
olOO Pi GKATIS NfW". 
OI COM 

oFRIALS (J VISION 
HASHIN6T0N OC 20025 

PERIODICALS 
February 20, 1996 

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY 

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TEL: 773-585-9500 • FA5C: 773-585-8284 • DRAUGAS@EARTHLINK.NET 

VoLLXXXvn Kaina 50 c. PENKTADIENIS - FRIDAY, VASARIS — FEBRUARY 20, 1998 Nr. 36 

Algirdas Brazauskas 
perska i t ė paskut in į 

prez idento praneš imą 
Vilnius , vasario 18 d. 

(BNS) — Kadenciją baigiantis 
Lietuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas, ketvirtadienį Sei
me skaitydamas tradicinį me
tinį pranešimą apie padėtį 
Lietuvoje bei jos vidaus ir 
užsienio politiką, paragino 
savo įpėdinio ir jo buvusio 
varžovo šalininkus „darniai 
dirbti Lietuvos labui". 

J is taip pat priminė, kad 
„kiekviena valstybės valdžios 
institucija privalo griežtai lai
kytis Konstitucijos nuostatų" 
ir „niekam nevalia kėsintis į 
kertinius demokratijos princi
pus". 

„Baigdamas savo kadenciją, 
noriu pabrėžti, kad visą laiką 
stengiausi vykdyti žmonių su
sitaikymo, skirtingų interesų 
derinimo ir sutarimų ieškoji
mo politiką", sakė A. Brazaus
kas. 

Kaip sakė prezidentas, da
bar Lietuvos ekonominiai ro
dikliai yra geresni, nei kai 
kurių Vidurio Europos valsty
bių: bendrojo vidaus produkto 
augimas 1997 m., negaluti
niais duomenimis, buvo 6 
proc., infliacija — 8.4 proc. 
Apie 70 proc. bendrojo vidaus 
produkto dabar gaminama 
privačiose įmonėse, kur dirba 
daugiau nei du trečdaliai visų 
darbuotojų, sakė A. Brazaus
kas. 

Žemės ūkio produkcijos 
apimtis, išankstiniais duo
menimis, išaugo 6 proc., sako
ma prezidento pranešime. A. 
Brazauskas atkreipė dėmesį į 
pablogėjusią energetikos ūkio 
padėtį. Pasak jo, ketvirtadaliu 
sumažėjęs elektros energijos 
eksportas pernai sumažino 
šios rūšies energijos gamybą 
maždaug 13 proc. Todėl vy
riausybei teko priimti normi
nius aktus dėl valstybės sko
los AB „Lietuvos energija" pri
pažinimo ir padengimo. 

Kalbėdamas apie biudžetą, 
A Brazauskas sakė, kad 1997 
m. valstybės biudžeto pajamų 
planas buvo ne tik įvykdytas, 
bet viršytas 45 mln. litų. 

Metiniame pranešime prezi
dentas atkreipė dėmesį į lėtai 
vykstantį privatizavimą. Pa
sak jo, nuo 1996-ųjų vidurio, 
buvo privatizuota 317 objektų 
už 84.2 mln. litų arba vos 7 
proc. iki šių metų planuoto 
parduoti valstybei pr iklausan
čio turto. 

Savo kalboje A. Brazauskas 
taip pat minėjo teigiamas per
mainas bankininkystėje. Per
nai pradėjo veikti gyventojų 
indėlių draudimo sistema, ga
rantuojanti kompensacijų iš
mokėjimą bankroto atveju, 
priimtos įstatymo pataisos, 
leidžiančios drausti indėlius 
ne tik valstybine, bet ir už
sienio valiuta. 

Gyvenimo lygis Lietuvoje 
kyla, tačiau kaimo žmonių ir 
pensininkų gyvenimas tebėra 
nelengvas, teigė kadenciją 
baigiantis Lietuvos vadovas. 
Ypatingą dėmesį jis atkreipė į 
kaimą, kuris, pasak jo, vis la
biau atsilieka socialiniu at
žvilgiu. Kaimo šeimos vieno 
nario pajamos trečdaliu ma
žesnės nei miestiečio, ir šis 
atotrūkis vis didėja, tvirtino 
prezidentas. J is pridūrė, kad 
kas ketvirtas kaimo gyvento
jas — pensininkas, o jų pensi
jos kur kas mažesnės, nei 
miestiečių. 

Kalbėdamas apie vyriausy

bės vykdomą darbo apmo
kėjimo politiką, A. Brazaus
kas atkreipė dėmesį į smar
kiai išaugusius teisėtvarkos, 
teisėsaugos, mokesčių inspek
cijos bei muitininkų atlygini
mus, jų tiesiog nebegalima 
palyginti nei su gydytojų, nei 
su mokytojų a r aukštųjų mo
kyklų dėstytojų atlyginimais, 
biudžetinių įstaigų darbuotojų 
darbo užmokesčiu. 

