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Čečėnijoje Rusijos daliniai 
kovoja ir su savų karių 

motinomis
Vilnius, kovo 29 d. (LA) — 

Paskutinę kovo mėnesio savaitę 
veiksmais Čečėnijoje ypač pasi
žymėjo Rusijos karinė aviacija 
ir specialiosios paskirties da
liniai — OMONas, rašo Juozas 
Glinskis „Lietuvos aide”.

AP ir Reuters žinių agentūrų 
pranešimais, kovo 27 d. rusų 
lėktuvai numetė įvairaus tipo 
bombų ant čečėnų pabėgėlių 
stovyklų, esančių 40 km nuo 
Grozno, Šąli, Serženjurto ir Av- 
tury miestų apylinkėse. Čia, 
buvusiose sovietinio jaunimo 
stovyklose, poilsio namuose ir 
sanatorijose, yra apsistoję apie 
4,000 pabėgėlių. Per antskry
džius žuvo 57 ir sužeista 44 
žmonės. Daugelis pasaulio te
levizijos stočių parodė subom
barduotus degančius namus. 
Čečėnijos informacijos ministro
M. Udugov pranešimu, žuvo 13 
vaikų. Kovo 28 d. per priekalnių 
gyvenviečių bombardavimus žu
vo 9 ir sužeista 23 žmonės.

Rusų karinė vadovybė šią 
informaciją paneigė, teigdama, 
kad oras buvęs giedras ir bom
barduotos tik Dudajevo pajėgų 
susitelkimo vietos.

Pasak Čečėnijos karinio štabo 
viršininko A. Maschadov, Šąli 
miestą kovo 28 d. puolė rusų 
sunkioji artilerija, tankai ir ma
lūnsparniai. Čečėnai atrėmė 
puolimą. Civilių gyventojų 
mieste nebėra, visi pasitraukė 
į krašto gilumą. Maschadov žur
nalistams sakė, kad nei Šąli, nei 
kitų miestų neatiduos rusams. 
Vyriausiasis Rusijos karo vadas

• •

Čečėnijoje A. Kulikov teigė, kad fotografuota medžiaga, kurioje 
kol Čečėnijos prezidentas Džo- užfiksuoti smurtiniai veiksmai.

Uzbekistanas referendumu 
išrinko prezidentą

Vilnius, kovo 29 d. (LA) — 
Uzbekistane kovo 26 d. vyku
siame referendume beveik visi 
šalies rinkėjai pritarė, kad pre
zidentas Islam Karimov eitų 
savo pareigas iki 2000 metų. 
Tokie pirminiai referendumo 
duomenys buvo paskelbti kovo 
28 d., rašo „Lietuvos aidas”.

Uzbekistano Vyriausioji 
rinkimų komisija pranešė, kad 
referendume dalyvavo 11.25 
milijonai rinkėjų, t.y. 99.6%. 
Pasak valstybinio radijo, Kari- 
movą palaikė visi dalyvavusieji. 
Galutiniai rezultatai bus pa
skelbti per 10 dienų laikotarpį.

Uzbekistano referendumas 
vyko panašiai kaip sovietinių 
laikų rinkimai, kai rinkėjai 
galėdavo „pasirinkti” tik iš 
vieno kandidato. Dauguma žmo
nių į urnas metė neužpildytus

Rusai užėmė antrą 
didžiausią Čečėnijos 

miestą
Maskva, kovo 30 d. (Reuter) 

— Rusijos kariuomenė kovo 30 
d. užėmė antrą didžiausią Čečė
nijos miestą Gudermes, kuria
me buvo didžiausi Čečėnijos 
prezidento Džochar Dudajev 
šalininkų įtvirtinimai po Groz
no praradimo.

Rusijos „Federalinės pajėgos 
šiandien 5 vai. vakaro užėmė 
Gudermes be sugriovimų ir 
žmonių aukų”, Maskvoje pra
nešė Rusijos pirmasis viceprem
jeras Oleg Soskovec. Jam apie 
Gudermes miesto užėmimą pra-

Vilnius, balandžio 5 d. (Elta) 
— Užsienio reikalų ministras 
Povilas Gylys tikisi, kad šią 
vasarą, Lietuvai tapus Europos 
Sąjungos asocijuota nare, bus 
pasirašyta Lietuvos ir Lenkijos 
laisvos prekybos sutartis. Tokią 
galimybę šiomis dienomis po
kalbyje su juo patvirtino ir 
Lenkijos užsienio reikalų mi
nistras.

Povilas Gylys antradienį 
nešė Rusijos pajėgų Čečėnijoje Seimo posėdyje per įprastinį vy- 
vadas A. Kulikov. riausybės pusvalandį atsakinėjo

char Dudajev nesudės ginklų, 
taikos Čečėnijoje nebus.

Rusų specialiosios paskirties 
vaikinai naktį iš sekmadienio į 
pirmadienį „kovėsi” su Rusijos 
kareivių motinomis. Visa isto
rija prasidėjo nuo „taikos 
traukinio” n kuriuo keli šimtai 
kareivių motinų kovo 8 d. iš 
Maskvos išvažiavo į „konflikto 
zoną” reikalauti, kad būtų 
nutraukti karo veiksmai ir 
sugrąžinti jų sūnūs. Kovo 26 d. 
dutūkstantinė moterų eisena iš 
Nazranės miesto nužygiavo Sa- 
maškų kaimo link (apie 40 km 
nuo Grozno). Čia rusai užpuolė 
čečėnų pozicijas. Sutemus kau
kėti specialaus dalinio vyrai su
rengė psichologinį puolimą: su
varė moteris į autobusus ir pir
madienio rytą netoli Nazranės 
išlaipino. Incidentą filmavo 
keletas TV žurnalistų.

AP-BNS žinių agentūrų pra
nešimų, kita eisena — kelios 
dešimtys moterų iš Kareivių 
Motinų Komiteto ir šimtai 
protestuojančių čečėnių bei 
ingušių — kovo 26 d. vakarą 
sulaikyta prie Ačchoj Martano, 
kurio prieigose taip pat kau
namasi.

Rusijos naujienų agentūra 
RIA pranešė, kad pirmadienį 
Rusijos milicija sulaikė 19 žygio 
dalyvių, kai jų kolona priartėjo 
prie Grozno. Kitos moterys ne
buvo įleistos į miestą ir visą 
parą pramirko lietuje.. RIA 
pranešime sakoma, kad kelyje 
iš Nazranės į Grozną iš žurna
listų buvo atimta filmuota ir

biuletenius, todėl beveik šim
taprocentiniai referendumo re
zultatai buvo iš anksto numaty
ti.

Sostinėje Taškente balsavimo 
apylinkėse rinkimų dieną buvo 
ramu, balsuoti už visą šeimą 
daugiausia rinkosi jų galvos.

Tik Vakarų spaudžiamas Ka- 
rimovas atsisakė planų daly
vauti 2000 metų prezidento 
rinkimuose, todėl referendumu 
nutarė prailginti savo kaip pre
zidento kadenciją. Ji bus laiko
ma antrąja ir paskutine, kaip 
numato Konstitucija, Karimovo 
kadencija. Karimovas — antra
sis Vidurinės Azijos šalies 
vadovas po Turkmėnistano pre
zidento Saparmurat Nijazov, 
savo kadenciją pratęsęs refe
rendumu.

Balandžio 29 d. tokį pat ple
biscitą dėl kadencijos pratęsimo 
iki 2001 metų planuoja surengti 
ir Kazachstano prezidentas 
Nursultan Nazarbajev.

Lietuva siekia glaudesnių 
ryšių su Vyšegrado šalimis
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Lietuvos ir Moldovos prezidentai Algirdas Brazauskas ir Mirča Snegur kovo 27 d. Kišineve pasirašė 
abiejų šalių draugystės ir bendradarbiavimo sutartį. Moldovoje tačiau politinė padėtis nerami 
po to, kai daugumos rusų apgyventa Padnestrės sritis surengė atskirą referendumą, kuriuo 
nubalsavo, kad toje srityje liktų ten esanti Rusijos armija. Prezidentą visur lydėjo ne žurnalistų 
pulkas, o policijos.

Baltijos šalių policijos 
vadovai tarėsi

Vilnius, kovo 30 d. (LR) — 
Varšuvos viešbutyje kovo 24 d. 
įvyko Baltijos jūros regiono 
valstybių teisėsaugos institucijų 
vadovų konferencija, skirta or
ganizuoto nusikalstamumo 
problemoms. Pirmoji tokia kon
ferencija buvo surengta 1993 m. 
pabaigoje. Joje dalyvavo vie
nuolikos valstybių atstovai, 
Lietuvos delegacijai vadovavo 
vidaus reikalų ministras Ro- 
masis Vaitekūnas.

Kaip rašo Ainis Gurevičius 
„Lietuvos ryte”, visos dele
gacijos pateikė duomenis apie 
nusikalstamumą savo šalyse. 
Konferencijos metu, pasak 
ministro Vaitekūno, buvo 
„užmegzti asmeniniai kon
taktai tarp pareigūnų”.

Buvo daug kalbėta apie „kon
taktinius” karininkus, t.y. apie 
policininkus, kurie nuolat at
stovautų savo šalims užsienyje. 
Iki šiol Lietuvoje apie tai buvo 
tik galvojama, nes konkretiems 
veiksmams trūksta pinigų. Pa
vyzdžiui, prancūzai siūlė at
siųsti į Lietuvą savo specia
listus, tačiau to teko atsisakyti, 
nes nėra lėšų juos išlaikyti.

Tiesa, lenkai yra sugalvoję 
išeitį: savo vienintelį „kon
taktinį” karininką jie akre
ditavo savo ambasadoje Mask
voje. Tačiau tokia išeitis, anot 
Vaitekūno, keistoka, nes diplo
matinėje tarnyboje nėra sąvokos 
„policijos atašė”.

Ministro manymu, po metų 
Lietuvai būtina turėti „kon
taktinius” karininkus bent 
poroje valstybių. Reiktų pradėti 
nuo Lenkijos ir Baltarusijos.

Konferencijoje buvo kalbama 
apie nelegalią migraciją, narko
tikus, ginklus, pasienį, kontra
bandą, automobilių vagystes, 
pinigų, „plovimą”. Norvegai 
pasisiūlė kurti bendrą regionini 
kompiuterinį duomenų banką — 
organizuotą nusikalstamumą 
tiriančios struktūros tarpusavy -

į Seimo narių klausimus. Jis 
pabrėžė, kad vienas pagrindinių 
Užsienio reikalų ministerijos 
uždavinių — nustatyti glaudes
nius politinius ir ypač eko
nominius ryšius su Vyšegrado 
šalimis. Ministras sakė, jog 
Lietuva taip pat yra įteikusi 
laisvos prekybos sutarčių pro
jektus Čekijai, Slovėnijai ir 
Vengrijai. Manoma, kad netru
kus turėtų prasidėti dvišaliai 
pasitarimai dėl šių dokumentų.

je bendrautų be Interpolo tar
pininkavimo.

Lietuvos atstovai su savo kole
gomis lenkais kalbėjosi apie 
Lazdijų muitinės problemas 
(važiuodamas į Varšuvą minis
tras pats įsitikino, kad didžiulės 
eilės pasienyje susidaro dėl 
Lenkijos pareigūnų kaltės). Po 
to pokalbio naktį į pasienį buvo 
nuvažiavęs aukštas Lenkijos pa
sienio tarnybos pareigūnas, ir 
eilės nebeliko. Tačiau po paros, 
kai Lietuvos delegacija važiavo 
atgal, eilė vėl buvo didžiulė.

Lenkai pažadėjo išnagrinėti šį 
klausimą, tačiau pasak R. Vai
tekūno, jie tai žada ne pirmą 
kartą. O šiaip konferencijos da
lyviai buvo labai tolerantiški.

Lenkijos Seimas svarstė 
Brazausko pasiūlytus 

projektus
Varšuva, kovo 29 d. (Elta) — 

Lenkijos Seimo Užsienio reikalų 
komisijos išplėstiniame posėdyje 
kovo 28 d. buvo apsvarsyti pre
zidento Algirdo Brazausko pa
siūlymai, kuriuos jis pateikė 
savo kalboje oficialaus vizito 
metu. Posėdyje dalyvavo Lenki
jos užsienio reikalų, ekonominio 
bendradarbiavimo su užsieniu, 
gynybos ministerijų, pasienio 
apsaugos valdybos atstovai. 
Ataskaitas apie posėdį kovo 29 
d. išspausdino socialdemokratų 
laikraštis „Trybuna”, „Rzecz 
pospolita” ir gynybos ministeri
jos dienraštis „Polska zbrojna”.

„Trybuna” pažymi, kad Len
kija ir kitos Vyšegrado šalys, 
padedant JAV, kuria bendrą oro 
erdvės kontrolės sistemą, atitin
kančią Vakarų Europos reikala
vimus. Lietuva šioje programo
je nedalyvauja, ir todėl Lenki
jos gynybos ministerija nemato 
galimybių pakeisti dabartinės 
padėties.

Pasak „Trybunos", neigiamai 
atsakyta ir į prezidento pasiūly
mą įkurti laisvos prekybos zoną. 
Pažymėtą, kad Lietuvai Lenki
ja yra šeštoje vietoje pagal 
prekybą, o Lietuva Lenkijos 
prekių apyvartoje sudaro tik 
1%. Lietuvąi nepriklauso tarp
tautinei prekybos sutarčiai 
GATT, labai silpnas bankų 
bendradarbiavimas, trūksta 
Lietuvoje vykdomų kontraktų 
teisinės apsaugos. Lietuvoje 
nesilaikoma prekių kilmės 
kontrolės reikalavimų ir todėl 
abejojama, ar Lietuvos prekės 
suras rinką Lenkijoje. Lenkija 
— tai 40 milijonų gyventojų 
rinka, Lietuvoje — tik 3.5 mili
jono ir neaišku, kokios prekių 
grupės domina.

vieni kitiems beveik neturėjo 
jokių pretenzijų.

Tiesa, teko kiek pasiginčyti su 
Rusijos atstovais, kurie neno
rėjo, kad į konferencijos komu
nikatą būtų įrašytas punktas 
apie bendradarbiavimą, tiriant 
nelegalią prekybą radioakty
viosiomis medžiagomis.

Pasibaigus konferencijai, Lie
tuvos delegacija buvo užsukusi 
į Lietuvos ambasadą. Čia buvo 
kalbėta apie dalykus, kurie, 
anot ministro, „mūsų nepuo
šia”: apie lietuvių nusikaltimus 
Lenkijoje, prostitučių iš 
Lietuvos migraciją per Varšuvą 
ir panašiai. Beje, Vidaus reikalų 
ministerija prieš pusmetį prašė 
Užsienio reikalų ministerijos, 
kad šioji pranešinėtų apie Lietu
vos piliečių padarytus nusi
kaltimus užsienyje, tačiau iki 
šiol tokia informacija teikiama 
labai vangiai.

Posėdyje nepritarta ir sienos 
perėjimo palengvinimui. Pažy
mėta, kad pernai Lietuvos ir 
Lenkijos pasienyje sulaikyti 503 
pažeidėjai. Iš esmės, baigdama 
rašo „Trybuna”, Seimo nariai 
sutiko, kad į prezidento pasiū
lymus reikia atsakyti ir pa
reikšti nuomonę, tačiau pažy
mėjo, jog yra daug neišaiškintų 
problemų, kurias spręsti turi 
abi šalys.

„Rzeczpospolita” savo atas
kaitą pavadino „Bus bendras 
batalionas”. Laikraštis cituoja 
Milewskį, kuris pareiškė, kad 
„taikos pajėgų bendro bataliono 
įkūrimas galimas ir reikalingas 
tiek kariniu, tiek politiniu at
žvilgiu”. Laikraštis rašo, jog 
bendra oro erdvės kontrolė pra
džioje turėtų apimti bendras gel
bėjimo operacijas. Norint ją iš
plėsti, reikėtų gauti Vyšegrado 
šalių ir JAV sutikimą. Abu 
klausimai bus aptarti numa
tomo Lietuvos krašto apsaugos 
ministro vizito Varšuvoje metu.

Prezidentas peikė 
mokesčių rinkėjų 

darbą
Vilnius, balandžio 5 d. (Elta) 

— Trečiadienį vyriausybės po
sėdyje prezidentas Algirdas Bra
zauskas pareiškė pasipiktinimą 
valstybės mokesčių rinkėjų dar
bu. „Nėra šiandien mūsų 
valstybėje didesnių problemų, 
kaip mokesčių nemokėjimas ir 
piktnaudžiavimas tarnybine pa
dėtimi”, pasakė prezidentas.

