. 
Mindaugas Petrikas ir iždinin
kas Pranas Damijonaitis. LB 
aukojo 31 šeima ar asmuo, ir 
aukų gauta 970 dol. Nemažas 
skaičius susimokėjo solidarumo 
mokestį, o taip pat ir už pietus, 
kurie bus apygardos suvažiavi
mo metu.

Antras pranešimas buvo Tė
vynės sąjungos — Lietuvos kon
servatorių, Daytona Beach gru
pės valdybos nario Kazimiero 
Barūno. Jis priminė reikalą 
budėti, kad Lietuvoje kovo 25 d. 
komunistai nelaimėtų savival
dybių rinkimų. Tam reikalinga 
mūsų moralinė ir finansinė pa-

PRISIMINEME 
A.A. JONĄ KAPČIŲ

Lygiai prieš vienerius metus, 
vasario mėn. 22 d., po skaus
mingos ir ilgokos ligos, šio 
telkinio lietuvių šeimą, savo 
mylimą žmonelę, šeimą ir day- 
toniškius paliko draugiškas, 
geraširdis patriotas, lietuviškų 
darbų rėmėjas, a.a. Jonas Kap- 
čius.

Jo šviesų atminimą prisime
nant, žmona Irena š.m. vasario 
22 d., mirimo dieną, suruošė ge
dulingas pamaldas už velionio 
sielą. Šv. Mišias už velionį au
kojo kun. Ričardas Grasso, pa
moksle prisimindamas a.a. Joną 
kaip taurų žmogų, vyrą, tėvą, 
šio telkinio lietuvių pamaldų 
nuolatinį darbuotoją. Choras 
„Sietynas”, vadovaujamas muz. 
Antano Skridulio, giedojo dienai 
parinktas giesmes, Mišių aukas 
nešė velionio žmona Irena ir 
Jurgis Janušaitis. Pamaldos 
vyko Prince of Peace bažnyčioje.

Po pamaldų našlės vardu klu
bo pirmininkas Jonas Daugėla 
padėkojo kun. R. Grasso už mal
das, pakvietė visus dalyvius į 
restoraną priešpiečiams, ku
riuose dalyvavo arti septynias
dešimt asmenų. Tenka pasi
džiaugti, kad mūsų telkinio 
lietuvių šeima tokia solidari, vi
suomet gausiai dalyvauja ir 
liūdesio dienose. Pabendravime 
po pamaldų dalyviai jautriai 
vertino a.a. Jono Kapčiaus 
gyvenimą ir paliktus šiame 
telkinyje gražiausius prisi
minimus. Tegul amžinoji šviesa 
Jam šviečia amžinybėje.

Jurgis Janušaitis

DON'T SPEND IT Ali SAVE SOME AT

MUTUAL Vedėtai SAVINGS
AND IOAN ASSOCIATION 

Chorleied ond Superyited by Šie United Slolet Govmranenl 

2212 W CERMAK ROAD « CHICAGO, IUINOIS 60608 PHONE (312) 847 7747

f\^l midlcind ftzdczrcil
,r 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

BRIGHTON PARK
4040 ARCHER AVENUE

(1-312) 254-4470

MK e
MUM > 
LENDER

CLASSIFIED GUIDE

miscellaneous

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI

Turiu Chtcagos miesto leidimą. Dir
bu ir užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai.

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

REAL ĖST ATE

10%—20%-‘30% pigiau mokėsit 
pas mus už apdraudą nuo ugnies, 
taip pat ir už automobilio 
draudimą.

FRANK ZAPOUS 
32O8’/« Wwt 951h Street 

Tel. (708) ,424-8654 
(312) 581-865*

TELEPHONE
CALLS

TO LITHUANIA
ANY DAY, ANY TIME
$0.85 PER/MIN 

(617)489-5952 
AOF International 
(We also need agents)

Movlng— Kraustyme*
Profesionalus patarnavimas pri
einamomis kainomis, jums patogiu 
laiku. Draudimas garantuotas. Kreiptis:*
Gediminas: tat. 312 925-4331

FOR RENT

BUTAI PENSININKAMS, modernūs.
erdvūs. savarankiškai tvarkytis gražioje 
aplinkoje, Marijos Nekalto Prasidėjimo 
seserų priežiūroje. Pasinaudokite proga, 
kreipkitės: VMta Marta, F.O. Box 155, 
Thompson, CT 09277

Išnuomojamas-3 kamb. apšHdomas bu
taa, apyl. 71 St. ir Washtenaw Avė., vienam 
arba dviem suaugusiam aapienim Yra 
Šaldytuvas ir virimo plyta. 3325 ( mėn. + 
„security dep?' KratpUa l Almą nuo 5 v.r. 
Nd 3 v. p.p„ tai. 312-475-S7Ž7.

RE/MAX
REALTORS

|(3f2) 588-5959
(708) 425-7161

GflE/T
PARDUODA

RIMAS L. STANKUS

• Perkant ar parduodant
• Greitas, ir sąžiningas patarnavimas 
. Ml.6 .ompiuteriųir FAX pagalba
• Nuosavybių įkainavimas vaitui
• Perkame ir parduodame namus
• Apartmentus ir žemą
• Pąnsininkams nuolaida

FOR BAU
I aN brisk randi, 3053 < 

vtaw FL, Darian, IL; whtte brtck; 11 rma.; 
tūli fin. basament; hugfi* 3 ssaaon rooma 
w/hot tub; bačka to park. 32*5,000. Cali 
for appt 700-007-0744 0 am to 4 pm 
•veekdaya

HELP VVANTED

VALYMO DARBAS
ieškomos moterys valyti namus. Alga 
iki 8370 į sav., 814 vai. darbas per 
dieną. Reikia gyventi priemiestyje. Bus 
parūpntas kambarys. Kreiptis:

1-709-393-7040

LAMCO LANDSCAPING
& MAINTENANCE CO. 

Washlngton, D.C.
Ieško darbininkų pjauti žolę 
pradedant balandžio mėn. 