Lietuvos užsienio politikoje 
viena svarbiausių ir nuolati
nių krypčių buvo ir išliks geri 
santykiai su kaimyninėmis 
valstybėmis, sakė Lietuvos 
prezidentas, pabrėždamas, 
kad šiuo požiūriu Lietuva 
dažnai rodoma pavyzdžiu ki
toms Vidurio ir Rytų Europos 
valstybėms, bei išskyrė ypa
tingą geros kaimynystės su 
Lenkija ir Latvija reikšmę. 

Prezidentas paminėjo, kad 
su Lenkija sukurtos bendra
darbiavimo institucijos prezi
dentų, seimų, vyriausybių, 
miestų ir rajonų lygiu. 

A. Brazauskas sakė, kad ge
rais santykiais buvo ir yra 
grįstas bendradarbiavimas su 
art imiausia kaimyne Latvija, 
tačiau apgailestavo, kad lais
vai prekybai, turizmui ir pi
liečių laisvam judėjimui ta rp 
abiejų valstybių trukdo itin 
biurokratiškos muitinės pro
cedūros ir eilės pasienyje. Bal
tijos valstybėse, pasak jo, iki 
šiol neįgyvendinta bendroji 
tranzito erdvė, kurioje galiotų 
tranzito garantijų sistema. 
Dėl šios priežasties dauguma 
Europos vežėjų aplenkia re
gioną. 

Apibendrindamas 1997 m. 
santykius su Rusija, pabrėžė 
pernai spalį įvykusio jo oficia
laus vizito į Maskvą svarbą 
bei sveikino tai , kad pavyko 
užmegzti ir išlaikyti daly
kiškus kaimynystės santykius 
su Baltarusija. 

A. Brazauskas, kalbėdamas 
apie Lietuvos integraciją į Eu
ropos Sąjungą, NATO ir kitas 
ekonomines bei saugumo struk
tūras , kaip esminį veiksnį 
šiam procesui išskyrė bendra
darbiavimą su JAV. 

„Lietuva priklauso keliems 
regionams, tačiau istorinė, re
liginė, kultūrinė ir valstybinė 
patirt is t am tikra prasme 
išskiria mus iš kitų dviejų 
Baltijos valstybių, natūraliai 
leisdama įsitvirtinti tarp Vi
durio Europos valstybių", sakė 
A. Brazauskas. 

Prezidentas pabrėžė, kad 
„tikrai nemažai pasiekta" ben
dradarbiaujant Baltijos val
stybėms — įkurta Baltijos 
Asamblėja, Baltijos Ministrų 
taryba, Vyresniųjų pareigūnų 
konsultacinės tarybos. 

Pasak Lietuvos prezidento, 
vienu svarbiausių užsienio 
politikos tikslų ir toliau lieka 
siekimas įsijungti į Vakarų 
gynybines ir saugumo struk
tūras . 

* M i n i s t r a s p i r m i n i n k a s 
G e d i m i n a s V a g n o r i u s ka
denciją baigiančio prezidento 
Algirdo Brazausko metinį pra
nešimą įvertino kaip „pakan
kamai argumentuotą ir gilią 
analizę". G. Vagnorius teigė 
neturįs šiam pranešimui ypa
tingų priekaištų. „Tačiau aš 
negaliu sutikti su tuo, kad 
mes pernelyg padidinom teisė
saugos institucijų darbuotojų 
atlyginimus", pažymėjo jis. 
Pasak premjero, norint veik-

Pranešime 
pasigendama 

išsamios analizės 
Vilnius , vasario 19 d. 

(BNS) — „Galbūt būtų buvę 
naudinga būsimam preziden
tui ir apskritai mūsų val
stybės valdžios struktūroms, 
kad būtų buvusi paanalizuota 
pačios prezidentūros veikla", 
sakė žurnalistams Seimo pir
mininkas Vytautas Landsber
gis ketvirtadienį. 

Jo manymu, baigiančiam 
kadenciją A Brazauskui ver
tėjo kruopščiau analizuoti 
savo vadovaujamos instituci
jos „sėkmes ir nesėkmes, ini
ciatyvas bei nuveiktus dar
bus". 

Tuo tarpu LDDP vadas C. 
Juršėnas pasigedo kritiškes-
nio vyriausybės veiklos įver
tinimo. 

Ir V. Landsbergis, ir Č. 
Juršėnas iš esmės teigė esą 
patenkinti paskutiniuoju A. 
Brazausko metiniu praneši
mu. 

Prezidentas Algirdas Brazauskai skaito paskutinį savo pranešimą Seime. 
(Elta) 

Būsimasis prezidentas 
nenori nuvilti rinkėjų 

,3iurokratija tebeturi pra
eities atgyvenų. Turime švie
žiai pažiūrėti į jos darbą", sa
ko V. Adamkus. 

Tačiau jis skausmingai su
vokia, kad džiaugsmingas pa
kilimas po jo išrinkimo greitai 
gali virsti nusivylimu. 