Per tris mėnesius 110 mili
jonų litų nepasiekė valstybinio 
iždo. Šis atsilikimas nepateisi
namas”, sakė prezidentas vy-

riausybės nariams.
„Keturi šimtai tūkstančių 

žmonių gauna atlyginimą iš 
biudžeto. Visi jie kenčia dėl biu
džeto įplaukų nesurinkimo. 
Šalyje didėja socialinis nepasi
tenkinimas, ir už tai yra atsa
kingi aplaidus valdininkai”, sa
kė Algirdas Brazauskas.

Pagal Eltos korespondentų 
pranešimus, vyriausybės nariai 
tiktai teisinosi. Pažadų prezi
dentui ir žmonėms jie nedavė.

Lenkija nori NATO 
narystės kitais metais

Varšuva, balandžio 5 d. 
(NYT) — Naujasis Lenkijos mi
nistras pirmininkas Jozef Olek 
sy, trečiadienį pirmą kartą 
lankydamasis NATO įstaigoje, 
pareiškė jos vadovams, kad 
Lenkija laukia būti priimta į 
NATO jau ateinančiais metais. 
Kaip rašo Jane Perlez „The 
New York Times” dienrašty, 
susirinkusiems NATO šalių am
basadoriams jis pasakė, kad 
Lenkijos narystė „neturi būti 
atidedama”. „Mūsų atsakymas 
į klausimą kaip greitai NATO 
turi atidaryti narystę naujiems 
nariams yra kaip galint grei
čiau. Tikimės, kad šis politinis 
sprendimas bus priimtas 1996 
metais”, pasakė Lenkijos mi
nistras pirmininkas.

Ministras Jozef Oleksy, bu
vęs aukštas pareigūnas Lenki
jos Komunistų Partijoje atrodė 
pasiryžęs išblaškyti abejones 
apie Varšuvos ryžtą jungtis prie 
Vakarų.

O abejonės iškilo, stebint bu
vusio Lenkijos premjero Walde- 
mar Pawlak duodamą toną. 
Pawlak, kaip ir Oleksy, iškilo 
Lenkijos Komunistų partijos 
veikloje, ir jo politika buvo daug 
palankesnė Maskvai. Tačiau 
skirtumą tarp šių ministrų pir
mininkų parodo ir tai, kad 
premjero Oleksy pirmoji už
sienio kelionė buvo į NATO, o 
premjero Pawlak — į Maskvą.

Naujasis Lenkijos premjeras 
taip pat specialiai atmetė 
Maskvos argumentą, kad grei
tas NATO plėtimas sugadins 
santykius su Rusija, todėl esą 
reikia atidėti naujų narių pri
ėmimą.

Prieš išvykdamas į Briuselį 
Oleksy tolygu užsiminė, kad 
Lenkijos politika — ne Rusijos 
reikalas. „Mūsų nuomone, Rusi
jos pozicija yra beprasmiška”, jis 
pasakė spaudos atstovams aero
drome. „Lenkija pati nustato 
savo siekius ir tikslus. Kitos 
valstybės gali turėti nuomonę 
apie tai, bet negali turėti įtakos. 
Šis klausimas yra tarp Lenkijos 
ir NATO”, jis pasakė.

NATO generaliniam sekre
toriui Willy Claes stovint jam 
prie šalies, Lenkijos ministras

Kovo 26 d. Lietuvoje lankėsi Danijos ministras pirmininkas Poul Nyrup 
Rasmussen ir jo žmona Lone Dybkjar, kuri yra Europos Parlamento narė. 
Rasmussen, kuris yra ir Danijos Socialdemokratų partijos vadas, užtikrino, 
kad Danija ir toliau aukščiausiu prioritetu stato ekonominį ir politinį 
bendradarbiavimą su Lietuva.
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pirmininkas J. Oleksy įspėjo 
NATO vadovybę, kad bet koks 
delsimas, duodant pritarimą 
Lenkijos narystei tik padidins 
Maskvos priešinimąsi ir apsun
kins įstojimo procesą Iš pat pra
džių aiškiai išsakydamas Lenki
jos pozicija, atrodo, kad Oleksy 
pasinaudojo per paskutinį pus
metį įvykusių Vašingt ono pozi
cijos pasikeitimu.

JAV Kongreso respublikonai 
pabrėžtinai šaukiasi NATO 
plėtimo, kad būtų priimtos „ant 
greito bėgio esančios” (kaip rašo 
„The New York Tinies” kores
pondentė) Vidurio Europos 
šalys, kaip Lenkija, Vengrija, 
Čekija ir Slovakija, t.y., Vy
šegrado šalys. Kai JAV valsty
bės sekretoriaus pavaduotojas 
Richard Hclbrooke lankėsi 
tame regione jis pažymėjo, kad 
besivystančioms demokratijoms 
turėtų būti aiškiau nurodyta 
kaip jos gali įstoti į NATO.

Nors R. Holbrooke nepasakė 
kurią datą šios šalys gali tikėtis 
būti priimtos į NATO, jis leido 
suprasti, kad Clinton adminis
tracijos „Partnerystės vardan 
taikos” programa nebuvo pa
kankama.

Tuo pačiu metu JAV adminis
tracija bandė įtikinti Maskvą, 
kad Vidurio Europos šalių įjun
gimas į NATO nesuprastinas 
kaip akibrokštas Maskvai, nors 
Maskva nesidavė įtikinama. Be 
to, Vašingtonas kvietė Rusiją 
įsijungti į „Partnerystės vardan 
taikos” programą, bet tuo tar
pu, prezidento Boris Jelcino 
valdžia kvietimą atmetė.

Kai kurie Vidurio ir Rytų 
Europos kraštai ne tik įsijungė 
į „Partnerystės vardan taikos” 
programą, bet jau yra dalyvavu
sios bendrose su NATO šalimis 
pratybose pagal šią programą 
(jų tarpe yra ir Lietuva — Red.).

Iš visų šalių, prašančių na
rystės NATO sąjungoje, Lenki
ja, atrodo, labiausiai nori NATO 
narystės duodamų saugumo ga
rantijų, rašo „The New York 
Times” korespondentė. Nors 
mažai kas NATO vadovybėje 
mato karinę grėsmę Lenkijai, 
įvykiai Čečėnijoje daug ką su
neramino.

KALENDORIUS

Balandžio 7 d.: Šv. Jonas 
Krikštytojas Salietis (1651- 
1719); Donatas, Hermanas, 
Minvydas, Kantaute. 1882 m. 
gimė rašytojas Antanas Vienuo
lis. Pasaulinė Sveikatos diena.

Balandžio 8 d.: Valteris, 
Dionyzas, Julė, Girtautas, Ma- 
ta.



2 DRAUGAS, penktadienis, 1995 m. balandžio mėn. 7 d.

/PORTO APŽVALGA

Redaktorė Irena Regienė

AVIACIJOS SPORTAS 
V PLS ŽAIDYNĖSE

Čikagos „Lituanicos” futbolo klubo metinio susirinkimo, kovo 19 d. vykusio Lietuvių centre, 
Lemonte, dalis dalyvių. Nuotr. Ed įuUi4io
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BALIONŲ SPORTAS

1994 m. oro balionų kons- 
truktorius-mėgėjas jonavietis 
Leonas Simniška Trakuose 
pristatė trečiąjį savo konstruk
cijos trijų tūkstančių metrų tū
rio, 24 metrų aukščio ir 19 
metrų diametro šildomo oro 
balioną, kuris pagal apskaičia
vimus, gali išbūti ore iki 15 
valandų.

Leonas Simniška šildomo oro 
balionais susidomėjo jau seniai. 
Pirmąjį balioną, politeleno plė
velės konstrukcijos, sėkmingai 
išbandė 1988 metais. Kaip ypa
tingos konstrukcijos, balionas 
dabar yra JAV Pietų Dakotos 
Mitchell miesto oro balionų 
muziejaus originalių aparatų 
ekspozicijoje. Antruoju balionu, 
pagamintu iš specialaus 
audeklo, L. Simniška 1993 m. 
pasiekė Lietuvos rekordus — 
per 3 vai. 50 minučių nuskrido 
110.5 kilometro. Su savo 
trečiuoju balionu — jis tikisi 
pasiekti daugiau rekordų.

SKLANDYMO VETERANŲ 
DĖMESIUI

JAV yra pagyvenusių tau
tiečių, kurie savo laiku skraidė 
lėktuvais ar sklandytuvais. 
Šiais metais Pasaulio Lietuvių 
Sporto žaidynėse dalyvauja ir 
aviacijos sporto šakų atstovai. 
Sklandymo sporto varžybas 
organizuoja ir aviacijos 
veteranai-senjorai. Pagal 
nuostatus senjorų sklandymo 
varžybose gali dalyvauti: vyrai 
ne jaunesni kaip 50 metų; mo
terys ne jaunesnės kaip 45 
metų. Varžybos vyksta dvi
viečių sklandytuvu L-13 „Bla- 
nik”, tad ir ekipaže gali būti du 
dalyviai — vienas su piloto 
licencija, o antram to nereikia 
ir gali skristi ir valdyti sklandy
tuvą be jokių apribojimų. Varžy
bos vyks š.m. liepos 27-rugpjūčio 
4 d. Alytuje. Senjorų sklandymo 
varžybų dalyviai tautiečiai iš 
užsienių bus išlaikomi valdžios 
lėšomis. Norį atvykti į Lietuvą 
dalyvauti žaidynėse ir pasi
žvalgyti į tėvų žemę iš paukščio 
skrydžio, prašomi informuoti 
Lietuvos aviacijos veteranų 
pirmininkui: Antanas Mikutis, 
Vilniaus Aeroklubas, Basana
vičiaus g-vė 16-5, 2009 Vilnius, 
Lithuania.

AVIACIJOS SPORTAS 
ŽAIDYNĖSE

Penktose Pasaulio Lietuvių
Sporto žaidynėse aviacijos spor

to šakų dalyviai tautiečiai iš 
užsienių bus apgyvendinti 
Vilniaus studentų bendrabu
tyje. Po iškilmingo žaidynių 
atidarymo, vyksiančio Vilniaus 
Kalnų parke, visi išvažinės į 
sporto įrenginių bazes, kuriose 
vyks varžybos. Žaidynėse avia
cijos sportui atstovauja Lietu
vos Aero klubas ir Lietuvos 
aeroklubo federacijos: Aukš
tosios skraidybos, Aviamodelių, 
Oro balionų, Parašiutų sporto, 
Precizinio skraidymo, Sklan
dymo, Skraidyklių sporto.

Aviacijos sporto liepos 
30-rugpjūčio 5 d. varžybų pro
grama: Precizinio skraidymo ir 
oro balionų ekipažą sudarys 
vienas vietos ir vienas užsienio 
lietuviai. Precizinio skraidymo 
lakūnų programoje bus avia
cinis rally po Lietuvą, maršru
tu: Zarasai, Biržai, Šeduva, 
Pajūrys, Pociūnai ir atskri- 
dimas į Žaidynių uždarymą S. 
Dariaus ir S. Girėno sporto cen
tro stadione, Kaune. Užsienio 
lietuvių aviacijos veteranų 
skraidymo išlaidas padengs or
ganizatoriai. Lietuvoje nuošir
džiai laukiama tautiečių iš 
užsienių, aviacijos sporto entu
ziastų, norinčių dalyvauti V 
pasaulio lietuvių sporto 
žaidynėse!

V. Peseckas

PAGERBTAS
MODESTAS PAULAUSKAS

Pasibaigus Kauno „Žalgirio” 
ir „Atleto” krepšinio rung
tynėms, perpildytoje Kauno 
sporto halėje 50-mečio proga 
buvo pasveikintas olimpinis 
čempionas, buvęs pasaulio ir 
Europos čempionas, 4-kart Lie
tuvos čempionas krepšininkas 
Modestas Paulauskas. Per savo 
karjerą krepšinyje, žaidęs 
Kauno „Žalgirio” komandoje ir 
buvęs jos kapitonu. Dabar 
Paulauskas gyvena ir dirba Jo
niškyje. Jau prieš 10 metų 
Joniškyje buvo pradėtos rengti 
Modesto Paulausko taurės krep
šinio varžybos tarp vietos ve
teranų ir kraštiečių. Į šias 
varžybas visuomet atvykdavo 
Paulauskas, vėliau buvo suma
nyta jį pasikviesti dirbti. Joniš
kio krepšinio gerbėjai ir surengė 
Modestui Paulauskui šią šven
tę. Jie taip pat padovanojo jam 
naują „Ford Scorpio” automo
bilį, kurio numeris „005”, sim
bolizuojantis vilkėtus marškinė
lius su 5 numeriu.
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Eli
Nr.

Varžybų
programa

Varžybų vieta Dalyvių skaičius

L Precizinis
skraidymas

Šiaulių aeroklubas.
Šeduvos aeroklubas

20 dalyvių

2. Oro balionai Vilnius (startas Vingio 
parke)

20 dalyvių*

a Sklandymas Vilnius (Paluknys) 30 dalyvių

4. Parašiutų sportas Panevėžys 30 dalyvių

5. Akrohatmis
skraidymas

Kaunas £D/G aeroklubas 8 dalyviai

6. • Motoskrcldyklės Prienų raj Pociūnai 16 dalyvių

7 Aviamodelizmas 
Oro kautynių ir 
k ordiniais 
modeliais
Radiju valdomais 
modeliais
Laisvo skridimo 
modeliais

Vilnius (Kardodromasl

Alytus AK

Biržai AK

40 dalyvių

25 dalyviai

40 dalyvių

LIETUVOS FUTBOLININKŲ 
LYGIOSIOS PRIEŠ KROATIJĄ

Po skaudoko (4-1) pralaimėji
mo draugiškose rungtynėse 
prieš Lenkiją š.m. kovo 15 d., 
sporto mėgėjai nelaukė rimtes
nio Lietuvos rinktinės pasi
rodymo vienai geriausių Euro
pos komandų — Kroatijai. Šios 
rungtynės dėl vietos Europos 
futbolo pirmenybių finale Vil
niuje, vyko kovo 29 d., vado
vaujant naujam rinktinės trene
riui B. Zelkevičiui. Visų nuste
bimui lietuviai čia išėjo nenuga
lėti. Susitikimas baigėsi be 
įvarčių ir buvo laimėtas vienas 
taškas.

Šiose rungtynėse be priekaiš
tų dirbo Lietuvos rinktinės gyny
ba, buvusi labai blanki susitiki
me su Lenkija. Kroatijos puolime
žaidusių bent pora ryškių Euro
pos futbolo žvaigždžių, rungty
niaujančių gerose užsienio ko
mandose, nieko negalėjo pada
ryti. Kroatija Lietuvon atvyko 
gerai nusiteikusi, nes kovo 25 d. 
jai pas save pavyko nugalėti 
stiproką Ukrainos vienuolikę 
net 4-0. Prieš tai ketvirtosios 
atrankinės grupės rungtynėse ji 
įveikė pasaulio vicečempioną 
Italiją 2-1, Estiją 2-0, Slovakiją

4-1. Taip pat ji pernai pirmose 
atrankinėse rungtynėse Zagre
be įveikė ir Lietuvą 2-0.

Nors sužaidusi lygiomis su 
Lietuva, Kroatija pirmauja ket
virtoje grupėje su 13 taškų (4 
pergalės ir vienos lygiosios). Po 
jos eina Italija su 10 taškų (3 
pergalės, 1 pral. ir 1 lyg.). 
Lietuva rikiuojasi trečioje vieto
je su 7 taškais (2 pergalės, 1 
pralaim. ir 1 lygiosios). Kaip 
matoma, Lietuva iki šiol žaidė 
vienerias rungtynes mažiau ne
gu abi pirmosios vienuolikės. 
Tačiau sekančias rungtynes 
Lietuva (irgi Vilniuje) turės 
prieš pasaulinio garso Italijos 
komandą ir jose sunku tikėtis 
taškų, nors staigmenų gali pasi
taikyti. Taip pat IV grupėje 
rungtyniauja Slovėnija — 5 taš
kai, Ukraina — 4, ir Estija, kuri 
iš penkių susitikimų nelaimėju
si nei vieno taško (įvarčių san
tykis 1-14)!

Į Europos pirmenybių finalą iš 
kiekvienos grupės (jų yra 8) pa
teks po dvi komandas ir Lietu
vai yra mažai galimybių tai pa
siekti.