Pradinė alga $8 į vai.; būtinai 
turėti darbo leidimą (work per- 

mit). Parūpinslm butą veltui 
gyventi kartu su kitu lietuviu. 
Kreiptis prieš balandžio mėn.: 
Aleksas, tel. 202-244-2373

DRAUGE GAUNAMOS KASETĖS

LITHUANIAN FOLK MUSIC.................................... $8.00
VILNIAUS UNIVERSITETO DAINŲ IR ŠOKIŲ AN

SAMBLIS ........................................................ $10.00
ŽEMAIČIŲ DAINOS IR ŠOKIAI, I dalis........... $8.00
ŽEMAIČIŲ DAINOS IR ŠOKIAI, II dalis........... $8.00
ŠVČ. M. MARUOS VALANDOS, muzika, giesmės $8.00
DAKTARAS KRIPŠTUKAS PRAGARE, pasaka

vaikams .......................................................... $10.00
EASY WAY TO LITHUANIAN — 6 kasetės ir va

dovėlis mokytis lietuvių kalbą................. $50.00
MIŠIOS IR BAŽNYTINĖS GIESMĖS............... $10.00
LOS ANGELES VYRŲ KVARTETAS, linksmos,

griaudžios, humoristinės dainos ............. $15.00
VOLUNGĖ, religinės giesmės. Toronto liet.

choras ............................................. ............... $10.00
ŽEMYNA ŠAUKIA, liaudies dainos. D. Kučėnienė $10.00 
EIKIME MUDU ABUDU, harmonizuota lietuvių

liaudies muzika.............................. ...... $10.00
SODŽIAUS GARSAI, liet. muzika — dainos .. $3.00
LITHUANIAN LANGUAGE. Songs & dance.

Balzekas Museum ...................................... $18.95

Pastaba. Užsakant kasetes paštu, pinigų nesiųsti. 
Užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta Illinois gyv. 
Sales tax bei pašto išlaidos.

ŽIVILĖ IR LINAS VAITKAI,

Švęsdami savo gimtadienius, draugus kvietė šiais žodžiais:
„Kviečiame kartu su mumis atSvęsti mudviejų „aštuonias

dešimtąjį" (t.y. 40 x 2) gimtadienį. Esame dėkingi Viešpačiui už 
visą Jo mums suteiktą palaimą ir Jums, mieli draugai, už ilgametę 
draugystę. Esame visakeriopai apdovanoti. Taigi prašome rimtų 
dovanų nepirkti. Jei Jūsų širdis linkusi, su dėkingumu priimsime 
aukas, skirtas Lietuvos našlaičių globai".

Pobūvio metu aukojo: K. ir P. Alšėnai, R Balytė, T. ir I. 
Berfinakai, I. ir K. Civinskai, O. ir J. Daugirdai, R. ir K. Giedraičiai. 
T. ir A. Kalvaičiai, M. ir K. KUoriai, R. ir V. KUoriai, V. ir B. Klimai. 
E. ir M. Laniauakai, R. ir L. Mikulkmiai, L. ir R. PoOock, V. 
Svarcienė, D. Tamulionytė, L. ir K. Tamošiūnai ir T. ir V. Underiai.

Pobūvio metu buvo surinkta $898. Živilė ir Linas džiaugiasi, 
kad draugų dėka gali pradžiuginti našlaičius. Živilė ir Linas Vaitkai 
jau antri metai globoja Giedrę Vilkytę Lietuvoje.

Našlaičių vardu visiems dėkojame — „Lietuvos Našlaičių 
Globos" komitetas, 2711 W. 71 St., Chicago, IL 60629.



Kovo 10 d. PL Centre, Lemont IL 

Kovo 12 d. Jaunimo Centre, Chicago, IL 

Kovo 17 d. 5v. Antano parapijoje. Cicero, IL 

Kovo 19 d. Cleveland, OH

Kovo 21 d. Toronto, Canada 

Kovo 26 d. Detroit, MI

LIETUVOS PARTIZANŲ GRUPĖS „ŠILAS 
KONCERTAS

Koncertų pelnas skiriamas Tremtinių sąjungai

zz

Čikagoje ir apylinkėje „Šilą" globoja 
LB Socialinė taryba

Clevelande—Dievo Motinos parapija 
ir specialus komitetas

Toronto—Lietuvių namų kultūros komisija

Detroite—Fronto bičiuliai
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LAIŠKAI
RAŠAU PADĖKOS 

LAIŠKĄ

Perskaičius D. Bindokienės 
vasario 14 d. „Atvirą meilės 
laišką”, išdrįsau ir aš porą žo
džių parašyti. Nors esu tik maža 
dalis tos didelės „tyliosios dau
gumos”, bet ačiū pasakyti juk 
nėra taip sunku. Gal tik prisi
rengti trunka ilgai. Beskaitant, 
prisiminiau, kada lietuviškos 
mokyklos pradėjo kurtis Čika
goje. Juk Julius Širka su keliais 
mokytojais tais laikais tiesiog 
tėvų svajones įgyvendino. Kiek 
daug lobio vaikai išsinešė iš tos 
mokyklos dėka žmonių, paauko
jusius visas savo laisvas valan
das, nelaukiant užmokesčio ar 
nors žodelio „Ačiū”.

Kan. V. Zakarauskas mokė 
savosios kalbos parapijos 
mokykloje. Kiekvieną dieną po 
trupučiuką, kad ir per trumpą 
pamoką, vaikai turėjo progos 
daug išmokti. Ir kai vienai va
sarai „Atostogų metu” uždavė 
iš knygos parašyti po puslapį, 
tai buvo tikra palaima. Rudenį, 
mokiniai, sugrįžę į mokyklą, ne
buvo nieko pamiršę, tik daugiau 
pramokę. Juk turėjo perskai
tyti, ką rašė. Aš pati Kanau
ninkui niekad nepasakiau 
„Ačiū”. Turbūt ir daugiau tokių 
yra.

O dr. Jonas Adomavičius? Juk 
jis, išdirbęs savaitę sunkiose 
pareigose, rodos, savaitgalį turė
tų pailsėti. Bet užuot poilsio, 
sukvietęs būrį talkininkų, įstei
gė vaikų teatrą. Sukviesdavo 
visus po vienu stogu. Tėvai, nors 
kartais ir pavargę, veždavo savo 
atžalyną į repeticijas. Net tie 
mažiukai, kurie dar laikydavosi 
mamos sijono, ir tie įgavo drą
sos, kai užlipdavo ant scenos. O 
kiek dainavo ir kiek kalbėjo, ir 
kiek turėjo atmintinai išmokti! 
Jau tie „artistai” šiandien yra 
suaugę žmonės, daugelis augina 
savo vaikus, bet, aš esu tikra, 
kad nei vienas nepamiršo to, ką 
tada išmoko.

Daugelis esame laimingi, su
sispietę Čikagoje ir turėdami 
tiek gerų, pasišventusių moky
tojų savo tarpe. Liūdna matyti 
tuos, kurie, išsiblaškę šimtais 
mylių viens nuo kito, neturėjo 
progos mokytis. Bet jie galėtų 
savo vaikus ar vaikaičius leisti 
kur nors į artimiausią mokyklą. 
Be to, ir vadovėlių yra pakan
kamai. Nesakykit, kad sunku 
ar vaikai nenori. Praleistas 
laikas mokykloje yra šimterio
pai geriau, negu belakstant gat
vėmis ar bežiūrint TV.