„Žmonės tikisi stebuklų 
bei kai kurių problemų spren
dimo per vieną naktį. Nuo pat 
pradžių noriu aiškiai pasaky
ti, kad mūsų laukia sunkūs 
laikai ir gali prireikti tam 
tikrų aukų", sako išrinktasis 
Lietuvos prezidentas. 

L o n d o n a s , vasario 19 d. 
(BNS) — Vis dar priblokšti to, 
ką padarė, lietuviai dabar 
meldžiasi, kad Valdo Adam
kaus išrinkimas prezidentu 
pabaigs pakrikusios revoliuci
jos dešimtmetį ir pradės tai
kaus sutvirtinimo epochą, ra
šo Didžiosios Britanijos verslo 
laikraštis „Financial Times". 

„Labai aiškiai leidau su
prasti , kad noriu būti visų pi
liečių prezidentu. Neturiu jo
kių politinių skolų, nesu su
sijęs su jokia politine praeiti
mi", laikraščiui sakė išrinkta
sis prezidentas. 

J i s žada stengtis tapti poli
tinių partijų tarpininku ir jas 
suartinti . 

V. Adamkus, berods, tvirtai 
remia premjero Gedimino 
Vagnoriaus vykdomas refor
mos, kurios padėjo Lietuvos 
ekonomikai tapti viena grei
čiausiai augančių Europoje. 
Bet V. Adamkus turi savų pla
nų aktyviai dalyvauti aplinko
saugos reikaluose ir smarkiai 
apkarpyti biurokratiją, suma
žindamas ministerijų skaičių 
nuo 17 iki 11, rašo „Financial 
Times". 

* A n t r a d i e n i p r e z i d e n 
t a s Alg i rdas B r a z a u s k a s 
priėmė Rusijos ambasadorių 
Lietuvoje Konstantiną Mozelį, 
kuris perdavė jam Rusijos pre
zidento Boris Jelcin asmeninį 
laišką, kuriame pareikštas pa
sitenkinimas dvišalių Lietu
vos ir Rusijos santykių plėtra 
kadenciją baigiančio Lietuvos 
prezidento darbo metais. 
„Linkiu, kad Jūsų turt inga 
politinė patirtis bei energija ir 
ateityje pasitarnautų geriems 
Lietuvos ir Rusijos santy
kiams", rašo Rusijos vadovas 
A.Brazauskui. 

* „Lie tuvos av ia l in i jos" 
(LAL) 1997 metus baigė pel
ningai, likutinis pelnas sudarė 
2.3 mln. litų. 

Baiminamasi tautinės 
nesantaikos Širvintų rajone 
Vilnius, vasario 18 d. 

(BNS) — Lietuvos valstybės 
saugumo departamentas (VSD) 
stebi Širvintų rajoną, nes yra 
susirūpinęs, kad nekiltų vie
tos lietuvių ir lenkų konfliktų, 
teigia „Lietuvos aidas". 

Dienraščiui neįvardytas 
VSD pareigūnas teigė, kad 
žudynės Draučių kaime „ga
lėjo pakurstyti šiokią tokią ne
santaikos ugnį". Anot jo, žmo
nių charakteriai ir mąstysena 

Draučių kaimo gyventojų 
žudikas — psichinis ligonis 

Vilnius , vasario 19 d. 
(BNS) — Dienraščio „Res
publika" žiniomis, aštuonis 
žmones nužudęs Širvintų rajo
no Draučių kaimo gyventojas 
Leonardas Zavistonovičius sir
go sunkia galvos smegenų 
liga. 1995 m. medicininės so
cialinės ekspertizės komisija 
j am nustatė antros grupės in
validumą dėl kelių ligų, 
įskaitant ir II-III laipsnio po
trauminę encefalopatiją. 

Kaip sakė komisijos pirmi
ninkas Algis Volčeskas, žmo
gus, sergąs tokia liga, ne
turėtų gauti leidimo turėti 
šautuvą (sekmadienį Draučių 
kaimo gyventojus L. Zavisto
novičius išžudė teisėtai tu
rėtais medžiokliniu šautuvu 
bei karabinu). 

Medicininių įstaigų, kurių 

smingai kovoti su nusikalsta
mumu ir korupcija. Europos 
Komisija rekomendavo page
rinti teismų finansavimą bei 
padidinti teisėjų atlyginimus. 

pažymų reikia leidimui šau
namajam ginklui gauti, atsto
vai sakė, kad savo veiklos su 
kitais nekoordinuoja, todėl ir 
ligonis turi galimybių tokį lei
dimą gauti. 

Bylą tiriantis Vilnius apy
gardos prokuratūros nusikal
timo asmeniui skyriaus vy
riausiasis prokuroras Algis 
Vidzėnas sakė. kad pagrin
dinė tragedijos versija — su
trikusi žudiko psichika. 

Tuo tarpu Širvintų rajono 
gydytojos psichiatrės Konstan
cijos Urbonier.es nuomone, 
žudikas nebuvo psichinis li
gonis. Ši gydytoja ir išdavė L. 
Zavistonovičiui pažymą, rei
kalingą šautuvui turėti. Ji 
mano, kad išžudyti Draučių 
gyventojus L. Zavistonovičių 
paskatino tautir.ė nesantaika. 