E. Š.

TORONTO „VYČIO” METINIS 
NARIŲ SUSIRINKIMAS

Futbolas Čikagoje

„LITUANICOS” 
FUTBOLININKAI IŠEINA

AIKŠTĖN
Po nepasisekusių salės („in- 

door”) futbolo pirmenybių, „Li
tuanicos” futbolininkai netru
kus išeis į aikštę ir dalyvaus 
„Metropolitan” lygos I divizijos 
pirmenybėse.

Pirmosios pirmenybių rungty
nės bus „namų” aikštėje, Le
monte, balandžio 23 d. Tada 
įvyks trejos rungtynės išvykose: 
balandžio 30 d. prieš „Lions”, 
gegužės 7 d. — prieš „Lighte- 
ning”, gegužės 14 d. — prieš 
„Spartą”. Po to — gegužės 21 vėl 
bus rungtyniaujama Lemonte 
prieš „Trevians”, o pavasario 
ratas bus baigtas rungtynėmis 
birželio 18 d. irgi Lemonte. Vi
sų rungtynių pradžia 3 vai. p.p.
' J f j .1

LAUKIAMI NARIAI 
IR IŠ KITUR

„Lituanicos” futbolo klubui 
priklauso ir kitose vietovėse gy
venantieji futbolininkai ar fut
bolo entuziastai.' 'Į klubą yra 
įstojęs ir žinomas futbolo vete
ranas Vladas Adomavičius, gy
venantis, Chipley, Floridoje. No
rintieji tapti „Lituanicos” klubo 
nariais, prašomi atsiųsti 20 dol. 
metinį nario mokestį klubo iž
dininko adresu: Leonas Juraitis, 
15242 Narcisus Court, Orland 
Park, IL 60462.

E.Š.

DRAUGO prenumerata mokama ii anksto

metams Vi metų 3 mėn.
JAV............................................. $95.00 $55 00 $35.00
Kanadoje ir kitur..........(U.S.) $110.00 $60 00 $40.00
Tik šeštadienio laida:
JAV ........................................... $55.00 $40.00 $30 00
Kanadoje ir kitur ..........(U.S.) $60.00 $45.00 $35.00
Užsakant i Lietuvą
(Air cargo)................................... $100.00 $55.00
Tik šeštadienio laida............... $55.00
Užsakant i užsieni
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 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nedirba.
• Redakcija už skelbimų turini 
neatsako. Skelbimų kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą ką 
nors skelbti.

• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba.
• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Prašome 
siunčiant pasilikti kopiją.,

ŠALFASS S-GOS

SENJORŲ KREPŠINIO 
PIRMENYBĖS

LIETUVIAI LAIMĖJO 
PRIEŠ ISPANUS

Detroite š.m. balandžio 1 ir 2 
d. vykusiose ŠALFAS s-gos Sen
jorų krepšinio pirmenybėse 
dalyvavo penkios komandos. 
Pirmenybių nugalėtojas Ha
miltono „Koveis”, laimėjęs prieš 
Toront „Aušrą” 68-60. Trečioji 
vieta teko Čikagos „Lituani- 
cai”, nugalėjusiai Detroito 
„Kovo” I komandą 56-48. 
Turnyrą stebėjo gausus būrys 
Detroito lietuvių. Šeštadienio 
vakare buvo suruoštas susipa
žinimo vakaras. Pirmenybių 
rungtynės ir susipažinimo vaka
ras vyko Dievo Apvaizdos 
Kultūros centre. * ?

Lietuvos ledo ritulio rinktinė 
rezultatu 4:3 nugalėjo Ispanijos 
rinktinę. Tai buvo pirmosios 
pasaulio ledo ritulio C-2 grupės 
čempionato rungtynės. Čempio
natas vyksta Pietų Afrikos 
Respublikoje Johanesburgo 
priemiestyje Krugersdorpo ledo 
arenoje. „B” grupėje kartu su 
Ispanija ir Lietuva žaidžia 
Belgijos, Australijos ir Graiki
jos rinktinės. Ispanijos rinktinė 
laikoma viena pagrindinių pre
tendenčių į C-2 pirmenybių 
auksą.
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Toronto lietuvių sporto klubo 
„Vytis” metinis narių susirin
kimas įvyko 1995 m. sausio 29 
d. Toronto Lietuvių namuose. 
Jis buvo gausus dalyviais, o iš 
eigos aiškėjo, kad klubo vado
vybė rimtai rūpinasi lietuviško 
klubo ir jo narių ateitimi.

Susirinkimą pradėjo klubo 
pirm. Rimas Sonda, kviesdamas 
susikaupimo minute pagerbti 
mirusius narius: a.a. Mamertą 
Duliūną ir a.a. Vytautą Dobilą. 
Susirinkimui pirmininkauti pa
kvietė veteraną Juozą Balsį, o 
sekretoriauti Janę Simonaity- 
tę-Serianni. Klubo pirmininkas 
apžvelgė praėjusių metų veiklą, 
daugiausia dėmesio teikdamas 
patiems jauniausiems sportinin
kams, kurių skaičius didėja. 
Rūpestį kelia, kaip geriau 
paruošti sportininkų treniravi
mo programas, norint juos ir jų 
tėvelius labiau sudominti.

Pirm. R. Sonda trumpai palie
tė krepšinio mokyklos Vasago- 
je reikalus. Jos įsteigėjas 
Mamertas Duliūnas 1994 m. 
lapkričio mėn. jau atsiskyrė su- 
mumis... Tačiau mokykla veikia 
ir ji veiks toliau. Reikia 
peržiūrėti jos programą, taip pat 
padaryti kai kurių pakeitimų 
jos pravedime. Paskutiniu metu 
buvo sumažėjęs dalyvių skai
čius, teko priimti nelietuvius.

Kalbėdamas apie PLS žaidy
nes Lietuvoje, R. Sonda pareiš
kė, kad didesnio susidomėjimo jo
mis nėra. Nebeįmanoma suda
ryti pajėgesnį varžybinį vienetą, 
o susidarytų ir nepakeliamų fi
nansinių sunkumų jį ten nu
siųsti. Jis pasidžiaugė sausio 
pradžioje įvykusiu „Vyčio” 
suorganizuotu krepšinio tur

nyru jaunučių klasėse, pasak 
pirmininko, visais atvejais 
pavykusio. Pirmininko mintis 
papildydami kalbėjo „Vyčio” 
krepšinio vadovai A. Klimas ir 
Ed. Stravinskas. Jie daugiau 
lietė techniškus reikalus.

Revizijos komisija, patikrinusi 
finansinius reikalus, pareiškė, 
kad iždininko Tomo Akefaičio 
metinė apyskaita tvarkingai pa
ruošta. 1995-sius pradedant, 
kasoje yra 14,318.24 dol. suma. 
Antanui Supronui paklausus, iš 
kur tie pinigai atsirado, at
sakyta, kad buvo susidaręs pel
nas iš krepšinio mokyklos, 
aukos iš lietuviškų įstaigų, 
nelietuvių dalyvaujančių klube 
nario mokestis ir Leonardo Kir- 
kilio nuolatinė parama. Į Juozo 
Balsio klausimą, ar krepšinio 
mokyklos mokestis nelietu
viams ir lietuviams tas pats, at
sakymas buvo, kad lietuviukai 
moka tik pusę kainos.

Grįžtant prie krepšinio, Da
rius Marijošius kalbėjo apie ne
lietuvių priėmimą į komandas, 
kas užkerta kelią lietuvių vai
kams, kurie nori žaisti krepšinį. 
Jis klausė, ar „Vyčio” klubas 
lietuviams, ar svetimtaučiams? 
Jei nepajėgiame«u savais spor
tininkais dalyvauti aukštesnėse 
varžybose, reikia laukti, kol 
pribręsime tam... Nijolė Marijo- 
šienė paklausė, ar valdyba ir 
treneriai žino, kad kai kurie tė
vai savo vaikus jau traukia lau
kan iš „Vyčio”? A. Klimas 
aiškino, kad su savais žaidėjais 
dalyvauti aukštesnėse lygose 
nėra jokių galimybių, todėl ir 
yra kviečiami nelietuviai.

Vėlesnėse diskusijose J. Bal
sys siūlė įjungti tėvus į klubo

valdybą. Iki šiol tėvai neturėjo 
ryšių su valdyba. Daugumos pa
sisakyta už organizavimą tėvų 
komiteto, kuris kartu su val
dyba spręstų klubo reikalus. 
Tėvų komiteto pirmininkas 
turėtų būti ir klubo valdybos 
narys su balsavimo teise. 
Kalbėta apie klubo biuletenio 
leidybą, kur būtų informuojama 
apie veiklą.

Naujosios valdybos ir revizijos 
komisijos rinkimai atlikti grei
tai ir sklandžiai. Pateiktame 
sąraše buvo surašyti visi anks
čiau buvę nariai, už kuriuos 
susirinkimas ir pabalsavo. Da
bartinę valdybą sudaro: Rimas 
Sonda, Ričardas Duliūnas, To
mas Akelaitis, Andrius Klimas 
ir Eduardas Stravinskas, o 
revizijos komisiją — Pranas 
Berneckas ir Balys Savickas.

Išrinkus tėvų komitetą, jo 
pirmininkas bus pilnateisis 
klubo valdybos narys. Klausi
muose ir sumanymuose buvo 
kalbama, kaip panaudoti a.a. 
Mamerto Duliūno atminimui 
surinktus pinigus. Būta įvairių 
pasiūlymų. Naujoji valdyba 
turės nuspręsti. Šiame „Vyčio” 
metiniame susirinkime dalyva
vo gana didelė grupė veteranų, 
buvusių sportininkų bei 
darbuotojų: Jonas Jonaitis, An
tanas Supronas, Jonas Nešukai- 
tis, Sigitas Krašauskas, Juozas 
Balsys, Pranas Berneckas, Vin
cas Paulionis, Jonas Budrys ir 

, Leonardas Kirkilis. Susirinki
mas baigtas Tautos himnu.

Sig. K. 
„Tėviškės žiburiai”

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

Pirmas apyl. su Northvvestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tel. 700-422-8260

Cardlac Dlagnosls, Ltd.
Marųuette Medlcal Bulldlng

6132 8. Kedzle
Chicago, IL 60629

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą

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

3900 W. 05 St. Tai. (708) 422-0101
Valandos pagal susitarimą

Pirmd 3 v p p-7 v v anlrd 12 30-3 vpp 
trečd uždaryta, ketvd 1-3 v p p 

penkt. ir šeštd 9 v r.-12 v.p.p.

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS

CHIRURGIJA
1185 Dundee Avė., Elgln, III. 60120

Tel. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

8132 S. Kedzle Ava., Chicago 
(312) 778-8940 arba (312) 489-4441

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. Roberte Rd„ Hickory Hllle, IL
1 mylia | vakarus nuo Harlem Avė

Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydytoja

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

9525 S 79th Avė . Hickory Hills. IL
Tsl. (708) 596-8101
Vai pagal susitarimą

Dr. RAIMUNDAS RUGINIS
Chiropraktinis gydymas nuo 

nugaros, kaklo ir galvos skausmų
1025 Ogden Avė.

Lisle, IL 60532
Tel. 708-963-1410

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 501h Avė., Cicero

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

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kedzle

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

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

Namų 708-448-5545
Priklauso Holy Cross ir

Palos Community ligoninėms

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
172 Schlller St., Elmhurst, IL 60120 

700-041-2000
Valandos pagal susitarimą

Vakarais ir savaitgaliais tel. 706-634-1120 EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą
Tel. (312) 585-7755

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

7722 S. Kedzle, Chicago 60652 
Tel. 312-434-2123

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

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA

AKIŲ LIGOS
Good Samarltan Medlcal Center- 

Nspervllle Campus
1020 E. Ogden Avė., Sulte 310, 

Napervllle IL 60563
Tel. 708-527 0090

Valandos pagal susitarimą

Kab. tel. (312) 471-3300 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS

7722 S. Kedzle Avė., 
Chicago, III. 60652
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„Draugo” koncerte (balandžio 2 d., Jaunimo centre) Basilio ariją iš G. Rossini operos „Sevilijos 
kirpėjas” atlieka sol. Jonas Vaznelis. Pirmoje eilėje stovinčios Lietuvių operos choro narės (iš 
kairės) Natalija Aukštuolienė, Eglė Rūkštelytė-Sundstrom, Genovaitė Bigenytė, Gražina 
Stauskaitė ir Aldona Buntinaitė taip pat pasirodė solo partijose, dainuojant „Pamergių dainą” 
iš C. M. von Weber operos „Taiklusis šaulys” ir kituose kūriniuose (G. Bigenytė).

Nuotr. Jono Tamulaičio

BALTIEČIAI PADĖS 
RUSIJAI?

VYTAUTAS VOLERTAS

Truputį pafantazuokime. Vi- 
durlauky drybso apsipešiojęs 
vanagas, o apie jį krypinėja įsi- 
ganęs, sveikas žąsinas, slapčia 
šaiposi (fantazuojame, todėl įsi
vaizduojame besišaipantį 
žąsiną) ir vos iš vanago paspru
kusius žvirblelius skatina gro
buoniui padėti. O kas žąsinui? 
Jis vanago nebijo, o žvirbliai 
jam menki giminės.

JAV viceprezidentas, neseniai 
lankydamasis Estijoje, skatino 
Baltijos valstybes neizoliuoti 
Rusijos. Kas žąsinui, kas jam...

Malonu, kad JAV administ
racija pagaliau atrado Lietuvą, 
Latviją, Estiją. Atrado nepri
klausomas valstybes, o ne kokią 
nors Rusijos erdvės dalį. Ir pre
zidentas ten lankėsi, ir vicepre
zidentas pabuvojo. O „Read my 
lips” prez. Bush Kijeve drąsiai 
skatino ukrainiečius paklusti 
Rusijos komunistams, vėliau 
tyčiomis delsė Baltijos valstybes 
pripažinti de jure. Jo prielan
kumas tautų apsisprendimo 
laisvei nebuvo aukštos klasės. 
Net ir Fordas (ne tas, kuris au
tomobilius gamina, bet futbolis- 
tas, kuris atsitiktinumo dėka 
valdė JAV) nežinojo, kad jo 
aukščiausios garbės metu Len
kija buvo sovietijos pažastėje.

Štai kokie mano gerbiamų 
respublikonų prezidentai, bet 
štai kokie Roosevelto, pusę 
Europos Stalinui padovanojusio 
demokrato, palikuonys, drįsę 
į Baltijos kraštus užsukti. 
Keičiasi laikai.

Gal ir keičiasi, tačiau praeity
I

demokratai mažų valstybių ne
mėgo ir visada klūpčiojo prieš 
Rusiją. Klūpčiojo ir prieš Rusi
jos marksizmą bei jos ko
munizmą. Prieš Rusiją klūpčiojo 
visa Amerika, tasai nusipe
nėjęs, mažai gudrus žąsinas, 
visiems norįs gera, bet jo neski- 
riąs nuo bloga. Miela ši Ame
rika, vargdienius priglaudžianti 
šalis, visiems leidžianti gyven
ti, tačiau kai kada naivi 
naivutėlė. Ji netyčia apgavo 
carą, iš jo pusvelčiui Alaską 
nupirkusi (mafija čia niekuo 
dėta, nes jos tada dar nebuvo), 
bet vėliau, siekiant iki šiandie
nos, Rusijai pataikavo. Jau 1933 
m. de jure sovietiją pripažino 
kaip tik tada, kai Stalino dirb
tinai sukeltas badas jau buvo 
spėjęs išžudyti per 10 milijonų 
ukrainiečių. Po I ir II pasaulinio 
karo dovanojo milžiniškas sko
las, pridedant Baltijos ir Rytų 
Europos valstybes. Neprieš
taravo sovietų vykdomam geno
cidui, pakentė ,,geležinę 
uždangą”, Korėjos, Vietnamo 
karus. Kai sovietijoje pradėjo 
trūkinėti balkiai, glostinėjo 
Gorbačiovą. O kai įgriuvo 
sienos, savo globotinei pradėjo 
siųsti ir siunčia bilijonus dolerių 
bei skatina Baltijos valstybėles 
nebėgti nuo amžino, baisaus ir 
žiauraus priešo. Neizoliuokite 
Rusijos, gerbiamieji...