Tad visiems, visiems, nors ir 
labai pavėluotai, tariu AČIŪ! 

Kazimiera Požarniukienė 
Chicago, IL

TAI ŠVĘSKIME!

Rašytojas Jurgis Jankus, pa
tardamas švęsti, o ne minėti 
Vasario 16-tąją, pataikė į jaut
rią ir, manau, labai palankią 
daugelio mūsų širdies stygelę.

Menasi prieš daugelį metų ap
silankymas pas brolius latvius, 
jiems švenčiant nepriklau
somybės sukaktį. Nustebino 
visai skirtingas formatas nuo 
mūsiškio, kai, susikvietę 
amerikiečius ir kitų tautų 
atstovus, kankindavome juos

mažiausiai valandą lietuvių I 
kalba paskaita, su maždaug 
dvidešimt minučių rengėjų 
įvadais. Menu, kaip tie mūsų 
svečiai, išsikankinę, bekovo
dami su miego antplūdžiais, per
traukos metu, nesulaukę nė 
meninės programos (kuri gal 
būtų juos labiau pradžiuginusi), 
išskubėdavo namo. Latviai po 
labai trumpų ir visiems supran
tama kalba įvadų, atliko pa
trauklią programą, o po to pra
sidėjo puota ir... šokiai! Niekas 
nesipiktino, nes juk buvo šven
čiama nepriklausomybės pa
skelbimas.

Lietuviai — verkėjų tauta. 
Mes tomis savo ašaromis kar
tais ir jaunimą atbaidome, o 
paskui stebimės, kodėl jis iš 
veiklos pasišalina.

Taigi, Jurgis Jankus, kaip ir 
jo išmintingasis Ipatėlis, padavė 
mums tikrai sektiną mintį!

Ona Adomaitienė 
Sunny Hills, FL

TIKĖJIMAS, VILTIS, MEILĖ

Nepriklausomybės šventės 
proga žiūrim į Lietuvos tri
spalvę be to skaudaus kartėlio, i 
kuris gniauždavo širdį per 50 
okupacijos metų, kai ji buvo 
persekiojama ir draudžiama ) 
Lietuvoje. Kaip žinome, vėliava 
nėra paveldėta iš senovės 
Lietuvos ar jos kunigaikščių. 
Jos spalvų derinys paimtas iš 
daugiausia randamų liaudies 
audiniuose, taigi — sutartinė. 
Aiškindavomės, kad geltona — 
Lietuvos nunokusių javų 
laukai, arba saulė; žalia — jos 
pievos ir miškai; raudona — 
kraujas, pralietas už tėvynės 
laisvę.

Geri simboliai. Bet galima 
aiškinti ir kitaip, dvasingiau (ir 
vaikučiams atsiminti lengviau), 
būtent: geltona — Tikėjimas 
(savimi, tautos ištverme, Dievo 
palaima; geltona spalva yra ir 
popiežiaus vėliavoje); žalia — 
Viltis (geresnės ateities, gėrio 
pergalės); raudona — Meilė 
(kuri iš visų didžiausia, visko 
pagrindas, taigi, vėliavoa- 
apačioje).

Jei galėtumėm pagal tuos 
simbolius gyventi, Lietuvos 
dabartis būtų malonesnė, o atei
tis — šviesesnė.

Sonė Pipiraitė-Tomarienė
Chicago, IL

LIETUVAI REIKIA 
KARIUOMENĖS •

Man buvo įdomu skaityti 
„Drauge”, kad prez. Brazauskas 
mano, jog geri diplomatiniai 
santykiai su Lietuvos kai
mynais yra geriausia tėvynės 
apsauga. Neginčytinas faktas, 
kad diplomatija labai naudinga, 
tačiau lietuviams labai svarbu 
atsiminti, kad Lietuvos kaimy
nai kartais negerbia tarptau
tinių pažadų.

Lietuvai reikalinga stipriau
sia ir moderniausia ka
riuomenė, gilus patriotizmas ir 
visiška lygiateisė narystė 
NATO. Puikiai paruošti pilie
čiai ir kariai, o ne žodžiai gali 
duoti Lietuvai taiką ir ramybę. 
Būtų tragiška ironija, jei prez. 
Brazauskas, besikalbėdamas su 
užsienio diplomatais, staiga iš
girstų svetimų tankų girgždė
jimą Vilniaus gatvėmis. 
Dovydas Bogdonas-Pleškys

Miami, FL

ŠV. VALENTINO DIENA?

Neseniai skaitėme „Draugo” 
vedamąjį apie amerikiečių šven
čiamą šv. Valentino dieną. Yra 
ne visai taip. Reikalingas pa
tikslinimas.

Amerikiečiai nešvenčia šv. 
Valentino dienos. Jie švenčia 
„Valentino dieną”. Šiame kraš
te katalikų mažuma. Dauguma 
kitų religinių bendruomenių ne
pripažįsta šventųjų ir jų švenčių 
nešvenčia.

Ši diena neturi nieko bendra 
su šventu Valentinu. Tai yra 
verslininkų sugalvota „įsi
mylėjusių šventė”, pagrįsta 
grynai ekonominiais pagrin
dais, kad žmonės pirktų vieni 
kitiems dovanas ir tuo būdu 
padidintų verslo uždarbį. Šitą 
dovanų pirkimo faktą visai tei
singai išryškina „Draugo” veda
masis.

Šventas Valentinas yra nieko 
dėtas ir apie patį šventąjį 
niekur neužsimenama ir jokių 
paminėjimų jam nėra daroma. 
Valentino vardas yra paimtas iš 
kalendoriaus. Jeigu tos dienos 
šventasis turėtų kitą vardą, tai 
ir „įsimylėjusių” šventė va
dintųsi kitu vardu.

Nėra jokios švento Valentino 
dienos. Yra tiktai Valentino die
na.

, Algirdas Idika
Ši. Petersburg Beach, FL(ir

KAIP DABAR AUKLĖJAMAS
MOKYKLINIS JAUNIMAS

Vieną dieną laukiau autobuso 
prie Western ir 63-čios gatvės 
kampo. Pasipylė iš St. Rita 
katalikiškos mokyklos moki
niai.

Žinoma, atvažiavus autobu
sui, aš turėjau įlipti paskutinis, 
nes mokiniai tarpusavyje labai 
kovojo dėl pirmenybės. Įlipus į 
autobusą, visos sėdimos vietos 
jau buvo užimtos. Aš, „senior Ci
tizen” ir dar su lazda, turėjau 
stovėti. Nei vienas aukštesnio
sios mokyklos mokinių neatsi
stojo, kad užleistų man vietą.