Netrukus ture'.ų būti atlikta 
žudiko pomirtini1 psichiatrinė 
ekspertizė. 

Bus tiriamos iigos istorijos, 
laiškai, užrašai. 

įvairūs, tad nežinia, „kam gali 
šauti mintis imtis keršyti už 
lietuvių žudymą". 

Tačiau VSD atstovai nepa
tvirtino, kad saugumas iš 
tiesų stebi rajoną. 

Vilnius, vasario 19 d. Lie
tuvos lenkų rinkimų akcijos 
atstovai piktinasi, kad tra
giškoms žudynėms Draučių 
kaime stengiamasi primesti 
nacionalistinį motyvą. 

Seimo narys Janas Mince
vičius teigė lankęsis Draučių 
kaime, kur kalbėjo su apy
linkės seniūnu, Širvintų rajo
no meru, rajono policijos vy
riausiuoju prokuroru. „Visi jie 
kategoriškai atmeta teiginį, 
kad žudynės buvo įvykdytos 
nacionaliniu pagrindu", teigė 
J. Mincevičius. 

Pasak jo, negalima tvirtinti, 
kad žudikas Leonardas Zavis
tonovičius buvo vienintelis 
lenkas kaime. „Tik Raude-
liūnų šeima buvo laikoma gry
nai lietuviška, visi kiti kaimy
nai namuose dažniausiai kal
bėdavo lenkiškai", sakė lenkų 
tautinei mažumai Seime at
stovaujantis J . Mincevičius. 

Jo kolega Seimo narys Ja
nas Senkevičius piktinosi, 
kad šioms žudynėms prikiša
ma viena schema — lenkai 
skriaudžia lietuvius. 

* Rusijos sus iv ien i j imas 
„Gazprom" p a g r a s i n o nuo 
vasario 20 d. perpus suma
žinti gamtinių dujų tiekimą 
Lietuvai, jei nebus sumokėta 
17.43 mln. JAV dol. (69.7 mln. 
litų) delspinigių, susikaupusių 
1992-93 metais. 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis BNS, Reuter, DPA. AP, Interfax, ITAR-TASS, BelaPAN, 
R1A ir ELTA žinių agentūrų pranešimais) 

Roma. Popiežius Jonas Paulius II priėmė kvietimą per numatomą 
kelionę po Vidurio Rytus atvykti į Iraką, pranešė Irako Rytų chaldejų 
apeigų pitriarchas Raphael I Bidawin. Italijos televizijai trečiadienį 
jis sakė, kad popiežius trokšta vykti į tokią kelionę, kurios metu jis 
aplankytų istorines Senojo Testamento vietas. Popiežius dar 1994 m. 
yra gavęs Irako vyriausybės ir vietos Bažnyčios kvietimą apsilankyti 
ir šis kvietimas tebegalioja. 

Vašingtonas. Trys iš keturių amerikiečių pritartų oro smūgiams 
prieš Iraką, jeigu prezidentas Bill Clinton duotų tokį įsakymą, rodo 
trečiadienį paskelbta CNN..USA Today"-„Gallup" apklausa. Ameri
kos visuomenė Irako atžvilgiu nusiteikusi karingiau net už Baltuo
sius Romus. Net 76 proc. apklaustųjų pasisakė už oro atakas, o 60 
proc. taip pat pritarė sausumos pajėgų panaudojimui karo veiksmų 
atveju. B. Clinton administracija yra pareiškusi, kad nesvarsto žemes 
karimų veiksmų galimybes. Vis dėl to 69 proc. apklaustųjų pareiškė, 
jog krizę dėl trukdomų JT ginkluotės inspekcijų Irake geriau būtų iš
spręsti diplomatiniu spaudimu ir ekonominėmis sankcijomis. 25 proc. 
pritarė oro smūgiams, rengiamiems kartu su kitomis valstybėmis. 
Apklausos duomenimis, 64 proc. amerikiečių mano, kad Amerikos tik
slas surengus karinį puolimą būtų pašalinti Irako prezidentą Saddam 
Hussein. Tik 31 proc. pritarė skelbiamam JAV uždaviniui iš esmės 
pažaboti Irako pajėgumą kurti masinio naikinimo ginklus ir grasinti 
kaimyninėms valstybėms. Devyni ir 10 apklaustųjų pareiškė, kad S. 
Hussein kelia grėsmę pasaulio taikai, bet tik 54 proc. mano, kad B. 
Clinton įtikinamai paaiškino, kodėl gali prireikti karinių veiksmų. 
Daugiau kaip trečdalis apklaustųjų mažiau pasitiki B. Clinton suge
bėjimu spręsti Irako krizę, negu jo pirmtako George Bush gebėjimu 
per 1991 metų Persijos įlankos karą. Kitas trečdalis apklaustųjų maž
daug vienodai pasitiki abiejų prezidentų sugebėjimais ir tik vos dau
giau negu ketvirtadalis labiau pasitiki B. Clinton. 