Ar šitai yra lietuvių, latvių, 
estų pareiga ir galimybė? Ar 
žvirbliai pajėgtų sutvarkyti ne
sutvarkomą vanagą? Jie labai 
norėtų, kad pabaisa būtų nuo jų

tiek izoliuota , kad į Baltijos 
pusę net nepažiūrėtų. Bet Rusi-

' ja ir dabar, sunkiai galvą 
nulaikydama, iš Estijos savinasi 
teritorijos kampelį, Lietuvoje 
diktuoja transportui, visose tri
jose respublikose stengiasi įtai
goti naujai leidžiamus įsta
tymus, o apie žalos atlyginimą 
visoms trims valstybėms — su
naikintas trečdalis gyventojų, 
likusieji demoralizuoti, su
griautas ūkis, išplėšti miškai, 
užteršti vandenys — net nekal
ba. Ji kirminu graužiasi į visas 
baltiečių gyvenimo sritis, bet 
jūs, žvirbliai, Rusijos neizoliuo
kite...

Baltiečiams skirta šalia Rusi
jos gyventi. Pabėgti nėra kur, 
todėl sąlyčiai yra neišvengiami. 
Tačiau tie sąlyčiai liks baimės 
ir pavojaus supami. Pavojus dvi
gubas: fizinė ir kultūrinė 
grėsmė.

Joks vinguriavimas nenu
stelbs -tiesos. Todėl Štromo 
įrodinėjimai vienos lietuvių 
radijo programos metu Čikagoje 
(žinia imta iš spaudos), kad 
bolševikinė okupacija atnešė 
Lietuvai naudos, yra nuostabus 
tų žodžių autoriaus susinieki- 
nimas. Jį pamėgdžiojant, būtų 
galima pasakoti: Sibiro trem
tiniai išgyvendavo džiaugsmo 
valandėlių — kartais purve ras
davo sutryptą silkės galvą. Ar 
tasai džiaugsmas pateisindavo 
jų likimą? Lietuvių savanoriški 
ir priverstiniai santykiai su 
caristiniais ir komunistiniais 
rusais mums didžiai pakenkė. 
Caro priespauda sulaikė tautos 
slinkimą kultūros kryptimi, o 
rusiškų bruožų įtaka paliko juo
das dėmes. Sovietinė okupacija 
sugraužė žmogaus dvasią, o kas 
gina Lietuvoje užveistą „homo 
sovieticus”, tas nesivaržydamas

GYDANT SENĄSIAS 
ŽAIZDAS

Jau 30 metų Jonas nuolat sap
nuoja, kad jį kankina. Jis buvo 
vienas iš 300,000 lietuvių, 
išvežtų į Sibirą, kur daugelį 
metų praleido kalėjime. Nuo to 
laiko jis įtariai ir pavydžiai žiūri 
į tuos, kurie, jo manymu, jį iš
davė, tačiau juos vis tiek lydi 
sėkmė. „Metų metais jis galvo
jo, kad tai grynai išorinė, su 
režimu susijusi problema. Ta
čiau tai taip pat jo vidinė 
problema”, teigia dr. Kazys 
Remeikis.

Psichoterapijos specialistas dr.
K. Remeikis dirba pirmąjame 
Lietuvos kankinimus ir represi
jas patyrusių piliečių reabilita
cijos centre. Sis centras siekia 
padėti tokiems žmonėms, kaip 
Jonas, kad jie nesikankintų dėl 
anksčiau patirtų pergyvenimų, 
kaupia informaciją apie kanki
nimus, stengiasi formuoti visuo
menės nepakantumą nežmoniš
kam elgesiui.

Dvasinių krizių centrą įkūrė 
dr. Vita Danilevičiūtė. Būdama 
psichiatre, ji turėjo daugybę 
pacientų, kęnčiančių dėl fizinės 
ir psichinės prievartos pasek
mių. 1992 m. ji lankėsi Tarp
tautiniame kankinimus patyru-

meluoja.
Baltietis, šalia rusų gyven

damas, jei gyvenimas normaliai 
vystytųsi, dar bent dvi kartas 
kaimynu negalės pasitikėti. 
Liko labai didelės fizinės žaiz
dos, dideli dvasiniai skauduliai, 
o juose kokios nors naudos ieš
kojimas yra įžeidimas.

Rusijos įjungimas demokra
tinių valstybių draugijon Balti
jos tautoms būtų epochinis 
įvykis. Tačiau pagrindinės pa
stangos neateis nei iš Lietuvos, 
nei iš Latvįjos, nei iš Estijos. Jei 
šie žvirbliai bandytų ta kryp
timi veikti, jei jie vieni bandy
tų „sužmoninti” Rusiją, tuojau 
patys išnyktų. Padėtis yra labai 
komplikuota. Net jei, pavyz
džiui, Rusija kartu su Baltįjos 
valstybėmis būtų priimtos į 
NATO, įvairiais „kariniais” 
sumetimais Rusija įkombinuo- 
tų Baltįjos kraštuose savo įgulų. 
O su įgulomis ateitų ir visa kita, 
kas iš ten ateina.

Rusija ir rusai Baltijos kraš
tams yra didelis pavojus. Tarpu- 
savė meilė vystysis — jei kada 
vystysis — labai palengva. Kol 
JAV savo favoritę Rusiją atsuks 
į Vakarus, turės daug vargo. O 
ai Rusįja šito visai nenori? Štai 
mogaus teisių komitete, svars

tant Kinijos pasmerkimą, Rusi
ja balsavo su Indįja, Pakistanu, 
Sudanu, Alžyru, Bangladešu ir 
Kuba prieš JAV ir Europos 
Sąjungą. Toje draugijoje ran
dame labai mažai Vakarų.

šių žmonių reabilitacijos centre 
(TKPŽRC), Kopenhagoje, kuris 
buvo įkurtas padėti Pietų 
Amerikos žmonėms. Šiuo metu 
jis teikia paramą steigiant 
gydymo centrus Centrinėje ir 
Rytų Europoje.

Vilniaus centras finansinę 
paramą gavo iš TKPŽRC; papil
domi fondai gauti iš Europos 
Sąjungos, Jungtinių Tautų, sa
vanoriškojo fondo kankinimus 
patyrusioms žmonėms, taip pat 
iš privataus Danįjos aukų fon
do. JT atstovybė Lietuvoje tei
kia administracinę bei organi
zacinę paramą, padeda susiras
ti finansavimo šaltinius ir ruošti 
ataskaitas. Naujasis laikinose 
patalpose įsikūręs centras buvo 
atidarytas 1993 m. lapkričio mė
nesį. Jame dirba keturi psichia
trai bei du administracijos dar
buotojai.

Per pirmuosius centro darbo 
metus buvo priimta apie 70 80 
pacientų. Psichiatrai visai pa
grįstai manė, kad pradžioje jų 
centras neturės didelio pasitikė
jimo. Dr. V. Danilevičiūtės 
manymu, „visai natūralu, kad 
žmonės įtariai žiūri į mus, jiems 
reikia laiko, norint suprasti, 
kad siekiame padėti. Psichote
rapija Lietuvoje dar nėra visuo
tinai pripažinta, tačiau padėtis 
gerėja, dalinai dėl realių poky
čių gydant kankinimus patyru
sius žmones”.

Labai svarbią centro veiklos 
dalį sudaro švietėjiškos pro
gramos. Spaudai ir televizijai 
duodami interviu padeda for
muoti visuomenės nuomonę 
apie kankinimus patyrusius 
žmones bei psichiatrinės pagal
bos naudą. Skaitomas paskaitų 
ciklas gydytojams apie fizinės ir 
psichinės prievartos pasekmes. 
Ypač didelio pasisekimo susi
laukė kursas, skirtas aštuonias 
dešimčiai Vilniaus universiteto 
medicinos fakulteto studentų. 
Dr. K. Remeikio teigimu, „gy
dytojui svarbu suvokti, kad jo 
pacientas turi ne tik skrandį, 
bet ir sielą”.

Atsižvelgiant į didelį kankini
mus patyrusių žmonių skaičių, 
labai svarbu pakeisti visuome
nės nuomonę apie šią problemą. 
Centras jau dabar plečiasi: kovo 
mėnesį jis persikelia į naujas 
patalpas, samdys naujus dar
buotojus. Ilgalaikiai planai pri
klauso nuo finansinių išteklių. 
Siekiama įsteigti vietinius cent
rus pagrindiniuose Lietuvos 
miestuose.

Dr. V. Danilevičiūtė perspėja, 
kad „mes nesame kokia nors 
grupė, daranti politinį spaudi
mą, ir taip pat negalime padėti 
žmonėms gauti kompensaciją. 
Mes teikiame tik medicininę 
pagalbą”.
(„JTO biuletenis. Lietuva”.
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Danutė Bindokienė

Į kovą su „mirties 
kultūra ”

Žmonės, organizacijos, in
stitucijos, kurios pasiryžę 
rūpintis vis gausėjančia mūsų 
planetos tarša, darančia neati
taisomą žalą Žemės ekologijai, 
dažnai išsireiškia, kad gyve
name „atmatų amžiuje”. Daug 
kasdieninių reikmenų taip 
pagaminta, kad galima panau
doti tik labai ribotą laiką - kar
tais vos vieną sykį — ir po to be
lieka išmesti. Labiau pažan
giuose ir turtingesniuose kraš
tuose tai jau įprastoji gyvenimo 
kasdienybė, tačiau jos pasekmės 
tragiškos: nuolat taip siau
bingai gausėja tarša ir atmatos, 
kad pradeda trukti joms vietos

Įsismaginusi išmesti kas ne 
bereikalinga, žmonija pamažu 
tą „taisyklę” pradeda taikyti ir 
žmogaus gyvybei, nors kol kas 
nevadindama gyvybės atėmimo 
tikruoju vardu - žmogžudyste. 
Sveikieji ir stiprieji savinasi 
teisę spręsti, kada galima nu
traukti gyvybės siūlą, bet vi 
suomet jų aukos yra silpnieji: 
negimę kūdikiai, seni, paliegę, 
nepagydomi ligoniai. Nauja 
medicinos technika bei gene 
tiniai tyrimai suteikia galimybę 
iš anksto žinoti, koks kūdikis 
bręsta motinos įsčiose, dėl to kai 
kuriuose kraštuose (pvz., Kini
joje) daugelis tėvų pasirenka 
žudyti negimusias mergaites, 
kad galėtų užsiauginti ber
niuką, nes vyriausybė leidžia 
šeimai turėti tik vieną vaiką. 
Neseniai ,,New York Times” 
apklausinėjimai parodė, jog 20% 
amerikiečių rimtai pagalvotų 
apie abortą, jei sužinotų, kad 
vaikas vėliau bus storas, o dar 
daugiau „atsikratytų” kūdikiu, 
jei jis gims nesveikas Žudyti 
negimusią gyvybę dėl ekonomi
nių ar kitokių „nepatogumų” 
jau per ilgų svarstybų nereikia. 
Ir Lietuvoje abortų skaičius yra 
ne tik pasibaisėtinas iš 
humaniško taško, bet kenks
mingas sveikai nedidelės tautos 
ateičiai.

Pataikaudami galbūt negau 
sioms, bet garsiausiai savo 
nuomones reiškiančioms, gy
ventojų grupuotėms ir bijodami 
prarasti jų paramą rinkimuose, 
daugelio kraštų valdantieji 
sluoksniai suteikia vis daugiau 
lengvatų, legalizuojant „atrink- 
tines žmogžudystes” — abortus 
ir euthanaziją. Šiandien 
nepopuliaru griežtai prieš šią 
epidemiją pasisakyti, todėl 
popiežiaus Jono Pauliaus II en 
ciklika „Evangelium Vitae” 
(Gyvybės Evangelija), paskelb
ta šio mėnesio pradžioje, sukėlė

nemažą šurmulį. Kaip iki šiol 
daugiausia dėmesio susilaukusi 
Pauliaus VI enciklika „Huma

; nae Vitae”, taip ir Jono Pau
liaus II „laiškas”, surašytas 194 
puslapiuose, tvirtai pasisako už 
žmogaus gyvybės neliečiamumą 
nuo pirmojo užsimezgimo mo
mento iki natūralios mirties. 
Tai yra griežtas raginimas ne 
tik bilijonui pasaulio katalikų, 
bet visai žinonįjai gerbti žmo
gaus gyvybę ir nepasiduoti au
gančiam spaudimui ją nu- - 
traukti legalizuotu būdu, nes 
jokie žmonijos įstatymai, nepai
sant, kieno jie suredaguoti, ne
turi teisės to padaryti.

Popiežius enciklikoje išvar
dina ir tų „legalizuotų žudymų” 
sąrašą: abortai, euthanazija, 
žmogaus gemalo naudojimas 
įvairiems medicininiams tyrinė
jimams ir mirties bausmė nusi
kaltėliams. Jis perspėja, kad be- 
plintanti „mirties kultūra” 
atima pagarbą žmogui, varžo jo 
laisvę ir žmogiškąsias teises.

Enciklikoje „Evangelium Vi
tae” popiežius Jonas Paulius II 
iš dalies pakartoja — tik daug 
griežčiau, su didesniu įsitiki
nimu — ankstyvesnių popiežių 
pasisakymus ir Katalikų Baž
nyčios pažiūras į žmogaus 
gyvybės šventumą, ypač abortų 
ir euthanazijos atveju. Encik
lika remiama Katalikų Bažny
čios t okomuoju autoritetu”, 
todėl yra neatšaukiama, nepa
keičiama. Jos laikytis privalo 
visi katalikai. „Kas pasikėsina 
prieš žmogaus gyvybę, — rašo 
šv. Tėvas, — tam tikra prasme 
kėsinasi prieš patį Dievą”. O 
tiems, kurie tvirtina, kad 
gemalas moters įsčiose nėra 
žmogus, enciklikos autorius 
pasako: „Jeigu tai nėra žmogus, 
niekuomet žmogumi ir negim
tų”.

Be abejo, ši enciklika, kaip ir 
kiti Jono Pauliaus II raštai, 
susilauks karštų diskusijų, pro
testų ir net pasmerkimų. Jau 
dabar sklinda balsai, kad šį 
kartą Katalikų Bažnyčios galva 
nuėjo „per toli”. Ši nuomonė iš
reiškiama net kai kurių dva
sininkų luomo asmenų. Tačiau 
joks kitas popiežius Bažnyčios 
istorijoje nėra turėjęs tiek įtakos 
savo meto žmonijai — ir katali
kams, ir nekatalikams. Galbūt 
jo naujausioji enciklika „Evan
gelium Vitae” privers daugelį 
susimąstyti ir taip lengvabū
diškai nepasiduoti „mirties 
kultūros” įtakai. Popiežiaus 
mestas iššūkis kviečia žmoniją 
į kovą su „mirties kultūra”.
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Tada pašaukė žmones ir atkasė kruvinai nuplaktą 
Ievutės lavoną, o bernas susakė, kaip šeimininkė visur 
ieškojo auksinio pinigo, kaip kaltinoji, paskum Ievutę, 
kaip liepė ją plakti pavadžiais. Kai mergaitė ir plakama 
visais šventaisiais prisiekinėjo jokio pinigo neėmusi, 
liepė pakirsti agrastų rykščių. Tik,kai ėmė agrastais 
plakti, ji ištrūko bėgti, bet pati šeimininkė ją pagavusi 
už rankos, abi susitampiusios, Ievutės ranka išsprūdo, 
bet ji pati ant šlapios aslos paslydo, virto, galva trenkė 
į piestos kraštą ir susmuko. Tada pati šeimininkė, 
pagriebusi agrasto rykštę dar kirto, kirto per nuogas 
šlaunis, per nugarą, tik Ievutė nebešaukė ir nebejudėjo, 
patiesė asloje, šaltu vandeniu laistė. Praėjo kiek laiko, 
kol suprato, kad virsdama užsimušė. Tada juodu abu su 
šeimininku čia atvežę užkasė, vietą užkrovė kelmais, 
o kad kas netyčia neužtiktų šviežiai kastos aslos, palei
do gandą, kad jaujoje apsigyveno piktas velnias. Į vakarą 
parvežtas daktaras rado pramuštą galvos kiaušą ir krau
ju užlietas galvos smegenis. Abu Storpirščius surakino 
grandinėmis ir išvežė, Ievutę labai gražiai palaidojo. Visi 
sakė, kad ji kada bus pakelta į šventąsias, o auksinio 
pinigo taip niekas ir nerado. Ir ne tik to, bet savo 
auksinių pasigedo ir visi pabroliai, kuriuos Amerikas 
buvo auksiniais apdovanojęs. Dabar niekas nebešneka, 
bet tada visi šnekėjo, kad visi Ameriko auksiniai išėjo 
paskui jį. O man jau tada buvo aišku, kad velnio turtas 
taip padarytas, kad savo atlikęs vėl į to paties velnio 
rankas sugrįžta. Turtai jam sugrįžta, o žmonės vienas

kitą įtarinėja ir agrastų rykštėmis bando teisybę kapote 
iškapoti. Pats velnias, žinoma, tupi kur kampe, savo 
auksinius skaičiuoja ir juokiasi, kad žmones taip 
nesunku sukvailinti.