Štai, koks pasidarė mūsų 
Marąuette Parkas.

Ignas Petrauskas!
Chicago, ILj

AR LIETUVA TOLSTA 
NUO MŪSŲ

1990 metais, kai Berlyno 
siena buvo atidaryta ir Vokie
tija suvienyta, tuomet buvo 
populiarus šūkis: „Mes esame 
viena tauta”. Tuo metu 54% 
Vakarų vokiečių ir 45% Rytų 
vokiečių taip pat pritarė. 
Praeitą liepos mėnesį tik 47% 
Vakarų vokiečių ir 28% Rytų 
vokiečių taip tegalvojo. „Kas 
įvyko tarp Rytų ir Vakarų 
vokiečių, — sako profesorė Eli- 
zabeth Noelle, Neumann, Allen- 
bach Opinijos'Tyrimų Instituto 
direktorė, - yra jog jie pradeda 
nutolti vieni nuo kitų”. Kiek il
gai tai truks: viena karta, dvi ar 
trys kartos? Niekas negali at
sakyti į šį klausimą. O kaip su 
išeivija ir Lietuva? Kasdien tols
tame vieni nuo kitų. Ir, man 
regis, kad mūsų skaičiai būtų 
šiandien panašūs į vokiečių, kur 
išeivijos lietuvis jaučiasi arčiau 
Lietuvos lietuvio dvigubai 
daugiau negu Lietuvos lietuvis 
prie užjūrio lietuvio.

Saulius Šimoliūnas
Detroit, MI

LAIKAS IEŠKOTI KITŲ 
KELIŲ

„Draugo” laiškų skyriuje 
2-21-95 perskaičius Leonido 
Rago laišką apie Vytauto 
Landsbergio kalbą Čikagoje 
Vasario 16 minėjime. Cituoju: 
„...kalbėtojas pradėjo įdomiai, 
primindamas pradžioje Sąjūdžio 
nueitą garbingą kelią. Tačiau 
juo toliau, tuo labiau tema kry
po vien tik į bauginančiai niū
rius pavyzdžius ir beviltiškus iš
vedžiojimus...” Toliau L. Ragas 
teisingai pastebi, kad V. Lands
bergis yra profesionalas poli
tikas. Tai reiškia, gerai žino, ką 
kalba. Teko ir man klausytis jo 
kalbų. Tai kalbėtojas, kuris, 
atrodo, šaltu protu gerai ap
galvoja, o tik po to kalba. Tad 
kodėl savo kalba apvylė išei
vius? Man atrodo, kad čia iš 
dalies yra mūsų kaltė. Mūsų 
spauda (tai mūsų galvojimo ba
rometras) dažniausiai apie Lie
tuvą rašo visas neigiamybes, 
neatsižvelgiant nei į laiką, nei 
į esamas sąlygas. Kartais net 
graudu skaityti, kai Lietuvos 
dabartinis prezidentas net yra 
kaltinamas Už Stalino laikais 
įvykdytus žiaurumus. Lands
bergis tai gerai supranta ir 
duoda publikai ko jie „nori”. Jei 
atsirastų daugiau tokių žmonių, 
kaip šiame laiške minimas mi
nėjimo dalyvis, kuris savo 
protestą pareiškė, suplėšyda
mas iš anksto paruoštą čekį, aš 
manau, kad ne tik kalbėtojai 
bandytų ieškoti kilnesnių, 
viltingesnių, širdį pakeliančių 
žodžių, bet ir jų darbai eitų ta 
kryptimi. Ar ne laikas bandyti 
ieškoti to, kas jungia mus, kas 
gerai nuteikia, kas veda į švie
sesnį Lietuvos rytojų? Ar ne 
laikas mums pradėti džiaugtis 
laisva Lietuva, prisimenant tas 
kovas ir kartu pagerbiant Ne
priklausomybės dvasią.

Dana Čipkienė
Cleveland, OH

A.tA.
AGNEI KIŽIENEI

iškeliavus į Amžinąjį Gyvenimą, reiškiame gilią 
užuojautą vyrui dr. JUOZUI, sūnui JUOZUI, 
mylimoms dukroms AUDRONEI, GINTEI, ASTAI ir 
visiems artimiesiems.

Otilija ir Gintaras Barkauskai 
Ramunė, Kęstutis, Rimas, Darius

A.tA.
PRANEI IVANAUSKIENEI

mirus, jos broliui JURGIUI JANUŠAIČIUI, žmonai 
VERONIKAI, dukrai ELENAI ir sūnui ALBERTUI 
ir visiems artimiesiems reiškiame širdingiausią 
užuojautą.

Florida. Daytona Beach Lietuvių Klubas

A.tA.
AGNEI KIŽIENEI

mirus, nuoširdžiausią užuojautą jos vyrui dr. JUOZUI, 
dukroms - AUDRONEI, GINTAREI, ASTAI su 
šeima, sūnui JUOZUI ir kitiems giminėms reiškia

Birutės ir Vlado Čyvų Seimą

DĖL PAŠTŲ TARNYBŲ

Teko skaityti „Draugo” laiškų 
skyriuje nusiskundimą dėl laiš
kų dingimo, siunčiant į Lietuvą. 
Kaltinama Lietuvos pašto tar
nyba. Tačiau reikėtų gerai ap
galvoti, prieš tai darant. At
kreipkime dėmesį į JAV ir 
Kanados paštų patarnavimą. 
Pas mus labai dažnai dingsta 
laiškai ir net didesnės siuntos. 
Siunčiau apdraustą rašomą ma
šinėlę į Los Angeles, ji dingo; 
Toronto lietuviams pranciš
konams sugrįžo laiškas, siųstas 
prieš 40 metų! Šiemet gavau 
„Darbininko” laikraštį, ėjusį 
net 10 mėnesių. Niekuomet jis 
greičiau neateina, kaip per 6 
savaites. Pvz., „Draugą” 
gauname per 6-8 dienas, kai 
tuo tarpu „Lietuvos aidas” 
ateina per 5-6 dienas. Laiškai iš 
Lietuvos ateina taip pat per 5-6 
dienas, o mes Toronte, siųsdami 
laišką į kitą miesto pusę, turime 
laukti net dvi savaites, kol gaus 
adresatas. Dar vis kartais mūsų 
laiškai į Lietuvą nukreipiami 
per Rusiją, o ten jie ir dingsta. 
Todėl nėra teisinga kaltinti tik 
Lietuvos paštą.

“Stasys Prakapas
Etobicoke, Ont., Canada

GERAS PATARIMAS

Ačiū Aleksui Mikaliūnui iš 
Oak Lawn, IL, už patarimą, 
siunčiant laiškus į Lietuvą ir 
norint, kad jie pasiektą ad
resatą. Jis siūlė apačioj kairėje 
pusėje, galima ir skersai, už
rašyti: „Laiške pinigų nėra”. 
Nuo dabar taip ir pradėjau 
siuntinėti laiškus į tėvynę. 
Tikiu, kad jie nepražus.