Tbilisis. Gruzijoje keturis Jungtinių Tautų karinius stebėtojus 
pagrobusi grupė ketvirtadienį pareikalavo išlaisvinti visus įtaria
muosius, kurie buvo suimti po nepavykusio pasikėsinimo į prezidentą 
Eduard Ševardnadze, pranešė Vidaus reikalų ministerija. I Vakarų 
Gruziją, kur pagrobėjus ir jų įkaitus laiko apsupusios specialios pajė
gos, pasiųsta daugiau derybininkų. Stokholme Švedijos URM prane
šė, kad keturi kariniai stebėtojai buvo iš Urugvajaus, Čekijos ir Šve
dijos. „Turime informaciją, kad nei vienas iš pagrobtųjų nėra sužeis
tas", Stokholme sakė URM atstovė. 

Ženeva. Jungtinių Valstijų pagalbos agentūros ketvirtadienį pra-
ne&ė is Bagdado išvežusios savo darbuotojus ir planuoja evakuoti di
džiąją dalį pagalbinio personalo, norėdamos apsaugoti žmones nuo 
galimų JAV karinių veiksmų prieš Iraką. Jungtinės Tautos Irake tu
ri daugiau nei 400 darbuotojų, kurie turėtų išvykti prieš oro antpuo
lius. Tarp jų yra maždaug 120 JT Specialiosios komisijos darbuotojų, 
turėjusių patikrinti karinius objektus, kur Irakas gali slėpti masinio 
naikinimo ginklus. Galimo Irako puolimo data nėra skelbiama. Diplo
matų teigimu, datos pasirinkimą gali lemti Vašingtono sąjunginin
kams svarbi kasmetinė musulmonų piligrimystė į Meką ir Mediną, 
prasidedanti kitą mėnesį, ar po mėnulio delčios einančios tamsios 
naktys, per kurias patogu rengti karo veiksmus. 

Manams. Irakas pagamino bauginančius nuodingų biologinio 
ginklo aktyviųjų komponentų kiekius, tačiau dauguma jo turėtų bom
bų ir raketų buvo primityvios, ir panaudojimo atveju didelė šių kom
ponentų dalis būtų buvusi neveiksminga arba žūtų nuo smūgio, tre
čiadienį pareiškė Amerikos specialistai. Pasak jų, raketos ir bombos 
su šiais komponentais galėjo nužudyti daug žmonių ir lemti masinius 
gyventojų evakavimus, tačiau vargu ar tokie ginklai galėjo nušluoti 
miestus, kaip buvo būgštaujama. Vis dėl to JT ginkluotės inspektoriai 
įspėjo, kad visa Irako ginklų programos apimtis nežinoma, ir jis gali 
slėpti tobulesnes bombas bei raketas. 

Varšuva. Ruošdamasi narystei Europos Sąjungoje, Lenkija priva
lo sustiprinti savo rytinės sienos kontrolę, tačiau tai gali daryti pa
mažu, ketvirtadienį Varšuvoje sakė Europos Sąjungos (ES) įgaliotinis 
Hans van den Broek. Iš dalies dėl Vakarų Europos valstybių ragini
mų Lenkija šiais metais suskubo įvesti griežtesnę kontrolę Baltarusi
jos ir Rusijos pasienyje. Tai sukėlė nesutarimus su tomis valstybėmis, 
ir specialistai teigia, kad toks režimas daro didelę žalą milijardus do
lerių siekiančiam neoficialiam eksportui, kuriuo verčiasi smulkūs pre
keiviai. H. van den Broek sakė, kad Lenkija, kovo 31 d. pradedanti 
derybas dėl narystės ES, turės prisiimti atsakomybę už Sąjungos ryti
nę sieną ir priimti įstatymų pataisas, kurios atitinka ES vizų ir pasų 
politiką. 

RUSUOS prezidentas Boris Jelcin savo laiške Latvijos prezidentui 
Gunčiui Ulmaniui išreiškė norą ne tik pasirašyti, bet ir patvirtinti 
Latvijos - Rusijos sienos sutartį, tačiau su sąlyga, kad Latvija išspręs 
savo rusakalbių problemą. 

Minskas. Baltarusijos prezidentas Aleksandr Lukašenko. komen
tuodamas iš Nagano Olimpinių žaidynių biatlonininkų varžybas, ku
riose pirmavo Baltarusijos sportininkas Aleksandr Popov ir kurios del 
stiprios pūgos buvo nutrauktos, interviu Baltarusijos TV pareiškė, 
kad tai „tarptautinės mafijos" darbas, nukreiptas prieš Baltarusijos, 
Rusijos ir vieno „pribalto" galimybę užimti šioje rungtyje aukščiau
sias vietas. Pasak Lukašenko, „kol mes ne draugėje, su mumis taip 
elgsis ir toliau". 