— Ar Storpirščio jaujos velnias irgi juokiasi? — 
paklausiau.

Ipatėlis primerkė akis, valandėlę žiūrėjo tiesiai į 
mane, paskum ranka pavėlė plaukus.

— Kam aš tau tą visą istoriją sakiau? — atklausė.
Kelis akimirksnius nežinojau ką sakyti, paskum 

susigriebiau:
— Kad žinočiau.
— Kad žinotum. Žinoma, kad žinotum, bet ir kad 

suprastum.
— Aš supratau, — greitai pašokau. — Jeigu nori, 

galiu viską pasakyti.
— Žinau, žinau, kad viską, ką girdėjai, gali per

sakyti. Gal dar gražiau už mane, bet suprasti, tai 
nesupratai.

— Ir supratau, — šokau ginčytis.
— Ne viską, — vėl pavėlė plaukus. Nesupratai, kad 

velniai kartais yra tikri, tokie kaip Amerikas, o kartais 
tik žmonių išgalvoti, kaip Storpirščio.

— Tai čia jokio velnio nėra?! — pažiūrėjau į jaują, 
kuri man vis tiek dar kėlė baimę, bet Ipatėlis, matyti, 
tą suprato, pakilo, paėmė už rankos ir nusivedė į jaują. 
Priejaųjo durys buvo jau sukrypusios, sunkiai darėsi, 
reikėjo net pakelti, bet jaujoj durys buvo kaip durys ir 
kampe šalia krosnies, kur Ievutė buvo užkasta, asla 
buvo neišlyginta, grumstuota. Jau supratau, kad čia 
Ievutės nebėra, o Ipatėlis tvirtino, kad jokio velnio nėra. 
Jis sakė, kad jam čia nėra ko gyventi, kur jokių žmonių 
nėra. Jeigu jis kur ir gyvena, tai gyvena tarp žmonių,

kokiu žmogum persirengęs ir daro taip, kad žmogus 
išmoktų ko negeresnių darbų. Vis tiek nuo to nejau
kumas nenyko, ir pasakiau:

— Tai dabar, dieną, bet naktį jis Čia ant krosnies 
tikrai šildosi.

Ipatėlis nesijuokė, bet labai rimtai pasakė:
— Gerai. Ateisim kurią naktį ir pamatysi, kad čia

nieko nėra. Nors ir šiąnakt.
Nebeatsimenu, ar buvom atėję. Greičiausiai, kad ne.

Jeigu būtumėm atėję, tikrai atsiminčiau. Dabar negaliu 
nueiti, nes ir javuos seniai nebėra. Sudegė. Sako, kad 
naktį kokie vaikėzai tyčia uždegė, bet atminimas tebėra. 
Ir Storpirštis tebėra. Storpirštienė ir bernas iš katorgos 
nebegrįžo, bet patį Storpirštį tepalaikė keletą metų. Jis 
grįžęs dar spėjo vesti ir kelių vaikų susilaukti. Atrodo, 
kad anas pasakų amžius turėtų būti visam užverstas, bet 
man, lyg iš kokių miglų, ateina mintis, kad pasaulio 
tvarkoj niekas nesikeičia. Kad toji persirengėlių giminė 
gal ir dabar tebemaišo mūsų gyvenimą. Kad ir tada, kai 
toji pusaklė žydė ryžosi pasaulį apvalyti nuo Lenino. Kas 
žino, kas būtų atsitikę, jeigu ji savo brauningą būtų užsi- 
taisiusi sidabrinėm kulkom, gal jo vairuotojas, atsisukęs 
į užpakalinę sėdynę tebūtų radęs tuščius, kulkų suba
dytus drabužius, ir daug daug milijonų nieku dėtų 
žmonių būtų ramiai savo gyvenimus nugyvenę ir savo 
mirtimi numirę. O Stalinas ir Berija? Ir Molotovas? 
Kuris jų kurio įsakymais gyvena? Kieno įsakymus sek
dami, skausmo, skurdo ir mirties tinklą skleidžia? O ir 
Dekanozovas su Preikšu. O jeigu taip ir dabar atsirastų 
koks drąsuolis su sidabrine kulka? Gal ir jis atskleistų 
nelauktą ir netikėtą paslaptį, o gal net paslapčių tokią 
kirbynę, kurią išnarplioti reikėtų prirašyti daug didelių 
knygų. Kas žino, gal ir kaimynas Adolfas Hitleris tiktų 
į tą būrį ir gal dar daugiau kas. Žinoma, kad atsiras

tų. Net ir aš pats, kaimo mokytojėlis, galėčiau dar kažin 
kiek tokių kandidatų pririnkti, bet tą akimirksnį iš 
letargo pažadintas Ipatėlis gula tvanu savo pasakojimų, 
ir aš, jeigu visagalis partorgas kokios velniavos vėl ne
sugalvos, turėdamas laiko surašysiu juos visus. Ne taip, 
kaip kada buvo vaikui pasakoti, bet tik kas buvo pasako
ta. Ir apie milžiną, kuris dalgiu per mišką prasuko sau 
dviejų varsnų platumo taką, ir apie Laužų molmestį, kur 
Leizcris dirbo plytas Plikabąjorio rūmams ir... Aš 
manau, jog geriausia bus pradėti nuo to velnio, kuris 
užsimanė užjodinėti Komaro arabų veislės eržilą, bet 
turėjo parūpinti Lokiui, kortus, kuriomis Komaras 
daugybę dvarų išlošė.

O atsitiko taip. Sykį namie buvau vienas. Tėvas su 
vyresniuoju broliu išėjo į miestelį, mama ravėjo daržą, 
o aš pasiėmiau senas tėvo kortas, išsinešiau į kiemą ir 
dėliojau ant pasieny padaryto suolo. Norėjau visas pagal 
spalvas sudėti j keturias krūvutes. Buvau jau beveik 
sudėjęs, kai taip staiga prašnekino, kad net krūptelėjau.

— Ar kortom lošti mokais? — paklausė.
Krūptelėjęs pakėliau galvą. Kieme buvo Ipatėlis. 

Visiškai neišgirdau, kai jis įėjo. Kaip katė. Jis daug kur 
taip nueidavo, užtat žmonės ir sakydavo, kad jo kojos 
katės padais pamuštos.

— Ar dar vis Čia Komaro kortos? — paklausė.
— Tėvo, — atsakiau.
— Žinau, kad dabar tėvo, bet buvo laikas, kai Koma

ras kokį nors poną su ta kalade iš dvaro išvarė.
Kieme suklegėjo ratai, ir aš pakėliau galvą nuo senu

tės tėviškės kiemo, kuris buvo toks, lyg aš pats jame 
būčiau buvęs. Ką sakau buvęs. Tebebuvau, bet pasukau 
galvą į langą, liet kažin kelintu jausmu mačiau, kaip 
šalia ant suolo sėdosi Ipatėlis, gatavas praverti bumą 
apie tas Komaro kortas. (Bus daugiau)
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CLEVELAND, OH
REKOLEKCIJOS

Gavėnios susikaupimas — re
kolekcijos Dievo Motinos para
pijoje vyks balandžio 10-13 d. 
Praves Lietuvos jėzuitų provin
cijos provincijolas kun. Jonas 
Boruta, S. J. Visi kviečiami ruoš
tis dalyvauti šiose dvasinio at
sinaujinimo ir susikaupimo die
nose. Kun. J. Boruta specialiai 
atvyksta iš Lietuvos, kad galė
tų Didžiąją savaitę praleisti su 
mumis.

1945 METAIS
SUSITUOKUSIEMS

Šv. Jurgio parapijiečiai, susi
tuokę 1945 metais, kviečiami 
kreiptis į kleboną informacijai 
apie diecezijos 50 m. vedybų su
kakčių šventę. Ji šiemet bus 
švenčiama liepos 30 d., 2 vai. 
p.p. Šv. Jono katedroje, Cleve- 
lande.

KETURIOLIKOS METŲ 
DARBO VAINIKAS

Dievo Motinos parapijos cho
ras įsisteigė 1982 m. rudenį 
kaip bažnytinis choras. Nuo pat 
choro įsisteigimo jam vadovau
ja Rita Čyvaitė-Kliorienė, kuri 
jau dvidešimt vienerius metus 
dirba su Clevelando meniniais 
kolektyvais: „Nerijos” lietuvių 
studenčių vokalin. vienetu 
(1974-1980), „Grandinėlės” an
sambliu (1981-1990) ir Šv. Kazi- 
mierio lit. mokykla (1985-). Ri
ta Kliorienė 1986-88 metais bu
vo Lietuvių muzikos sąjungos 
pirmininkė. Ji dirigavo VII 
išeivijos dainų šventėje (1991) ir 
Pasaulio lietuvių dainų šventėje 
Lietuvoje (1994). Lietuvos dainų 
šventės chorų konkurso metu, 
Rita dalyvavo tarptautinėje jury 
komisijoje, kuri išrinko geriau
sius Lietuvos chorus.

Didžiųjų bažnytinių ir tauti
nių švenčių progomis, Dievo 
Motinos parapijos choro giesmės 
Mišių metu džiugina Clevelan
do ir apylinkių lietuvius. Neap- 
leidžiant šio įsipareigojimo, 
choras nesiriboja vien giesmių 
repertuaru. Per eilę metų 
choras yra atlikęs įvairiausio 
pobūdžio koncertus — rimtų re
liginių, klasikinės muzikos, 
liaudies ir populiarios muzikos. 
Daugumai choristų labiausiai 
prie širdies lieka giesmės ir gie
dojimas bažnyčioje.

1992 metais Dievo Motinos 
parapijos choras išleido ka
lėdinių giesmių kompaktinį dis
ką ir juostelę „Prakartėlėn sku
bu”. Nors tai buvo pirmasis įra
šas, išvydęs dienos šviesą, choras 
jau buvo metais anksčiau įre- 
kordavęs 1990 metų velykinį re
pertuarą. Draugų ir pažįstamų 
raginamas, choras po penkerių 
metų dabar perduoda klausyto
jams savo pirmų rekordavimo 
pastangų rezultatą — Velykų 
giesmių įrašą. Teskamba šios 
giesmės Velykų rytą mūsų na
muose, o jų aidai teskrieja po 
visus pasaulio kampus, skelb
dami garbę Prisikėlusiam Kris
tui!

A.A. JONAS ŠARKAUSKAS
Šeštadienį, balandžio 1 d., pa

laidotas a.a. Jonas Šarkauskas, 
kilęs iš Kaupiškio kaimo, Viš
tyčio valsčiaus, Vilkaviškio ap
skrities. Lietuvoje priklausė 
Kupiškio šaulių būriui. Cleve- 
lande 1970 metais įstojo į Anta
no Juozapavičiaus šaulių kuopą, 
o 1975 m. perėjo į „Žalgirio” 
kuopą. Buvo šaulių kuopos val
dybos narys ir iki gyvenimo pa
baigos jos vėliavnešys.

„ŠILO” DAINININKAI 
DĖKOJA

Dainuojančių Lietuvos parti
zanų grupė „Šilas” grįžo į 
Tėvynę. Susitikimai su jais vy

ko lietuvių telkiniuose; jų tar
pe Clevelande, ir buvo kupini 
neabejotino dėmesio, jautrumo, 
neretai ir ašarų.

Dainuojančių partizanų vardu 
žodį tarė Antanina Garmutė. Ji 
sakė: „Patyrėme daug jaudinan
čių akimirkų. Jautėme tvirtais 
dvasiniais ryšiais nutiestą tiltą 
tarp Rytų ir Vakarų tremtinių, 
tragiško likimo atplėštų nuo 
mūsų visų vienodai mylimos Tė
vynės. Ano meto Lietuvos par
tizanų dainos (jas dainavo tie 
patys gyvi partizanai) rado at
garsį tautiečių širdyse. Lietuviš
kas širdingas ačiū visiems, ku
rie ‘Šilo’ grupę globojo, visoke
riopai padėjo ir parėmė. Likite 
sveiki, būkite laimingi”.

ST. PETERSBURG, FL

PREZIDENTO ANTANO 
SMETONOS SUKAKČIŲ 

PRISIMINIMAS

ALTS-gos St. Petersburgo sky
riaus valdybos iniciatyva Lietu
vių klubo mažojoje salėje š.m. 
vasario 24 dienos susirinkime 
buvo paminėtas prez. Antano 
Smetonos 120 metų gimimo ir 
50 metų mirties sukaktys. Prie 
gražiai dekoruotų apvalių stalų 
susėdo visas šimtas skyriaus 
narių ir svečių. Pradžioje 
skyriaus pirm. Juozas Šulaitis 
pasveikino svečią, s-gos pirm. 
dr. Leoną Kriaučeliūną, prele
gentą Joną Jurkūną ir visus 
susirinkimo dalyvius.

Jonas Jurkūnas savo paskai
toje klausytojus nukėlė į laikus, 
kai Lietuva buvo caristinės 
Rusijos okupuota ir susipratusi 
negausi anų laikų šviesuomenė 
savo jėgas skyrė lietuvybei. 
Vienas tokių buvęs Antanas 
Smetona. Baigęs aukštuosius 
mokslus ir apsigyvenęs Vilniu
je, Antanas Smetona plačiai įsi
jungė į tuometinę lietuviškąją 
veiklą įvairiose srityse. Jis — 
žurnalistas, švietėjas, šalpos or
ganizatorius, kovotojas už 
lietuvybę, Lietuvos Tarybos 
narys, Nepriklausomybės pa
skelbimo akto signataras, 
valstybininkas ir nepriklau
somos Lietuvos prezidentas. 
Visą gyvenimą savo kultūrine, 
politine ir visuomenine veikla 
siekęs tautinės vienybės. 
Paskaita buvo įdomi ir klausy
tojų palydėta gausiais plojimais.

Po paskaitos Dalila Mackia- 
lienė padeklamavo Antano 
Smetonos mėgiamą Maironio 
poezijos eilėraštį „Miškas ūžia”, 
muz. Aloyzas Jurgutis fortepi
jonu paskambino F. Chopin’o 
„Noktiuną”.

Antroje susirinkimo dalyje iš
girdome ALT s-gos pirm. dr. L. 
Kriaučeliūno, prieš kelias savai
tes grįžusio iš Lietuvos, pra
nešimą Prelegentas kalbėjo 
apie Lietuvos Tautininkų parti
jos veiklą: jos dalyvavimą Lietu
vos politinėje veikloje bei 
reikalingumą finansinės, ideolo
ginės ir moralinės paramos. 
Dabar Lietuvoje yra 106 sky
riai, partija turi daugiau 2,200 
narių, leidžia savo laikraštuką. 
Š.m. vasario mėn. įvykusiame 
Lietuvių Tautininkų sąjungos 
suvažiavime S-gos pirmininku 
vėl išrinktas Rimantas Sme
tona. Kalbėtojas prisiminė ir 
išeiviją, pabrėždamas, jog rei
kalinga ją išlaikyti gyvą ir veik
lią. Buvo kalbėta ir apie išei
vijos tautinės krypties spaudą.

Po pranešimo (papuošiant 
rožėmis) buvo pagerbtos sky
riaus narės: Stefanija Čėsnienė 
— vyriausia narė (amžiumi), Al
dona Čėsnaitė — jauniausia, 
Bronė Miklienė — skyriaus įkū
rėja ir Leokadija Žvynienė — 
viena iš darbščiausiųjų. Sky
riaus pirm. J. Šulaitis jas nuo
širdžiai pasveikino ir pranešė, 
jog skyrius padidėjo 7 naujais

REAL ESTATE REAL ESTATE

OAKLAVVN rjCH REALTY I™
GREIT

PARDUODA

LB Krašto v-bos pirmininkės St. Petersburgo lietuvių klube apsilankymo metu. Iš k. — klubo 
pirm. A. Ramius, A. Kamiene, L. Siemaška, Regina Narušienė, D. Siemaškienė ir B. Narušis.

Nuotr. Vytauto Staškaus

nariais. Palinkėjo laimingos 
kelionės E. ir P. Daliniams, iš
vykstantiems į Lietuvą nuolati
niam apsigyvenimui.