Pranė Vidugirienė
Chicago, IL

• Kur lengviausia pašniukš- 
itinėti po svetimus laiškus? 
I „Drauge”.

•%»

Puoselėjai mus 
Lyg želmenėlius,
Saugojai nuo vėtrų, nuo šalnų, 
Klostei vakare,
O rytų kėlei —
Kantriai kurstei 
Židinį namų...

Anonimas

PADĖKA
Vingiuotame ir ilgame gyvenimo kelyje, mūsų mylima 

Mamutė, Uošvė, Senelė ir Sesutė

A.tA.
RACHELĖ MEMĖNIENĖ 

ŠADEIKAITĖ
pavargusi užmerkė akis amžinam miegui ir buvo palaidota 
1994 m. lapkričio 25 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 
Užbėrę gimtosios žemės su gintarėliais, atsisveikinome 
Mamutę paskutinį kartą ir palikom ilsėtis šalia Tėtės.

Gili mūsų padėka visiems, kurie Ją pagerbė ir guodė mus 
liūdnose netekties dienose.

Ačiū kun. Vito Mikolaičiui už velionei suteiktą paskutinį 
Sakramentą. Dėkingi esame kan. Vaclovui Zakarauskui už 
maldas laidotuvių namuose, už atlaikytas šv. Mišias ir 
laidotuvių apeigas kapinėse.

Dėkojam muz. Herkuliui Stroliai už įspūdingą smuika
vimą ir muz. Ričardui Šokui, prisijungusiam vargonais gedulo 
Mišiose.

Nuoširdi padėka priklauso šermenyse atsisveikinusiems:
Agronomų sąjungos pirm. Antanui Šantarui už gražius žo
džius ir mišk. Jonui Žebrauskui, vaizdžiai pasakojusiam 
Mamutės gyvenimo odisėją.

Didelis ačiū visiems už ištiestą draugišką lanką ir maldas, 
už šv. Mišių aukas, aukas Politinių Kalinių ir Tremtinių 
sąjungai, už pareikštas užuojautas žodžiu, spaudoje ir raštu. 
Ačiū už dalyvavimą šermenyse ir kapinėse.

Dėkojame karsto nešėjams.
Visiems detroitiečiams, giminėms ir draugams — ačiū, kad 

neužmiršot.
Ypatingas ačiū mieliems Juzei ir Jonui Žebrauskams. Jūs 

buvot Mamai prošvaistė Jos gyvenimo saulėleidyje.
Mielai p. Emilijai Kolbienei — mūsų pagarba ir šiltas ačiū, 

kad sunkiai sirgdama atvažiavo atsisveikint ir išlydėt savo 
jaunystės ir mokslo laikų draugę.

Daug nuoširdumo patyrėm iš Agronomų sąjungos — jų 
šeimos. Nuo Dotnuvos iki Chicagos — ilgas ir raizgytas kelias. 
Dievui pašaukus vieną iš jūsų, jūs kiekvieną palydit su 
malda širdyse ir geru žodžiu lūpose.

Visiems mieliems artimiesiems, giminėms, draugams, 
gražiam Chicagos jaunimui, išlydėjusiems mūsų brangią 
Mamą į Viešpaties Namus, visiems jums — mūsų šeimos 
nuoširdus, lietuviškas ačiū.

Mama, lai būna Tau lengva svetima žemelė!

Pasiliko liūdesy: dukros — Gražina Vitienė su šeima, 
Milda Aguilar su šeima Ispanijoje ir sesutė Adėlė 
Gudonienė ir kiti giminės Lietuvoje.

A.tA.
PRANUTEI IVANAUSKIENEI

mirus, jos broliui, mūsų kolegai JURGIUI JANU- 
ŠAIČIUI ir jo šeimai bei visiems artimiesiems 
reiškiame gilią užuojautą.

Daytona Beach LB Apylinkės Valdyba;
Pirm. dr. Birutė Preikštienė 
Rita Bagdonienė 
Pranas Damijonaitis 
Joana Grybauskienė 
Mindaugas Petrikas 
Sigita Ramanauskienė 
Algirdas Šilbajoris

A.tA.
PRANEI IVANAUSKIENEI

iškeliavus Amžinybėn, jos brolį mielą kolegą JURGĮ 
JANUŠAITĮ, jo žmoną VERONIKĄ, dukrą ELENĄ 
ir sūnų ALBERTĄ bei visus giminaičius ir artimuo
sius gilaus skausmo ir sielvarto valandose širdingai 
užjaučiame ir drauge išgyvename gilaus liūdesio 
dienas.

Florida. Juozė ir Jonas Daugėlai
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Politinis simpoziumas pri
siminti Lietuvos nepriklau 
somybės atkūrimo dieną, kovo 
11 tąją, ruošiamas sekmadienį, 
kovo 12 d , 1 vai. po pietų. Bočių 
salėje, PLC, Lemonte Tema: 
„Dabartinis ūkinis nuosmukis 
ir ateities ekonominė gerovė 
Lietuvoje”. Dalyvauja prof. 
Kazimieras Antanavičius, 
Zenonas Petkus, Antanas Grina 
ir Jonas Pabedinskas. Modera
torius — dr Jonas Valaitis. 
Rengia Amerikos Lietuvių 
socialdemokratų sąjunga.

Čikagos skautija kviečia 
visus šį sekmadienį, kovo 5 d., 
atsilankyti į tradicinę 37-ją 
Kaziuko mugę Jaunimo centre. 
Muges atidarymas — 11:15 vai. 
r. Norintieji be skubėjimo ir 
stumdymosi minioje apžiūrėti 
mugei paruoštus paviljonus, 
kviečiami šeštadienio popietėje, 
tarp 4 - 6 v. p.p., apsilankyti 
Jaunimo centro didžiojoje salėje. 
Visi laukiami.

Čikagos lit. mokyklai švenčiant Lietuvos Nepriklausomybės šventę š.m. 
vasario 11 d., į salę Jaunimo centre 10 klasės mokinė Karina Tumerytė palydi 
svečią prof. Vytautą Landsbergį.

x Šviesiam a.a. agronomo Į 
Juozo Galinio atminimui, dr. 
Bronius ir Genutė Mickevi- 
čiai-Mikoniai aukojo $50 
„Saulutei”, Lietuvos vaikų 
globos būreliui. „Saulutė” dėko
ja ir nuoširdžiai užjaučia Juozo 
Galinio artimuosius.