* Ženevo je p a s i r a š y t u su
s i t a r i m u apibrėžta, kaip Lie
tuva įgyvendins Tarptautinės 
migracijos organizacijos prog
ramas. Tai numatantį doku
mentą savo parašais patvirti
no Lietuvos nuolatinės misijos 
Jungtinių Tautų skyriuje Že
nevoje laikinasis vadovas Au
drius Navikas ir Tarptautinės 
migracijos organizacijos gene
ralinis direktorius James Pur-
cell. 

KALENDORIUS 
Vasar io 20 d.: Amata. 

Leonas, Visgintas. Auksuolė. 
Vasa r io 21 d.: Šv. Petras 

Damiani. vyskupas. Bažnyčios 
mokytojas (1007-1072); Eleo
nora. Feliksas. Kęstutis. Že
myna. 1882 m. gimė Lietuvos 
ministras pirmininkas Myko
las Sleževičius. 1883 m. pasi
rodė pirmas „Aušros" nume
ris. 
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SPORTO APŽVALGA 

Redaktorė Irena Regienė 

SPORTINIŲ RENGINIŲ 
LIETUVOJE VĖLIAUSIOS 

PAPILDOMOS 
INFORMACIJOS 

VI PLSŽ-nių direktoriatas 
patvirtino, kad užsienio krep
šinio komandoms neprivalo
ma dalyvauti preliminarinėse 
varžybose pogrupiuose, kurios 
vyks birželio 24-26 d., 4-se ra
jonuose. Užsienio komandos 
rungtyniaus tik finalinėse 
varžybose, birželio 28-30 d.. 
Kaune. 

ŠALFASS-gai prašant, LTO 
direktoriatas sutiko, kad visi 
užsienio sportininkai lengvo
joje atletikoje ir plaukime, 
įvykdę kvalifikacines dalyva
vimo normas, galės be su
varžymų dalyvauti LTO. 

Tautinės olimpiados ir VI 
PLSŽ-nių pradinė registracija 
baigėsi vasario 16 d. ŠAL-
FASS-ga persiųs registracijos 
duomenis į Lietuvą iki vasario 
28 d. Asmenys neatlikę ar 

neužbaigę preliminarinės re
gistracijos, prašomi kuo sku
biau tai atlikti prieš vasario 
28 d. 

Pakartotinai primename, 
kad JAV sportininkai regist
ruojasi pas Algirdą Bielski), 
3000 Hadden Rd., Euclid, 
OH 44117-2122; tel. 216-486-
0889; faksas 216-481-6064. 

Kanadiečiai registruojasi 
pas Rimą Kuliavą, 297 Ken-
nedy Ave., Toronto, Ont. 
M6P 3C4; tel. 416-766-2996; 
faksas 416-766-5537; E-mail: 
kuliavas@compuserve.com 

Tolimesnė registracijos pro
cedūra ir kitos informacijos 
bus pranešta artimoje atei
tyje. 

ŠALFASS-go9 Centro 
valdyba 

Clevelande vykusiose krepšinio rungtynėse prie krepšio susidūrė 
priešingų komandų centro puolėjai — Clevelando „Cavaliers" Ž. Ilgaus-
kas ir Portlando „Trail Blazers" A. Sabonis. Rungtynes 86:84 laimėjo 
Portlandas. 

NBA NAUJOKŲ ŽVAIGŽDYNE 
RYŠKIAUSIAI SPINDĖJO 
Ž. ILGAUSKO ŽVAIGŽDĖ 

TAUTINĖS OLIMPIADOS 
IR UŽTEKTŲ... 

Š.m. birželio 23-26 d. Lietu
voje bus vykdomos šeštosios 
Pasaulio Lietuvių Sporto žai
dynės, ir tuoj po jų, birželio 
27-30 d. prasidės Antroji Tau
tinė olimpiada. Pirmoji įvyko 
1938 metais, tada- dar laisvoje 
Lietuvoje..., kur greta krašto, 
dalyvavo ir gausus būrys už
sienio lietuvių sportininkų. 
Lietuva džiaugėsi ir didžiavosi 
šia pirmąja pasaulio lietuvių 
Tautine olimpiada ir planus 
pynė ateinančioms, tačiau, 
okupantams iš rytų užgniau
žus mūsų nepriklausomybę, 
visas laisvo gyvenimo ^siūlas" 
nutrūko. Priespauda tęsėsi 
daugiau penkių dešimtme
čių... Lietuvai nepriklausomy
bę vėl atgavus Tautinės olim
piados idėja su visu tradicin-
gumu, kaip matome, yra at
gaivinama... Joje vėl matysi
me tik geriausius Lietuvos ir 
užsienio lietuvių sportininkus. 
Džiugu ir sveikintina, kad šis 
tautinis įvykis grįžta istorijon 
ir jis bus kartojamas kas keli 
metai. Taip pat malonu, kad 
Lietuvoje šiai Antrajai Tauti
nei olimpiadai ruošiamasi 
rimtai. Mums, užsieniečiams, 
būtina gerai pasiruošti ir 
pasiųsti tik geriausius mūsų 
atstovus į šią šventę. 