D. Mackialienė vėl padekla
mavo mūsų telkinio gyventojo 
dr. A. Zotovo eilėraštį „Tėviškės 
sodo prisiminimas”, o muz. A. 
Jurgutis fortepijonu paskam
bino M. K. Čiurlionio „Nakties 
daina”. Skyriaus pirmininkas 
visiems nuoširdžiai padėkojo ir 
pakvietė pasivaišinti kavute bei 
skanumynais, paruoštais L. 
Žvynienė ir talkininkių. Susi
rinkimas praėjo darbinga nuo
taika su įdomiomis paskaitomis 
ir įvairia menine programa.

St. Všk.

PAMINETA KOVO 11-JI

Kovo 12 d., po sekmadieninių 
pietų Lietuvių Klube buvo pri
siminta Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo diena, Kovo

•^ureoBvrac

6253 W. 95 SL 
Oak Lawn, IL 60453

BALYS BUDRAITIS
Patarnauja (vairių nuosavybių 

pirkime bei pardavime, mieste Ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti 

skambinkite: 
BUDRAIČIUI

Bus. 708-499-7000 
Fax. 708-499-7006

Ras. 312-778-3971 
Pager 312-306-0307

11-ji- Įvadiniame žodyje Klubo 
pirm. A. Kamius priminė kokią 
svarbią reikšmę toji diena turi 
Lietuvos gyvenime. Visiems su
stojus, muz. V. Kerbeliui akom
panuojant, buvo sugiedotas Lie
tuvos himnas. Minutės susikau
pimu pagerbiami tą dieną žuvu
sieji už Lietuvos laisvę. Vyko 
paskaita, kurią skaitė kun. dr. 
Eugenijus Gerulis. Savo paskai
toje prelegentas analizavo lais
vės sampratą iš filosofinės ir 
krikščioniškos perspektyvos. 
Meninėje dalyje muz. A. Juigu- 
tis pianinu paskambino du kla
sikinės muzikos kūrinius, o

LANKĖSI REGINA 
NARUŠIENĖ

L.B. Krašto valdybos pirmi
ninkė Regina Narušienė, grįž
dama iš Daytona Beach vykusio 
Floridos Apygardos suvažiavi
mo, dienai sustojo mūsų apylin
kėje. Ta proga, sekmadienį, po 
pietų ji Klube padarė praneši
mą. Ją globojo ir susitikimą su
rengė Apygardos pirmininkas 
L. Siemaška. Savo pranešime 
primininkė supažindino su L.B. 
ateities planais ir paryškino 
keletą jau atliktų ar dar eigoje 
esančių darbų. Po pranešimo at-

Dalila Mackialienė padeklama- sakė į jai pateiktus klausimus, 
vo dienai pritaikytą eilėraščių Pilna salė svečių labai pagarbiai 

priėmė L.B. pirmininkę ir gau
siai plojimais dėkojo jai už kon
densuotą ir nuosekliai perduotą 
pranešimą. Vėliau dalis klausy
tojų turėjo progos kiek ilgėliau 
pasikalbėti su R. Narušiene ma
žojoje Klubo salėje.

Mečys

pynę. Pasirodė ir vyrų dainos 
vienetas, vadovaujamas muz. 
Reginos Ditkienės. Vienetas 
puikiai sudainavo keturias dai
nas. Solo dainavo Aleksas Ku- 
sinskis. Minėjimas baigtas vi
siems sugiedant „Lietuva 
brangi”.
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Margarita Momkienė
sopranas

Švč. Mergelės 
Marijos šventovėje 
69 ir S. VVashtenavv 
Lithuanian Plaza, 

Chicago

Vaclovas Momkus 
baritonas

KMIECIK REALTORS
7922 S. Puiaski Rd. 

1 * ’ 4365 S. Archer Avė.

DANUTE MAYER 

284-1900

Jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asnjęniškai 
patarnaus. jkairięyiruąstveltui.

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS

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

FOR RENT

IEŠKO DARBO

Išnuomojamas 8 kamb. 2 mleg.
apšildytas M.; šaldytuvas, ir virimo 
plyta; 71 St. ir Washtenaw apyl. 9428 Į 
mėn. + 1 mėn. „aacurtty dop” Ir 
„Imm”. Kreiptis į Almą: 312-479-9727.

Moteris 60 metų, gailestingoji 
seselė, ieško darbo prie ligonių ar 
senelių. Gali gyventi kartu. Skam
binti Danutei: 312-233-6752.

Išnuomojamas 5 kamb. 2 mlag. 
butas Archer ir Rockwell apyl. Be 
gyvuliukų.

Tai. 312-523-9174

MISCELLANEOUS

- Movlng—Kraustymas
Profesionalus patarnavimas pri
einamomis kainomis, jums patogiu 
laiku. Draudimas garantuotas. Kreiptis:*
Gediminas* tai. 312-928-4331

elekYros 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

FOR RENT
4 rm, 2 bdrm. heated apt.; carpe- 
ting, appliances included. $400 per 
mo. Cicero, IL location. Call during the
day tel 708-863-4926

PRALEISKITE ATOSTOGAS 
CAPE COD

Galima išsinuomoti 
3 miegamų butą 

Centerville miestelyje

Skambinti po 8 v.v.
Asta Norvaišienė
617-784-8975

RELIGINIS
KONCERTAS
Verbų sekmadienis

1995 m.
balandžio mėn. 9 d. 

2 vai. popiet

10%—2O°/o—"30% pigiau mokėsit 
pas mus už apdraudę nuo ugnies, 
taip pat ir už automobilio 
draudimą.

FRANK ZAPOUS 
3208Vs Wast 95th Street 

Tai. (708) 424-8654 
(312) 581-8654

NORĖTUMĖTE VAIDINTI 
TELEVIZIJOS 
REKLAMOSE?

Reikalingi ir vaikai, ir suau
gę, ir senesnio amžiaus as
menys. Patyrimas nebūtinas.
Kreiptis:

1-800-843-4716

HELP WANTED

Reikalingos kvalifikuotos 
siuvėjos.

Atlyginimas už padarytą darbą. 
Teirautis: 312-283-1454

Lietuviai ūkininkai Ieško vieno arba 
2 žmonių dirbti daržovių ūkyje nuo 
gegužės 1 iki rugsėjo 30. Darbininkai 
bus apgyvendinti dideliame name. Alga 
apie 9900 Į mėn. Rašykite, pažymė
dami savo amžių, patirtį ir kvalifikacijas: 

Irena Balklenė 
P.O. Box 21 

Wanatah, IN 48390

Ričardas Šokas
dirigentas

Gintė Čepinskaitė 
sintezatorius

Genovaitė Bigenytė 
sopranas

Genovaitė Mažeikienė
mecosopranas

Rima Polikaitytė 
fleita

Rita Kazlauskaitė
smuikas

Manigirdas Motekaitis
vargonai

Antanas Tveraga
tenoras

DAINŲ ŠVENTĖS
VAIZDAJUOSTĖ

Prisiminkite 
praeitos vasaros 

Dainų šventę 
Alvido Buklio 

nufilmuotoje ir 
Vidos Kuprytės 
suredaguotoje 

aukštos kokybės 
VHS juostoje.

Kaina tik $25

čekius siųsti:
Lithuanian R. Catholic 
Federation of America

4545 W 63 Street 
Chicago IL 60629

Reikalinga moteris prižiūrėti 90 m. 
tėvelĮ, atlikti namų ruošos darbus ir 
gyventi pietų Kalifornijoj prie Los 
Angeles, labai gražioje gamtoje. Reikia 
šiek tiek mokėti angliškai. Sutartis — 
vienerių metų darbui. Krelptlo: tel. 
714-443-0244.

UNIVERSAL HOME CARE 
AOINCY

Positions available: nanniea, com- 
panions, elder care, housekeepera. 

Tai. 312-237-0079

IEŠKO DARBO

1 Moteris Ieško darbo prie vaikų 
arba prie senelių.

Kreiptis 312-927-0234

Many happy returns.
Give the gift that gives back mote than 

you’ve given. For as little as $25. you can 
give a piecc of America to someone you 

care abnut
Ask your banker for a gift certificate 

tipon purchase
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laiškai
SUPRATIMO MATAS

Nemažai lietuviškų telkinių 
yra apdovanoti korespon
dentais, kurie nepagaili jiems 
gerų žodžių ir nemažai panegi
rikų. Berods, seniau pasipiktin
ta spaudoje, kad labai trūksta 
kritiško įvertinimo. Nepasiten
kinimai dažniausiai numari
nami laiko ar, jei reikalas, 
redaktorių plunksnų, prieš de
dant į laikraštį. Tačiau keičiasi 
laikai, keičiasi ir laikraščių 
redakcijos. Nepaslaptis, kad ne 
taip jau nauja „Draugo” 
redaktorė D. Bindokienė, 
būdama plačių pažiūrų ir 
nuolankumo, leidžia pareikšti, 
kad ir ne taip jau „ordotoksiš- 
kas” nuomones laiškų skyriuje.

Mūsų Juno Beach, FL, lie
tuvių apylinkė neturi tokių 
nuolatinių reporterių. Todėl 
susidaro vaizdas, kad ji nepri
lygsta kitom. Čia jau yra kiek
vieno asmeniška nuomonė. Aš 
pasakyčiau, skaičiumi — taip. 
Tačiau turime vietinį laik
raštuką, kurį savo pasišventimu 
redaguoja V. Šalčiūnas. Jį išlei
džia kas mėnesį ir paskleidžia 
gana plačiai. Bet, deja, dviejų 
puslapių laikraštukas neturi ir 
negali turėti išsamių aprašymų.

M. Remienė prieš porą mėne
sių išspausdino „Drauge” 
straipsnį apie Juno Beach, FL, 
veiklą. Tai nebuvo disertacija 
gauti doktorato laipsniui ir ne
buvo apologija. M. Remienė 
atvažiavo čia pirmą kartą, buvo 
nustebinta mūsų veikla, 
reportaže nušvietė visą mūsų 
veiklą, paminėjo visas mūsų or
ganizacijas ir joms vadovau
jančius asmeftis be jokios ten
dencijos ir humoro dėlei į ka
butes įdėjo „aukštą lygį”. Rodos, 
geriau ir negalėjo būti. Jei kam 
nepatiko, lai taip ir palieka. Jei 
kas nesuprato supratimo matu, 
lai taip ir būna.

Laiškas, kuris buvo „Drauge” 
š.m. Nr. 58- detaliai sumini 
mūsų veiklą, dėl ko tik džiaug
tis reikia. Gaila kad tai bu
vo maždaug 2 metų veikla, o 
veikiame daugiau kaip 20 
metų. Tai kur tas matas? 
Faktus galima surasti įvairių 
organizacijų protokolų knygose. 
Bet jau to reikalauti negalima.

M. Remienei didelis ačiū už 
gerą darbą, kurį daug kas mūsų 
telkinyje įvertina. Jeigu dar 
kada nors ji rašys iš mūsų 
veiklos, nekreipti dėmesio į 
„matą”, kadangi jį kiekvienas 
savaip supranta ir savaip ma
tuoja.

Visiems įtikti neįmanoma! 
Dar kartą ačiū!

Dr. Jonas Šalna 
Juno Beach. FL

DAINININKAI IR PAVARDĖS

Trisdešimt devinto gimta
dienio sulaukęs, Čikagos Lietu
vių Operos choras atliko kon
certą dienraščiui „Draugui”. 
Turiningas operinis reper
tuaras, sąžiningas paruošimas, 
tikslus dainavimas ir balansuo
tas skambėjimas paliko malo
nius įspūdžius. Dėkingi klausy
tojai chorą pagerbė atsistojimu. 
Daug laisvalaikio valandų buvo 
paskirta šio koncerto paruo
šimui. Viena ilgametė operos 
choro dalyvė tris kartus peržiū
rėjo koncerto programą, ieško
dama choro sąrašo. Nerado. 
Neradau ir aš savo kolegų pa
vardžių.

Tebūna šis laiškutis manda
gus priminimas tiems, kurie 
ateityje redaguos koncertų pro
gramas: paskirkite vieną pus
lapį choro dalyvių pavardėms ir 
vardams. Tai bus jiems gražus 
atpildas už ilgas valandas pa
ruošiant tokį aukšto lygio kon
certą.

Kazys Skaisgirys
Beverly Shores, IN

DĖMESIO VERTI LAIŠKAI
i

Atsiliepdamas į Danos Čip- 
kienės laišką (III.3 d.), Arvydas 
Barzdukas kovo 21 numeryje, 
juo pasigėrėdamas, vienu 
užmoju atsako į keletą klau
simų. Kalbantis su jaunimo at
stovais, daugumos jų nuomonės 
sutampa su Arvydo mintimis. 
Siekiant šviesesnės ateities, 
verksmingi kitų nuodėmių skai
čiavimai kliudo kurti nuosaikų 
sugyvenimą. Priminimas pasa
kojimo, kaip tautiečiai (anot 
Vaižganto, nors „padliecos”, bet 
broliai) pragare irgi panašiai 
„sugyvena” : viens kitą ne tik 
nuo pabėgimo sulaiko, bet ir 
karšta derva aplaisto. Tai ne 
vien vaizdingesniam įspūdžiui, 
bet ir gilesniam pamąstymui. 
Užgijo žaizda ir pamiršau, o 
pikto žodžio nepamiršiu, anot 
senos pasakėčios.

Nors nepriklausomybė atko
vota, bet mūsų jėgos labai ri
botos. Didžiųjų valstybių kitų 
šalių kontrolė tai lyg pakaitalas 
XIX a. Rusijos ir Didž. Brita
nijos kolonializmo.

Užuot beprasmiai tarpusavio 
kovoje jėgas eikvoję, geriau jas 
nukreiptume į lietuvybės tęsti
numo kultūrinį ir šalpos darbą. 
Juk mus „neatpalaiduojamai 
riša tautos praeitis, jungia 
atgimstančio krašto ateitis”, 
rašo Jūratė Budrienė tame pa
čiame „Draugo” numeryje. 
Laiškų skyriuje (III.3) Ona 
Adomaitienė pabrėžia, kodėl 
jaunimas tolsta nuo tautinių 
šaknų. Mažintinas dažnai berei
kalingas verkšlenimas.

Antanas Valiuškis 
Barrington, RI

Nejaugi tai tiesa?

„Drauge” (kovo 28 d.) Br. Juo
delis, straipsnyje „Metinis 
Lietuviu fondo suvažiavimas”, 
tarp kitko rašo apie dalyvių 
pasisakymus Lietuvių fondo 
suvažiavimo metu.

Kostas Burba LF „siūlė finan
suoti partizanų ‘Šilo’ grupės 
kelionę”. Kyla klausimas, ar ši 
kelionė nebuvo finansuota? 
Jeigu ne, tai nejaugi buvę mūsų 
Lietuvos partizanai, ne vienus 
metus iškentėję miškų bunke
riuose ir praleidę daugelį metų 
Sibiro gulaguose, būtų patys 
padengę savo kelionės išlaidas 
per Atlantą ir atgal iš koncertų 
metu gautų pajamų? Ar šių 
išskirtinių koncertų atlikėjai 
bei Tremtinių sąjunga Lietuvoje 
neturėjo būti mūsų kitaip 
įvertinti?

Aldona Kaminskienė
Chicago, IL

LF BŪTINAS LIETUVOS 
IŠEIVIJAI

Lietuvių fondas, įkurtas pasi
šventėlių lietuvių išeivių tau
tinių, kultūrinių ir švietimo pa
sireiškimų paramai teikti, nors 
jau kaupia aštuntąjį milijoną 
dolerių, vis tiek dar neįstengia 
remti visų lietuviškos kultūros 
ir švietimo reikalų.

Dr. E. Ringaus ir dr. L. Rago 
reikalavimai (žiūr. „Draugas” 
nr. 58,1995 m., kovo 24 d., laiš
kų sk.), kad fondas remtų Lietu
voje žmonių sveikatos palai
kymą ir kėlimą ir teiktų para
mą Lietuvos vaikams, ypač dėl 
įvairių priežasčių esantiems 
prieglaudose, rūpinantis jų 
gerove ir paruošimu gyvenimui, 
yra labai humaniški, broliški ir 
krikščioniški, bet fondas^ įsteig
tas mano anksčiau paminėtiems 
tikslams, kurie išreikšti ir fon
do konstitucijoje, o prieš porą 
metų fondo narių atsiklausime 
daugumos patvirtinti, daktarų 
reikalaujamos paramos teikti 
neturi teisės.