(sk)

x „Saulutė”, Lietuvos vaikų 
globos būrelis, dėkoja už aukas 
padėti vargstantiems vaikams: 
Dana Kurkulienė į39 per 
Transpak nusiųsti jos remiamo 
vaikučio šeimai maisto siuntinį; 
Alma Ericson $680, antrų 
metų paramos mokestis už du 
vaikus ir po $100 kiekvienam 
vaikui įdėti į banką iki pilname
tystės. Labai ačiū! „Saulutė”, 
419 Weidner Rd., Buffalo 
Grove, IL 60089.

(sk)

x Raimundo Katiliaus, ge
riausio Lietuvos smuikininko, 
koncertas akompanuojant 
pianistui I>eonidui Dorfmanui 
bus šeštadienį, balandžio 8 d.,
4 vai. p.p. Jaunimo centre 
Čikagoje. Pajamos skiriamos 
Lietuvos našlaičiams, vaikams 
su negalia ir daugiavaikėms 
šeimoms paremti. Visus malo
niai kviečia „Saulutė”, Lietuvos 
vaikų globos būrelis.

(sk)

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

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

Aukos yra nurašomos nuo FederaJinių mokesčių.

Su kokiu grauduliu daug 
metų mes dainuodąvome Lietu
vos partizanų dainas ir minė
davome jų karžygišką pasiauko
jimą tėvynei. Gaila, kad daug 
dainų neturėjome progos iš
mokti, nors jų sukurta, be abe
jo, yra daugybė. Visi, kurie 
penktadienį, vasario 10 d., 7 vai. 
vak., atsilankys į partizanų - 
tremtinių dainuojančios grupės 
„Šilas” koncertą, rengiamą 
Pasaulio lietuvių centre, Le
monte, turės progą pasiklausyti 
ir negirdėtų partizanų dainų, o 
taip pat kitos žodinės kūrybos. 
„Šilas” pirmą kartą lankosi 
šiapus Atlanto. Jo koncertai 
rengiami Čikagoje, priemies
čiuose ir kituose lietuvių 
telkiniuose, net Kanadoje, 
tačiau pirmasis koncertas 
bus Lemonte. Tikime, kad
publika, jį girdėjusi penkta
dienį, kovo 10 d., norės dar 
kartą išgirsti ir Jaunimo centre 
kovo 12 d., ir Cicero Šv. Antano 
parapijos salėje kovo 17 d.

Nuotr. Vlado Žukausko

x Jei reikia įsigyti vai
ravimo teises (IL Driver’s 
License), kreipkitės į Ed Šuma
ną, tel. 1-708-246-8241. Aš 
padedu pensininkams.

(sk)

x A.a. vilniečio Stasio Pač- 
kausko atminimui siunčiame 
20 dol. Lietuvos našlaičiams, 
Vanda ir Juozas Gasperai. 
Užuojauta velionės artimie
siems ir padėka aukotojams! 
„Lietuvos Našlailčių Globos” 
komitetas.

(sk)

x Kovo 5 d., sekmadienį, 1 
vai. p.p. „Tėviškės” parapijos 
apatinėje salėje Algimantas 
Barniškis su solistais — Nijole 
Penikaite, Linu Sprindžiu ir 
Alfonsu Seniūnu atliks 15 
naujų lietuviškų dainų. Solo, 
melodeklamacija ir kvartetas. 
Akompanuoja Petras Garšva.

(sk)

x Šv. Juozapo garbei šv. 
Mišių ir maldų novena prasidės 
kovo 10 d. ir tęsis iki 19 d. (7 vai. 
rytais), Marijonų koplyčioje, 
prie „Draugo”. Norintieji šioje 
novenoje dalyvauti ir įsijungti 
su savomis intencijomis kviečia
mi nedelsiant kreiptis: Marian 
Fathers, 6336 So. Kilbourn 
Avė., Chicago, IL 60629.

(sk)

Sės. M. Bernarda.

SESELĖS M. BERNARDOS 
DEIMANTINIS 
JUBILIEJUS

Sės. M. Bernarda Venckutė, 
kazimierietė, žinoma muzikė ir 
kompozitorė, š.m. kovo 4 d. 
švenčia 75-tąjį vienuoliškųjų 
įžadų jubiliejų. Jis bus iškilmin
gai paminėtas šv. Mišiose kovo 
4 d., šeštadieni, 10:30 vai. r ., 
motiniškajame Šv. Kazimiero 
vienuolyno name.

Sės. M. Bernarda gimė Bata
kiuose 1902 metais. Būdama 1 
metų amžiaus, su tėvais emigr- 
vo į Ameriką ir apsigyveno 
Čikagoje. 1917 m. įstojo į Šv. 
Kazimiero seserų kongregaciją. 
Muzikinį išsilavinimą pradėjo 
Šv. Kazimiero akademijoje 
Čikagos Marųuette Parke, vė
liau lankė American Conser- 
vatory of Music, kur įsigijo 
bakalauro laipsnį muzikos srity
je. Magistro laipsnį jai suteikė 
De Paul universitetas. Mokslo 
metų baigimo iškilmių šv. Mi
šiose buvo giedama jos kompo
zicija „Missa Regina Paeis”. 
Sės. M. Bernarda suorganizavo 
Šv. Kazimiero akademijos mer
gaičių chorą ir simfoninį 
orkestrą, kuris net septynis kar
tus buvo apdovanotas pirmąja 
vieta Čikagos katalikiškųjų 
gimnazijų konkursuose.

Pirmojoje lietuvių tautinių 
šokių šventėje, ruoštoje 1933 
metais Čikagoje Pasaulinės pa
rodos proga, buvo pasinaudota 
sės. M. Bernardos kompozicijų 
ištraukomis ir kai kurių šokių 
orkestracija.

Žinomiausios sės. M. Bernar
dos kompozicijos yra: „Lithua- 
nian Folk Dances, Rhapsody” 
(liaudies melodijos), „Missa Re
gina Paeis”, „Mass in Honor of 
the Infant Jesus” ir vargonų

partitūra 150 „Most Used 
Hymns”. Ji taip pat į anglų 
kalbą išvertusi Stasio Šimkaus 
operą „Pagirėnai”.

Verta paminėti, kad sės. Ber
nardos „Lithuanian Rhapsody” 
buvo atlikta Čikagos Grant 
parke ruošiamuose koncertuose, 
diriguojant Nicolai Malko, taip 
pat Northwestern universitete 
ir Čikagos Orchestra Hali.

1952 metais pradėjus veikti 
Maria aukštesniąjai mokyklai, 
sės. Bernarda pakviesta vado
vauti muzikos departamentui, 
kur ji dirbo iki 1971 metų. 
Vėliau ji darbavosi Vilią Joseph 
Maria aukštesniojoje mokyklo
je, Holland, PA, o 1982 metais 
grįžo į Maria aukšt. mokyklą ir 
davė mokinėms privačias 
muzikos pamokas.