Kalbant apie Pasaulio Lietu
vių Sporto žaidynes, kurios 
bus jau šeštosios ir vyks tuo 
pačiu metu kaip ir olimpiada, 
reikėtų rimtai pagalvoti dėl jų 
ateities...? Ar Tautinė Olim
piada neturėtų perimti jų vie
tą...? Man atrodo, kad PLS 
Žaidynės jau atlikusios savo 
užduotį užsienio ir Lietuvos 
lietuvių gyvenime. Kada kraš
to didžiųjų švenčių eigon yra 
įnkiuojama Tautinė olimpia
da, kitos gretimai, pasaulinio 
masto sporto šventės jau nėra 
tikslu organizuoti. Be abejo, 
yra prarastas pagrindinis mo
tyvas jas tęsti. Abejingam pa
sauliui, politinės propagandos, 
kad mes esame pribrendę sa
varankiškam gyvenimui ir ieš
kom jų užtarimo, jau nebe
reikia. Mes jau laisvi ir gyve
name nepriklausomai..! Beje, 
iš kitos pusės žvelgiant, varžy-
binis lygis, PLS žaidynes per
kėlus į Lietuvą (del mūsų ne
apdairumo, leidžiant vykti kas 
nori) tapo labai žemas, taip. 

kad jau ir patiems mūsų entu
ziastams blėsta nuotaikos jose 
dalyvauti ir ne visai naudin
gai išleisti sumas pinigų, ne
kalbant apie tas sumas, ku
rias turi pakelti Lietuva...! 

Taigi, atgaivinant Pirmosios 
Tautinės olimpiados idėją ir 
ruošiantis šiai Antrajai, prisi
minkime, kad šiuo užmoju 
grįžtame prie lietuvių sporti
niame gyvenime pačios svar
biausios šventės. Jos, kaip pa
grindinės, ir turėtų užtekti. 
PLS Žaidynes su jų garbinga 
ir kartu svarbia tuo metu po
litinio atspalvio praeitimi, pa
likime istorijai... 

Sigitas Krasauskas 

Futbolas Čikagoje 
„LITUANICA^VĖL 
PELNĖ PERGALĘ 
„Lituanicos" futbolininkai sa

lės futbolo pirmenybėse žai
džia be pralaimėjimo ir pir
mauja I-mos divizijos var-
žybinėje lentelėje. Vasario 15 
d. sužaistame šeštajame „Met
ropolitan" lygos rate mūsų vy
rai įveikė „Eagles II" net 8-3. 

Mūsiškiai vėl nepatyrė di
desnio pasipriešinimo ir antro
jo kėlimo viduryje vedė net 5-
0. Pirmą kėlinį, V. Žuromsko, 
J. Tomayo ir R. Urbonavičiaus 
įvarčiais, baigė 3-0, po per
traukos dar pridėjo du. Tada 
„Lituanicos" vyrai kiek atsipa
laidavo ir patys įsileido vieną 
įvartį. 

Bet kiek vėliau R. Urbona
vičius ženklino 6-1, o tuoj pat 
V. Žuromskas pakėlė iki 7-1. 
Bet priešininkai dar nepasi
davė ir atsakė įvarčiu. Tuomet 
J. Tomayo įspyrė aštuntąjį ir, 
visai prieš baigminį švilpuką, 
lenkai pasekmę sušvelnino 3-
8. 

Dabar mūsiškiai su 16 taškų 
įsitvirtina I-je vietoje (48-17 
įvarčių santykis). Pažymėtina, 
kad be taškų ėjusi „Sparta", 
praėjusį sekmadienį įveikė 
stiprų „Legovia" vienetą 5-3. 
Taigi „Sparta" ir „Real FC" su 
trimis taškais dalinasi DC ir X 
vietą. 

Vasario 22 d. pirmenybių 
rungtynių nebus, o kovo 1 
dieną, 5:15 vai. vak., mūsiš
kiai išmėgins jėgas prieš sti-

Geriausiai žaidė lietuvis 

Pirmą kartą NBA „Visų 
žvaigždžių" naujokų rungty
nių istorijoje naudingiausiu 
žaidėju pripažintas ne ameri
kietis — juo tapo „Cleveland 
Cavaliers" vidurio puolėjas lie
tuvis Žydrūnas Ilgauskas. 
Šeštadienį New Yorke, „Madi-
son Sąuare Garden" arenoje, 
„Rytai", kurių gretose žaidė 
lietuvis, 85:80 įveikė „Vaka
rus". 

Lietuvis pelnė 18 taškų ir 
atkovojo 7 kamuolius. Ž. Il
gauskas buvo rezultatyviau
sias varžybų dalyvis. 