Žinoma, fondo konstitucija ga
lėtų būti pakeista, bet tuo 
reikalu reikėtų atsiklausti na
rių. Esu tikras, kad dauguma 
fondo narių patvirtintų dabarti
nę fondo veiklą, nes fondo para
ma būtina išeivijos lietuvių 
kultūrai ir švietimui remti, tuo 
palaikant tautinį sąmoningu-

Solistė Margarita Momkienė „Draugo” koncerto metu, balandžio 2 d., Jaunimo centre. Ją vėl 
girdės Čikagos ir apylinkių lietuviai balandžio 9 d. Švč. M. Marijos Gimimo parapijos religiniame 
koncerte.

Nuotr. Jono Tamulaičio

mą. Sąmoninga išeivija reika
linga Lietuvai ne tik dabar, bet 
ir daugelį metų ateityje.

Lietuvoje žmonių sveikatą 
kelti turi kitos išeivių organiza
cijos ir fondai, kurie jau yra su
kurti, pvz.: Amerikos lietuvių 
gydytojų fondas, dantų gydytojų 
grupė teikti pagalbą Lietuvoje 
ir pan. Lietuvos vaikais, ypač 
prieglaudose esančiais, rūpinasi 
ir teikia pagalbą organizacijos: 
„Lietuvos Vaikų viltis”, „Cari
tas’, Lietuvių Katalikų religinė 
šalpa ir kitos. Tik būtina nuo
lat prašyti ir lietuviams išei
viams bei jų draugams primin
ti, kad tas organizacijas ir fon
dus remtų tiek darbais, tiek fi
nansiniai.

Juozas Kriaučiūnas
Putnam, CT

AR TIKRAI PASKUTINIS?

Paskutinis žodis apie vadina
mus „konteinerius”. Vieną 
kartą, žinomas kalbos patarėjas 
buvo paklaustas: „Kaip būtų 
teisingiau pasakyti — ar eiti ‘po 
velnių’ ar ‘po velniais’?” 
Patarėjas atsakė: „Geriau eikit 
‘velniop’ ir nesukit man 
galvos!”

Eugenijus Butėnas
Chicago, IL

DAKTARAS AR 
GYDYTOJAS?

Visi mes žinome skirtumą 
tarp daktaro ir gydytojo. Anglų 
kalba neturi gydytojams pa
vadinimo, tad jie visi yra va
dinami daktarais ir paaiški
nama pridėtiniais žodeliais. 
Tačiau mūsų visi gydytojai nau
dojasi tuo anglišku „doctor” 
pasivadina neužsipelnytais dak
tarų titulais. O yra pas mus ir 
daug tikrų daktarų, kurie 
parašė mokslines knygas ir 
nusipelnė šio titulo. Netgi ir 
tokie savęs nereklamuoja nei 
nesivadina daktarais, jeigu ne
bent spaudoje būna pažymimas 
jo titulas. Tiktai iš Lietuvos 
atvažiavę gydytojai visados yra 
teisingai pažymimi, kad. čia

LVi midlcind Padarai
Savings and Loan Association

75 metus aptarnauja lietuvius
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios

MAROUETTE PARK
2567 WEST 69th STREET 

(1-312) 925-7400

islic

gydytojai iš Lietuvos atvažiavo 
praktikai, kad Kauno miesto 
burmistro žmona gydytoja. 
Mūsų lietuvių kalba savo žodžių 
turtingumu ir išsiskiria iš kitų 
kalbų, tad ir naudokimės jos 
turtingumu. Nesinaudokime 
svetimais žodžiais, nesvarbu 
koks jis bebūtų: ar angliškas, ar 
rusiškas, ar arabiškas.

Nijolė Nausėdienė 
Lockport, IL

ST. GRĖŽLĖS- 
JURGELEVIČIAUS 

DĖMESIUI

Puikią dovaną paliko man sol.
N. Ambrazaitytė prieš 2 m. 
Lietuvių operos sezono metu, 
praleidusi mano globoj keletą 
savaičių — tai Kovo 11 Aktas 
(kopija), kuri taip skamba: 
„Lietuvos Respublikos Aukš
čiausios Tarybos aktas Dėl 
Lietuvos Nepriklausomos Vals
tybės Atstatymo.(Toliau seka 
tekstas) Lietuvos Respublikos 
Aukščiausioji Taryba, reikš
dama Tautos valią, nutaria ir iš
kilmingai skelbia, kad yra 
atstatomas 1940 metais 
svetimos jėgos panaikintas 
Lietuvos Valstybės suvereninių 
galių vykdymas, ir nuo šiol 
Lietuva yra vėl Nepriklausoma 
valstybė. Lietuvos Tarybos 1918 
m. vasario 16 dienos Nepriklau
somybės aktas ir 1920 m. 
gegužės 15 d. Steigiamojo Seimo 
rezoliucija dėl atstatytos Lietu
vos demokratinės valstybės 
niekada nebuvo nustoję teisinės 
galios ir yra Lietuvos Valstybės

Korp! „Gaja” korporantui

A.tA.
Dr. BALIUI POŠKUI

pabaigus šio žemiško gyvenimo kelionę, liūduvių 
mylimą žmoną NIJOLĘ, sūnus dr. PETRĄ ir BER
NARDĄ, dukras — TERESĘ MARIJĄ ir ELENĄ, 
gimines ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia.

Korp! „Gaja” Valdyba

Mielų klubo valdybos vicepirmininką VLADĄ 
PALIULIONĮ, jo

A.tA. SESERIAI

Lietuvoje mirus, nuoširdžiai užjaučia

Anglijos lietuvių klubas Čikagoje

BRIDGEVIEVV
8929 S HARLEM AVĖ 

(708) 598-9400

DRAUGAS, penktadienis, 1995 m. balandžio mėn. 7 d.

konstitucinis pamatas. Lietuvos 
valstybės teritorija yra vientisa 
ir nedaloma, joje neveikia jokios 
kitos valstybės konstitucija. 
Lietuvos valstybė pabrėžia savo 
ištikimybę visuotinai pripa
žintiems tarptautinės teisės 
principams, pripažįsta sienų ne
liečiamumą, kaip jis suformu
luotas 1957 metų Europos sau
gumo ir bendradarbiavimo pasi
tarimo Helsinkyje Baigiama
jame akte, garantuoja žmogaus, 
piliečio ir tautinių bendrijų 
teises. Lietuvos Respublikos 
Aukščiausioji Taryba kaip suve
reninių galių reiškėją šiuo metu 
pradeda realizuoti visą Valsty
bės suverenitetą”.

Pasirašo: pirmininkas V. 
Landsbergis ir sekretorius L. 
Sabutis, o po jų — per 100 
žmonių parašai, deja, tik vos 
ketvirtadalis išskaitomų. Štai 
jie: S. Šaltenis, Č. Kudaba , R. 
Paulauskas, V. Terleckas,/ 
Rudys, K. Saja, A. Brazauskas
E. Bičkauskas, N. Oželytė, S. 
Juknevičius, N. Ambrazaitytė, 
K. Antanavičius, M. Čobotas, A. 
Abišala, Z. Balcevičius, V. Kat
kus, E. Jarašūnas, A. Norvilą,' 
V. Beriozovas, P. Varanauskas, 
A. Degutis, G. Ilgūnas, B. Ru
peika, V. Jasukaitytė, Lau
rinkus, B. Gajauskas, R. Valat
ka, Prapiestis, J. Karvelis, A. 
Šimėnas , J. Dringelis, A. But
kevičius, B. Zingeris ir Pleč
kaitis? O kiti — gal jie nei patys 
šiandien savo parašų neišskai
tytų?

L. Baltrušaitienė
Chicago, IL

A.tA.
JOSEPH VIERAITIS

Gyveno Chicagoje, Marųuette Parko apylinkėje.
Mirė 1995 m. balandžio 6 d., 1:55 vai. ryto, sulaukęs 61 

metų.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 45 m.
Nuliūdę liko: žmona Elena Burokaitė, motina Adelė, 

sūnūs John ir Thomas, anūkas Paul; broliai John su žmona 
Marta ir šeima Kanadoje, Vince su žmona Albina ir šeima 
Australijoje; sesuo Ona su vyru Peter Pūkas ir šeima Angli
joje; svainė Irene Vieraitis su šeima; dėdė Joseph Vieraitis 
su žmona Aldona Kanadoje.

Velionis buvo sūnus a.a. Jono ir brolis a.a. Albino.
Ilgametis LMA „Dainava” narys.
Velionis pašarvotas penktadienį, balandžio 7 d. nuo 3 iki 

9 v.v. Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4330 S. California 
Avė. Atsisveikinimas penktadienį, 7 vai. vakaro.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, balandžio 8 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėtas į švč. M. Marijos Nekalto Prasi
dėjimo parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. 
ryto gedulingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis 
bus palaidotas Tautinėse lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę žmona, motina, sūnūs, broliai, sesuo ir kiti 
giminės.

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

A.tA.
LEONAS BURLIS 

BURLEVIČIUS
Gyveno New Buffąlo, MI, anksčiau Chicagoje, Marųuette 

Parko apylinkėje.
Mirė 1995 m. balandžio 5 d., sulaukęs 84 metų.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 46 m.
Nuliūdę liko: žmona Elena, žmonos seserys — Petronėlė 

Augustaitis, Dana Petkūnas, žmonos brolis Jonas Bacevičius 
su šeima ir kiti giminės Lietuvoje.

Velionis pašarvotas penktadienį, balandžio 7 d. nuo 2 iki 
9 v.v. Petkus Marųuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, balandžio 8 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedul
ingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus palai
dotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę žmona ir giminės.

Laidotuvių direkt. D. A. Petkus / D. M. Petkus. Tel. 
312-476-2345 arba 800-994-7600.

J

A.tA.
Dr. BALIUI POŠKUI

mirus, gilią užuojautą reiškia žmonai NIJOLEI, 
dukroms TERESEI, ELENAI, MARIJAI, sūnums - 
dr. PETRUI, BERNARDUI, anūkui CRAIG ir broliui

ZTGMUI.

Lietuvių Fondas

BRIGHTON PARK
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470

t=J
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

A.a. Juozas Vieraitis, gyv. 
Chicago, IL, mirė balandžio 6 d. 
po sunkios ligos. Jis buvo „Dai
navos” ansamblio iždininkas, 
ansamblyje dainavęs net 17 
metų, ypač pasižymėjęs uolumu 
ir vaidybiniais gabumais — 
daugelyje ansamblio muzikinių 
veikalų atlikęs įvairiais roles. 
Nėra abejonės, kad „Dainava”, 
besiruošdama 50 metų gyva
vimo sukaktuviniam koncertui, 
labai pasiges a.a. Juozo.

„Seklyčia” ruošia Velykų 
pusryčius balandžio 16 d., 9 vai. 
ryte. Pavieniai ir būreliai, kurie 
nori pusryčiuose dalyvauti turi 
iš anksto registruotis asmeniš
kai arba telefonu: 312-476-2655.

Susitaikinimo sakramentas
jaunimui ruošiamas šeštadienį, 
balandžio 8 d., 6 vai. vak., Palai
mintojo Jurgio Matulaičio misi
joje. Visi jaunuoliai kviečiami.

„Lietuvių fondas II”, nese
niai išleistoje knygoje buvo 
padaryta keletas klaidų, kurias 
būtina ištaisyti. 488 psl. Paliu
lis Bronius-Anicetas (miręs) ir 
Irena; Bronius Anicetas nėra 
miręs; 367 psl. po nuotrauka 
užrašas Stefanija ir Steponas 
Slivinskai yra klaidingas; 
turėtų būti Juozas ir Elzbieta 
Slivinskai. Už padarytas 
klaidas knygos redakcinė kole
gija atsiprašo.

Lietuvos Vyčių 112 kuopa 
ruošia „žaidimų ir užkandžių” 
popietę balandžio 30 d., 12 vai., 
Svč. M. Marijos Gimimo parapi
jos salėje. Pelnas skiriamas 
parapijai ir Šv. Kazimiero kole
gijai Romoje. Bilietus galima 
įsigyti pas Vyčių 112 kuopos 
narius; rezervacijas priima Julie 
tel. 708—425-5015. Kadangi 
norima, kad popietės dalyviai 
spėtų į Nekalto Prasidėjimo 
parapijoje ruošiamą koncertą, 
laikas pakeičiamas į 12 vai. Visi 
kviečiami dalyvauti.

~ x Lietuvių Operos „Perlų 
žvejų” spektaklio, kuris bus ge
gužės 14 d., 3 vai. p.p., bilie
tai jau gaunami „Patria” par
duotuvėje, 2638 W. 71 st St., 
Chicago, IL, 60629, tel. 312- 
778-2100. „Patria” atidaryta 
kasdien nuo 10 vai. ryto iki 4:30 
vai. p.p., išskyrus antradienius 
ir sekmadienius. Ten pat 
gaunami ir autobusų bilietai į 
Morton mokyklos auditoriją.

(sk)

x Smuikininko Raimundo 
Katiliaus koncertas, akompa
nuojant pianistui Leonidui Dorf- 
manui, atliekant visai naują 
programą, bus šeštadieni, ba
landžio 8 d. 4:00 vai. p.p. Jau
nimo centre. Ruošia „Saulu
tė”, Lietuvos vaikų globos bū
relis.

(sk)

x Kviečiame i koncertą 
penktadienį, balandžio 7 d. 
7:30 v.v. Lietuvių Dailės mu
ziejuje, Lemont, IL. Programą 
atliks pianistas L. Dorfmanas. 
Programoje: Čiurlionio, Kutavi
čiaus, Bacho, Šopeno ir kt. kūri
niai.

(sk)
r

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)

ARAS ROOFING •
Arvydas Kiela 

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

Skambinti po 6 v.v.

Gavėnios meto susikaupi- 
mas-rekolekcijos Šv . M.
Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje vyks balandžio 10,11 
ir 12 d. Mišios bus aukojamos 
kasdien 9 vai. ryte ir 6:30 vai. 
vak. Rekolekcijoms vadovaus 
parapijos klebonas kun. Jonas 
Kuzinskas. Visi parapijiečiai ir 
buvę parapijiečiai bei kiti 
lietuviai maloniai kviečiami 
šiame susikaupime dalyvauti, 
nes jis padės pasiruošti Kristaus 
Prisikėlimo šventei.

Lietuvos Vyčių 112 kuopos 
susirinkimas bus antradienį, 
balandžio 18 d., 7:30 vai. vak., 
Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jos salėje. Susirinkimo viešnia 
— „Draugo” redaktorė Danutė 
Bindokienė, kuri kalbės tema 
„Leonardas Šimutis, Sr. ir jo 
palikimas ‘Draugui’ ”. Kadangi 
š.m. balandžio 17 d. sukanka 20 
metų nuo redaktoriaus L. 
Šimučio mirties, Lietuvos 
Vyčiai, kurių organizacijai jis 
buvo tiek daug atidavęs (buvęs 
ir 112 kuopos narys), nori L. 
Šimutį deramai paminėti.

Verbų sekmadienio religinės muzikos koncertas Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje jau čia pat. Pradžia 2 vai. p.p. Koncertui uoliai ruošiasi 
parapijos choras ir solistai, muz. Ričardo Šoko vadovaujami. Čia matome sol. 
Vaclovą Momkų (stovi) ir muz. R. Šoką repetuojant koncerto kūrinius.

x Pranešame giminėms ir 
pažįstamiems, kad a.a. Ona 
Vytėnienė, vienintelė dr. Albi
nos Prunskienės sesuo, mirė 
balandžio 5 d. vakare Vilniu
je. Šv. Mišios už velionę bus at
našaujamos balandžio 8 d., šeš
tadienį, 9 vai. ryto Tėvų Jėzui
tų koplyčioje. Prašome pasi
melsti už jos sielą.

(sk)

x Į DAINAVOS ansamblio 
50 m. sukakties banketą sta
lus rezervuoti pas Sofiją Džiu- 
gienę, 708-423-1681 arba pas 
Daną Bazienę, 708-636-6021. 
Banketas balandžio 23 d., sek
madienį, 5 vai. p.p. Condesa 
dėl Mar pokylių salėje. Kaina 
$30 asmeniui, įskaitant gėri
mus.

(sk)

x Bilietai i „LMA Daina
vos” 50 m. sukakties koncer
tą gaunami Lion Frame Gal- 
lery, sav. L. Narbutis, 3125 W. 
71 St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-778-6322 ir Pasaulio 
Lietuvių centre, Lemont, IL 
balandžio 2 ir 9 d. po Mišių.