Šv. Kazimiero kongregacijai 
švenčiant deimantinį jubiliejų 
1982 m., sės. Bernarda orkest- 
ravo muziką dramai „To Kazė 
with Love”, vaizduojančiai 
vienuolyno įkūrėjos Motinos 
Marijos Kaupaitės gyvenimą.

Sės. Bernardos 90-tojo gimta
dienio proga 1992 metais buvo 
įkurta jos vardu stipendija, 
kuriai lėšas skyrė buvusios Sv. 
Kazimiero akademįjos/Maria 
aukšt. mokyklos mokinės, atsi- 
dėkodamos savo mokytojai už 
suteiktą aukšto lygio išsila
vinimą muzikos srityje.

Šiuo metu sės. M. Bernarda 
jau pensininkė ir gyvena Šv. 
Kazimiero vienuolyno motiniš
kajame name, bet jos buvusios 
mokinės bei jų šeimos prisi
mintų savo gerąją mokytoją jos 
75 metų Šv. Kazimiero kongre
gacijoje proga ir gausiai susi
rinktų į šv. Mišias, o paskui pa
sveikintų ir padėkotų sės. 
Bernardai.
Sės. Margaret Petcavage,

ssc
POSĖDŽIAVO LTŠF, INC. 

DIREKTORIAI

Lietuvių tautinių šokių 
festivalių 1995 m. direktorių 
taryba vasario 8 d. „Seklyčioje”, 
Čikagoje, susirinko kadencijos 
pirmajam posėdžiui. LTŠF 
tarybą sudaro: pirm. Bronius 
Juodelis, sekretorė Rita 
Kėželienė, iždininkė Rėdą Pliū
rienė ir nariai: Birutė Jasai
tienė, Regina Kučienė, Stasys 
Milašius, Linas Norušis, Rasa 
Poskočimienė, Nijolė Pupienė ir 
Lidija Ringienė. „Registered

x Vytauto Didžiojo Šaulių 
rinktinė rengia Putvio 
minėjimą š.m. kovo 5 d. 2 vai. 
p.p. Šaulių namuose. Pro
gramoje: paskaita, priesaika ir 
užkandžiai. Maloniai kviečiame 
visus dalyvauti. V. D. Šaulių 
rinktinė.

(sk)

x A.a. Daivai Marčiuliony- 
tei-Murinienei mirus, Rai
mundas ir Stasė Kazlai, vie
toje gėlių aukoja $60 Lietuvos 
našlaičiams. Užuojauta velionės 
giminėms ir padėka aukotojams 
našlaičių vardu, „Lietuvos 
Našlaičių Globos” komitetas.

(sk)

x Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime 
jums nuoširdžiai patars ir patar
naus, duodami komiso nuolaidą, 
Albinas Kurkulis, tel. 
312-360-5630 arba jo sūnūs ir 
partneriai: Andrius Kurkulis, 
tel. 312.360-5531 ir Paulius 
Kurkulis, 312-360-6627, dirbą 
su Oppenheimer & Co., Ine. 
Chicagoje. Iš kitur skambinkite 
veltui: tel. 1-600-621-2103.

(sk)
x Siuntiniai į Lietuvą laivu 

per TRANSPAK. Skubiems 
siuntiniams •—» AIR CARGO. 
Maisto siuntiniai nuo $26 iki 
$98. Produktai aukštos koky
bės. Du populiariausi tai $39 
šventinis siuntinys ir 55 sv. 
įvairaus maisto už $98. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 
Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772.

(sk)

Prašymai Lietuvių fondui 
1995 m. bendrai paramai gauti 
bei įvairiems projektams, turi 
būti atsiųsti ne vėliau, kaip iki 
kovo 15 d. Prašymai studentų 
stipendijoms turi būti atsiųsti 
iki š.m. balandžio 15 d. Prašymų 
anketos Lietuvių fondui siunčia
mos paštu, arba įteikiamos 
Lietuvių fondo raštinėje 
asmeniškai. Faksu atsiųstos 
anketos nebus svarstomos. 
Anketos stipendijoms ir bendrai 
paramai gaunamos šiuo adresu: 
Lietuvių fondas, 14911 127th 
Street, Lemont, IL 60439. Tele
fonas: 708-257-1616.

„Dainavos” ansamblis atlieka programa Lemonte, LB apylinkės ruoštame Nepriklausomybės 
šventės minėjime vasario 19 d. Diriguoja muz. Darius Polikaitis, akompanuoja — Ričardas Šokas.

Lietuvių tautinių šokių šventės direktorių taryba 1995 metais. Sėdi iš kairės: Birutė Jasaitienė 
— pirmininkė, Bronius Juodelis — ižd., Rėdą Pliūrienė, Rita Kėželienė — sekretorė; stovi: Rasa 
Poskočimienė, Regina Kučienė, Linas Norušis, Nijolė Pupienė ir Stasys Milašius. Tarybai dar 
priklauso Lidija Ringienė.

Agent” Illinois valstijoje 
pareigas jau daug metų eina 
Modestas Jakaitis.

Posėdį pradėdamas, pirmi
ninkas sveikino visus, buvusius 
ir pareigas naujai pradedančius, 
direktorius, tęsiant mūsų 
tautinių šokių puoselėjimą, jų 
festivalių rengimą už Lietuvos 
ribų. Dešimtoji tautinių šokių 
šventė 1996 m. vasarą Čikagoje 
jau čia pat. Nedaug laiko liko jos 
tinkamam pasiruošimui. Nors 
šventės rengimo komiteto 
sudarymas priklauso JAV LB 
krašto valdybai, visi LTŠF di
rektoriai buvo pakviesti visais 
galimais būdais prisidėti prie 
šventės ruošos.

Direktorių taryba paskyrė 
prie šventės ruošos dolerių 
paskolą šventės rengimo komi
tetui. Paskyrė ir 1,000 dolerių 
Lietuvių tautinių šokių in
stituto 1995 m. išlaidoms, pridė
dama dar 5,000 dolerių vasaros 
tautinių šokių kursams 
Dainavoje suruošti,. Buvo 
prisimintas ir „Draugo” dien
raštis LTŠF, nariu įstojant į 
Draugo fondą.

Posėdis priėmė LTŠF 1994 m. 
finansinę apyskaitą bei 1995 m. 
sąmatą. Pajamų banko palū
kanomis 1994 m. gauta 1,484.89 
doleriai. Išlaidų turėta 2,058.50, 
išmokant Lietuvių tautinių 
šokių institutui 2,000 dolerių.

Posėdyje buvo išreikštas susi
rūpinimas X tautinių šokių 
šventės rengimo komiteto 
sudarymu, linkint, kad jis greit 
būtų suformuotas, kad kviečia- 

| mieji sutiktų įsijungti į labai 
svarbų šventės ruošos darbą.

Br. J.

Kun. A. Gudaitis atvyks iš 
Bostono pravesti Gavėnios susi
telkimą — rekolekcijas š.m. 
kovo 25 d. ruošiamas Atei
tininkų namuose, Lemonte. Visi 
kviečiami. Norintieji dalyvauti, 
prašomi užsiregistruoti iki kovo 
22 d. Registraciją vykdo Ir. Poli- 
kaitienė, tel. 708-257-2022.

ĮSPŪDINGAS VASARIO 16 
MINĖJIMAS

LB Lemonto apylinkės val
dyba Vasario 16 d. minėjimą 
suruošė sekmadienį, vasario 19 
d. Pasaulio lietuvių centre. Iš 
ryto prie pastato buvo pakelta 
Lietuvos valstybės vėliava, va
dovaujant „Lituanicos” skautų 
tuntininkui dr. Mariui Nariui.
11 vai. r. organizacijos su vėli aš- 
vomis dalyvavo iškilmingose 
pamaldose ir minėjime. Pal. 
Jurgio Matulaičio lietuvių 
katalikų misijoje šv. Mišias 
aukojo kapelionas kun. Algirdas 
Paliokas, SJ. ir prel. Juozas 
Prunskis. Tos dienos progai 
pritaikytą pamokslą pasakė 
kun. Paliokas. Mišių skaitymus 
atliko Irena Šerelienė ir Juozas 
Baužys. Juozas Polikaitis giedo
jo evangelijos priegiesmius ir 
tikinčiųjų maldas, kurias 
parašė J. Baužys. Mišių laike 
„Dainavos” ansamblis jausmin
gai giedojo „Avė verum” — Mo- 
zarto, „Apsaugok Aukščiau
sias” — Sasnausko, „Tėve 
mūsų” — Gruodžio, „Sanctus” 
ir kitus kūrinius. Ansambliui 
dirigavo Darius Polikaitis, 
akompanavo Ričardas Šokas.

Misijos vidus ir jos koridorius 
vos sutalpino tikinčiuosius. Tuoj 
po pamaldų didžiojoje salėje 
buvo akademinė dalis, kuriai 
vadovavo LB Lemonto apylin
kės valdybos pirm. Gediminas 
Kazėnas. Pradžioje dalyvius 
supažindino su programa 
lietuvių ir anglų kalba. Po to 
vėliavų įnešimas ir pagerbimas. 
Amerikos ir Lietuvos himną, 
kartu su visais dalyviais, giedo
jo „Dainavos” ansamblis, diri
guojant Dariui Polikaičiui. Atsi
stojimu ir minutės tyla buvo 
pagerbti žuvusieji už Lietuvos 
laisvę. Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo aktą skaitė 
Deimantė Žukaitė, o Lietuvos 
nepriklausomos valstybės at
statymo aktą — Rimantas Mar
čiulionis. Abu yra „Maironio” 
lituanistikos mokyklos moki

niai. Po to buvo pristatyti 
amerikiečiai svečiai: Illinois 
valstijos senatorius Kirk Dillard 
su žmona, valstijos atstovas 
James Meyer ir Pat Michalski 
— iš gubernatoriaus Jim Edgar 
įstaigos. Ji ir J. Meyer įteikė gu
bernatoriaus proklamaciją 
vasario 16 d. proga.

Pagrindinis kalbėtojas buvo 
dr. E. Ringus. Jo paskaitos tema 
buvo įdomi. 50 metų komuniz
mas pakeitė žmonių galvojimą 
ir gyvenimą Lietuvoje, bet mes 
turime rasti įvairius būdus 
jiems padėti, rūpintis Lietuvos 
reikalais, sekti Amerikos 
politiką ir skubiai reaguoti, kai 
Lietuvos reikalai yra pažei
džiami. Dr. Ringus aiškiai 

i pasisakė, kad kitaip galvojančių 
mūsų tarpe neturėtų būti, pir- 
mon vieton turime statyti Lietu
vos reikalus, bet ne išlikimą
išeivijoje.

Su „Dainavos” ansamblio is
torija trumpai supažindino 
pirm. Kazėnas, pabrėždamas, 
kad „Dainava’ Švenčia 50 metų 
jubiliejaus sukaktį, keitėsi 
laikai ir veidai, bet „Dainava” 
išliko gyva iki šių dienų.

Dariui Polikaičiui diriguojant, 
Ričardui Šokui akompanuojant, 
„Dainavos” ansamblis dainavo 
„Laisvės varpas”, muz. A. 
Vanagaičio, „Sūbov lingov 
paukštelis” — muz. J. Zdaniaus, 
„Aviža” — harmonizuota muz. 
Alf. Mikulskio, „Kur giria 
žaliuoja” — muz. J. Guda
vičiaus. Nors salė nėra pritai
kyta koncertams, bet dainos 
skambėjo labai gražiai ir klau
sytojai jas maloniai priėmė. Šios 
šventės minėjimo pabaigai 
choras ir visi dalyviai kartu 
dainavo Maironio „Lietuva 
brangi”, muz. Naujalio, ir su 
pakilusia nuotaika, kad Lietuva 
vėl yra laisva, nepriklausoma, 
skirstėsi į namus.

Minėjimą reikia laikyti pa
vykusiu. Dalyvavo apie 400 
asmenų. Oficiali ir meninė pro
grama užsitęsė tik valandą tris
dešimt minučių, dalyviai buvo 
patenkinti, nes jų nevargino il
gos kalbos.

Negalima nepaminėti talki
ninkių, kurios vienokiu ar ki
tokiu darbu bei aukomis prisi
dėjo prie šio minėjimo 
pasisekimo: N. Ambrozaitytė, L. 
Kazėnienė, S. Džiugienė, A. 
Karaliūnienė, I. Kirkuvienė, E. 
Kriaučiūnienė, A. Stropienė, N. 
Stelmokienė ir D. Urbutienė. 
Padėka priklauso ir „Nida” sav. 
P. Mockūnienei.

LB Lemonto apylinkės valdy
ba Vasario 16 d. proga, pagal 
valdybos turimą sąrašą, prieš 
tris savaites buvo išsiuntinėju- 
si laiškus ir vokelius aukos 
grąžinimui. Kurie dar nesate 
grąžinę, malonėkite nepamirš
ti, nes bent kokia auka yra la 
bai reikalinga ir vertinama.

St. Džiugas
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