(sk)

x Akcijų, bonų bei kitų ver- 
| tybių pirkime ir pardavime 

jums nuoširdžiai patars ir patar
naus, duodami komiso nuolaidą, 
Albinas Kurkulis, tel. 
312-360-5530 arba jo sūnūs ir 
partneriai: Andrius Kurkulis, 
tel. 312-360-5531 ir Paulius 
Kurkulis, 312-360-5627, dirbą 
su Oppenbeimer & Co., Ine. 
Chicagoje. Iš kitur skambinkite 
veltui: tel. 1-800421-2103.

(sk)

ATSIŲSTA PAMINĖTI

• „Vytis". 1995, Nr. 3, ko- 
vas/balandis. Leidžia Lietuvos 
vyčiai. Redaktorė Marytė Ab
bott, P.O. Box 1934, Grand Cen
tral Sta. NY 10163-1934. 
Te./fax: (718) 937-3352.

Mėnesinis žurnalas anglų kal
ba, rašantis Lietuvos bei už
sienio lietuvių gyvenimo, po
litikos, ekonomikos temomis, 
šiame numeryje — įdomūs R. 
Kezio, W. A. Senkaus, Fr. W. 
Valkavičiaus straipsniai; besi
domintys lietuviška virtuve, ras 
lietuviškų patiekalų receptų, 
mėgstantys dainą — lietuviškų 
dainų vertimus bei dainų gai
das. Žurnalas gausiai iliustruo
tas nuotraukomis.

• „Caritas”, 1994 m. gruo
dis. Leidžia Lietuvos Caritas 
federacija. Vyr. redaktorė Van
da Ibianska. Adresas: Vilniaus 
29, 3000 Kaunas, Lietuva. Tai 
mėnesinis žurnalas religinėmis, 
šeimos, dvasingumo temomis. 
Šiame numeryje galėsime suži
noti Kauno Šv. Gertrūdos 
bažnyčios, beje, jau atiduotos ti
kintiesiems, istoriją; rasime 
gilių kun. R. Repšio, MIC, sam
protavimų apie šeimą, kulina
rinių patarimų viengungiams, 
apsakymėlių vaikams, gydyto
jo patarimų ir daug kt. įdomios 
informacijos.

x L.A.R.K. Moterų Sąjun
gos 42 kuopa, Grand Rapids, 
MI, kuriai pirmininkauja Sofi
ja Lastienė, matydamos vargą 
Lietuvoje, padeda nelaimin
giems Lietuvos žmonėms. Jos 
teikia pagalbą pinigais ir siun
tiniais dviem daugiavaikėms 
šeimoms ir nuolatos remia 
vienus senelių namus.

x Ona Siliūnienė, Ale- 
xandria VA, atsiuntė $100 Lie
tuvos našlaičiams. Dėkojame p. 
Siliūnienei, kad ji nuolatos 
prisimena vargstantį Lietuvos 
žmogų. „Lietuvos Našlaičių 
Globos” komitetas, 2711 W. 
71 St. Chicago, IL 60629.

(sk)
x Arizonos Lietuvių Bend

ruomenės apylinkė, per 
pirmininką Stasį Norkų, at
siuntė $450 Lietuvos 
našlaičiams. Ši LB apylinkė 
rėmė 5 našlaičius, o dabar dar 
pridėjo tris, tuo būdu dabar šie 
geri Arizonos žmonės paleng
vina aštuoniems Lietuvos 
našlaičiams gyvenimą.
Dėkojame! „Lietuvos
Našlaičių Globos” komitetas. 
2711 W. 71 St., Chicago, IL 
60629.

(sk)

x Siuntiniai i Lietuvą laivu 
per TRANSPAK. Skubiems 
siuntiniams — AIR CARGO. 
Maisto siuntiniai nuo $29 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.

VASAROS STOVYKLA 
LIETUVOJE

JAV LB Švietimo taryba gavo 
kvietimą paraginti Amerikos 
jaunimą dalyvauti „Atgajos” 
vasaros stovykloje Lietuvoje. 
Šiemet stovyklą rengia Regio
ninių problemų ir tautinių 
mažumų departamentas prie 
Lietuvos respublikos vyriau
sybės.

Vaikai pirmą kartą laukiami 
Žemaitijoje, Palangoje nuo 
liepos 17 iki rugpjūčio 17 d. 
Stovyklos vadovas Romas Vore- 
vičius ir pedagogai stengsis, kad 
atvykstantiems vasaros dienos 
būtų prasmingos ir neužmirš
tamos. Visą mėnesį vyks turis
tiniai žygiai, stovyklos, 
skambūs koncertai, sportiniai 
žaidimai, įvairiausi renginiai, 
dovanos.

Pageidautina, kad atostogauti 
atvyktų 8-17 m. moksleiviai. 
Prašo susimokėti už vaikų ke
lionę, taip pat už nakvynę ir 
maitinimą. Vienos dienos kaina 
yra 20 Lt. (apie 5 JAV dol.). 
Vykstantiems į stovyklą, būtina 
turėti sveikatos pažymėjimą.

Vykstantys į „Atgajos” sto- 
■ vykią, prašomi registruotis per 
JAV LB Švietimo tarybą, 13648 
Kickapoo Trail, Lockport, IL 
60441, tel. ir Fax (708)
301-6410.

GAVĖNIOS
VAIZDAJUOSTĖ
„SEKLYČIOJE”

Gavėniai įpusėjus ir „Sekly
čios” lankytojams pradėjus 
galvoti apie ateinančią Kristaus 
Prisikėlimo šventę, Velykas, yra 
gera prisiminti, kad prieš 
Prisikėlimą Kristus buvo nu
teistas mirti ir buvo prikaltas 
prie kryžiaus.

Elena Sirutienė, programų pa- 
ruošėja, pakvietė muziką, diri
gentą, kompozitorių Faustą 
Strolią, kad parodytų jo 
filmuotą vaizdajuostę „Sep
tyni Kristaus žodžiai”, jam 
esant prikaltam prie kryžiaus.

Šiam pastatymui buvo panau
doti net trijų chorų vienetai su 
gausia instrumentalistų ir solis
tų grupe.

Be „Septynių Kristaus žo
džių” vaizdajuostėje matėme 
solistų atliekamas arijas, ski
riamas Dievo garbei. Solo par
tijas atliko Dalia Eidukaitė-Fa- 
nelli, Ana-Maria Kassel, Algir
das Brazis ir Edvardas Želnis.

Vaizdajuostė labai tiko 
Gavėnios metui ir leido pagalvo
ti, kad šalia džiaugsmų yra ir 
kentėjimų. Į šios vaizdajuostės 
parodymą atsilankė daug popie
čių lankytojų, užpildydami 
„Seklyčios” salę. Ačiū Elenai 
Sirutienei, kad surengė religinę 
popietę. Maitinantis Dievo duo
tomis dovanomis, kurias pa
ruošė „Seklyčios” šeimininkės, 
dalyviai turėjo progos savo ra
teliuose pakalbėti apie matytus 
vaizdus ir girdėtas giesmių ari
jas.

Ant. Paužuolis

Velykų Zuikis primena, kad
jaunimo velykiniai šokiai vyks 
balandžio 16 d., 8 v.v., Lietuvių 
centre, Lemonte. Nepamirškite 
pasikviesti savo draugus!

„Dainavos” ansamblio „auksinės šventės” banketo rengėjos (iš kairės): Sofija 
Džiugienė ir Dana Bazienė.

(sk'1 Nuotr Viktoro Kučo

Sol. Dana Stankaitytė „Draugo” koncerto metu š.m. balandžio 2 d. Jaunimo centre. Už jos — 
Lietuvių operos choras.

LIETUVA PANEVĖŽIEČIŲ 
SUSIRINKIME

Pavasarinis Panevėžiečių klu
bo susirinkimas įvyko balandžio 
2 d., sekmadienį, 12 vai. Jau
nimo centro apatinėje salėje. 
Susirinkimą pradėjo ir pravedė 
pirm. Petras Beinarauskas, sek
retoriavo Pranė Masilionienė. 
Praėjusį rudenį buvo išrinkta 
nauja valdyba, tikriau sakant, 
perrinkta buvusioji, nes kas gi 
nori paleisti darbščią valdybą. 
Pirmininkas pranešė, kaip 
valdyba pasiskirstė pareigomis. 
Visi pasiėmė tas pačias parei
gas: pirm. Petras Beinarauskas, 
vicepirm. Vladas Paliulionis, 
parengimų vadovė Irena Beina- 
rauskienė, sekr. Pranė Masi
lionienė, ižd. Kazys Rožanskas 
ir narys Albertas Matulis. 
Pirmininkas taip pat padėkojo 
klubui už jam suteiktą garbę, už 
jo ir jo žmonos Irenos pakėlimą 
į garbės narius.

Praėjusio susirinkimo pro
tokolą paskaitė sekr. Pr. Masi
lionienė. Protokolas priimtas be 
pataisymų.

Susirinkimo centre Povilo 
Vaičekausko paskaita „Dabar
tinė Lietuva”. Povilas Vaiče
kauskas, buvęs politinis kali
nys, gerai pažįstąs okupuotos 
Lietuvos gyvenimą ir žmones, 
jau keliolika metų gyvenąs 
Amerikoje, neseniai ilgesnį 
laiką lankęsis Lietuvoje, 
pamatė, koks yra dabartinės 
Lietuvos, atstačiusios nepri
klausomybę, gyvenimas. Deja, 
susidarė liūdnoką vaizdą. Da
bartinę Lietuvą jis palygino su 
ligoniu, išlikusiu gyvu ir 
gulinčiu ligoninėje po didelės 
nelaimės, arba kaip Lietuvoje 
sako, po didelės avarijos. Jį 
lanko giminės, draugai, džiau-

Daiva Mockaitis, Woodridge, 
IL., siųsdama „Draugo” prenu
meratos mokestį, pridėjo 155 
dol. auką. Pajusti tokią didelę 
pagalbą iš laikraščio draugų, 
yra palaima, kuri suteikia dar 
daugiau pasiryžimo tą lietuviš
ką dienraštį išleisti kaip galima 
tobuliau ir įdomiau. Nuoširdi 
padėka rėmėjai už dosnią 
dovaną.

giasi bent tuo, kad jis išliko 
gyvas, kad po truputį gyja, nors 
dar labai apraišiotas, nors dar 
prijungtas prie visokių gyvybę 
palaikančių aparatų...

Sovietų imperija, Reagano pa
vadinta Blogio imperija, žlugo, 
bet pasėtas blogis Lietuvoje ir 
lietuviuose, tebeklesti. „Homo 
sovieticus” buvo auklėjamas 
melu, viską apverčiant aukštyn 
kojomis, besigiriant savo prana
šumu ir mokslo, ir ekonomijos 
srityse, nors buvo atsilikę visais 
atžvilgiais. Žmogus gyveno bai
mėje, be dvasinių vertybių.

Nepriklausomybę atstačiusi 
Lietuva turi daugybę mokytų 
žmonių, bet nėra žmogaus, 
kuris pajėgtų Lietuvą ištraukti 
iš tos duobės, į kurią Lietuvą 
įstūmė sovietai ir jų išauklėtas 
žmogus. Ją tebevaldo žmonės, 
labiau besirūpiną savimi, savo 
praturtėjimu, o ne Lietuvos 
gerove. Atrodo, kad valdžia 
tyčia nori nuskurdinti žmones. 
Plinta ligos, alkoholizmas, 
nusikaltimai. Daugiau žmonių 
miršta, negu gimsta. Laisvės 
kovotojai, partizanai vis labiau 
drįstama kaip ir okupacijos 
laikais vadinti banditais, o prieš 
juos kovoję stribai vadinami 
kovotojais dėl laisvės. VėJ 
sąvokos maišomos, verčiamos 
aukštyn kojomis, vėl meluo
jama. Įtempiami santykiai su 
Bažnyčia, vėl dvasiškiai pravar
džiuojami „kulto tarnais”. Grą
žinamos bolševikinės šventės. 
Leidžiamos knygos, kuriose pa
lankiai vaizduojami buvę bolše
vikiniai Lietuvos pareigūnai.

Daug liūdnų vaizdų ir minčių 
klausytojams pasakė prelegen
tas, bet nepaliko jų visiškoje ne
viltyje. Vėl grįžo prie paskaitos 
pradžioje duoto ligonio vaizdo ir 
kėlė viltį, kad Lietuva vis dėlto 
gyja, keliasi, nors ir ne taip grei
tai, kaip mes norime. Optimiz
mui pagrindą duoda ir neseniai 
įvykę Lietuvoje savivaldybių 
rinkimai.

Padėkojus prelegentui už 
išsamią paskaitą, eita prie ei
namųjų reikalų. Klubas kasmet 

irmąjį gegužės sekmadienį 
aulių salėje ruošia gegužinę. 

Tai vienintelis kuklių pajamų 
šaltinis. Pirmininkas kvietė 
visus narius su savo draugais 
bei pažįstamais kuo gausiau 
dalyvauti ir atnešti laimė
jimams dovanų. Klubas nemirš
ta: kluban įstojo naujas narys 
Antanas Paužuolis. J. Masi- 
lionis prašė, kad buvę Panevėžio 
gimnazijų auklėtiniai siųstų tų 
gimnazijų muziejams savo atsi
minimus ir darbus. Kas tuo do
mėjosi, davė adresus.

Susirinkimo metu buvo pa
gerbtas narys J. Kavaliauskas, 
sulaukęs 90 m. amžiaus, ir 
pirm. Petras Beinarauskas, 
šventęs savo gimtadienį.

Susirinkimą baigus, buvo pa
sivaišinta Irenos Beinaraus- 
kienės paruoštais užkandžiais ir 
išskubėta į „Draugo” koncertą.

P. R.

A

H
Nuotr. Jono Tamulaičio

KAS BAŽNYČIOJE GIEDA, 
DU KARTUS MELDŽIASI

Artėjant Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos religiniam 
koncertui, neseniai teko kalbė
tis su parapijos klebonu kun. 
Jonu Kuzinsku. Jis gražiai ir iš
samiai paaiškino koncerto svar
bumą ir reikšmę. Jis sakė, jog 
religinė muzika visados 
iškilmingai įveda į šventes ir 
tinkamai atšvenčia ypatingas 
bažnytines šventes. Mūsų para- 

» pijojejau septynerius metus pra
dedame Didžiąją savaitę iš
kilmingai, religiniu koncertu. 
Didžiąją savaitę galima labai 
paprastai pradėti tik su šv. Mi- 
šiomis. Kad būtų galima tin
kamai įsijungti į Didžiąją savai
tę, mūsų parapija ruošia šį kon
certą, kuris duoda progos susi
kaupimui ir apmąstymui.

Per šimtmečius muzika pada
bino bažnytines apeigas ir mes 
didžiuojamės, turėdami vie
nintelį Amerikoje pagarsėjusį 
parapijos chorą. Patys choristai 
pageidavo turėti Verbų sekma
dienio religinį koncertą. Pasi
ruošti koncertui nelengva. 
Choro nariai aukoja savo lais
valaikį kelias sąvaites, kad 
išmoktų arba atnaujintų gies
mes koncertui. Koncertas pasi
baigia, ir dalyviai pradeda 
apmąstyi ateinančių metų 
muziką, solistus, orkestrą ir 
choro pasiruošimą tam darbui. 
Mūsų parapija laiminga, kad 
turime žmonių, kurie sekma
dienį po sekmadienio ir per 
dideles šventes prisideda prie 
bažnytinės liturgijos. Choras ne
būtų laimingas, jeigu žmonės jo 
neparemtų.

Per paskutinius šešerius 
metus maestro Antanas Linas 
atliko dirigento pareigas kon
certų metu. Kadangi liga pri
vertė jį laikinai pasitraukti iš 
šių pareigų, muzikas Ričardas 
Šokas atliks tas pareigas.

Klebonas Kuzinskas visus 
kviečia į šių metų Verbų sekma
dienio religinį koncertą, kuris 
įvyks balandžio 9 d. 2 vai. p.p. 
parapijos bažnyčioje, tuo 
tinkamai pradedant Didžiąją 
savaitę.
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Religinės muzikos koncerto plakatas. 
Koncertą ruošia Švč. M. Marijos 
Gimimo parapija, programą atliks 
parapijos choras su solistais ir 
muaikine palyda, diriguojant muz. 
Ričardui Šokui.
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