Aukščiausias geriausių ly
gos naujokų dalyvis (221 cm) 
Ž. Ilgauskas žaidė 24 minutes, 
pataikė 8 iš 10 dvitaškių, abi 
baudas, tritaškių nemetė, atli
ko 2 rezultatyvius perdavi
mus, triskart prasižengė, du
kart blokavo metimus ir kartą 
suklydo. Ž. Ilgauskas pradžiu
gino žiūrovus dėjimu atsisu
kus nugara į krepšį ir kitais 
efektingais žaidimo elemen

tais. 
NBA apžvalgininkai juoka

vo, kad Z. Ilgauskas buvo di
džiausias ne tik ūgiu, bet ir 
pavardės ilgiu bei sudėtingu
mu. JAV lietuvis dažniausiai 
vadinams „Z", *Ziggy" ir „Di
džiojo Z" pravardėmis. 

Pastaruoju metu Ž. Ilgaus-
kui dar „prikibo" ir linksmo 
televizijos serialo personažo 
Kramerio pravardė. Žmonės 
ėmė vadinti Ž. Ilgauską Kra-
meriu todėl, kad lietuvis daž
nai ištuština komandos drau
go B. Suros šaldytuvą, nes 
pats neturi laiko nusipirkti 
maisto. „Gyvenu vienas, netu
riu kada apsipirkti, — teisino
si lietuvis. — Be to, dažniau
siai valgau ne namie". 

Rungtynės buvo 
efektingos 

„Rytai" — „Vakarai" 85:80 
(38:42). „Rytams" taškų pel
nė: Ž. Ilgauskas („Cleveland 
Cavaliers") 18, K Van Horn 
(„New Jersey Nets") 17, C. 
Henderson („Cleveland Ca-

Ž. ILGAUSKĄ IR A. SABONĮ 
MATYSIM ČIKAGOJE 

Lietuvius krepšinio profe
sionalus Žydrūną Ilgauską ir 
Arvydą Sabonį, žaidžiančius 
NBA lygos Clevelando ir Port
lando klubų komandose, ne
trukus matysime Čikagoje. Jie 
čia su savo penketukais var
žysis prieš pasaulio profesio
nalų krepšinio čempionus — 
„Bulis" š.m. vasario 23 ir vasa
rio 25 dienomis. 

Vasario 23 d. United Center 
salėje galėsime išvysti naująją 
Clevelando „Cavaliers" ko
mandos žvaigždę Žydrūną Il
gauską, kuris, žaisdamas dar 
tik pirmąjį savo sezoną NBA 
lygoje, jau įsitvirtino cleve-
landienčių pagrindiniame pen
ketuke ir pateko į visos lygos 
naujokų žaidėjų rinktinę. 
Kaip žinome, neseniai New 
Yorke įvykusiose Rytų-Va-
karų naujokų rinktinių rung
tynėse Žydrūnas pelnė dau
giausia taškų ir gavo „nau
dingiausio žaidėjo" prizą. Tas 
buvo parodyta visoje Ameri
koje per televiziją perduotojo 
programoje. 

Krepšinio žinovų teigimu, 
Žydrūnas yra tikra NBA sen
sacija, sublizgėjusi staiga ir 
netikėtai. Žinant, kad jis yra 
tik 22 metų amžiaus, jo ateitis 
NBA lygoje pranašaujama la
bai šviesi, nes 7 pėdų, 3 colių 
- m 

proką „Cracovia" komandą. 
Kovo 8 d., 3 vai. p.p. „Litua
nicos" laukia rungtynės prieš 
„Highlanders", o kovo 15 d., 3 
vai. p.p. — pirmenybių baig
mė prieš „Lightning". Ę § 

centro puolėjų, kurie būtų to
kie judrūs kaip Ilgauskas, vi
soje šioje lygoje nėra. 

Vasario 25 d. toje pačioje 
vietoje pamatysime jau tikrą, 
ilgai spindinčią mūsų krep
šinio žvaigždę — Arvydą Sa
bonį, kuris čia atvyksta su 
Portlando „Trail-blazers" ko
manda. Jeigu Žydrūnas Či
kagoje pasirodys pirmą kartą, 
tai Sabonį jau matėme kelis 
kartus anksčiau. 

Apie A. Sabonį jau daug bu
vo rašyta, kalbėta. Nemaža 
čikagiecių jį matė, kai prieš 
Atlantos olimpiadą Arvydas 
Lietuvos rinktinėje žaidė 
tarptautinius susitikimus 
Rosemont Horizon salėje. Jis 
dažnokai matomas televizijos 
ekranuose per ištraukas iš jo 
žaidžiamų rungtynių, nes mū
siškis pelno daugiausia taškų. 

Laimingi buvo Clevelando 
lietuviai, kai A. Sabonis su 
savo komanda žaidė prieš Ž. 
Ilgausko „Cavaliers" ko
mandą. Šis neseniai įvykęs 
susitikimas plačiai nuskam
bėjo lietuvių ir viso pasaulio 
spaudoje. 

Čikagoje šiuos vyrus maty
sime atskirai. Abiejų rungty
nių pradžia 7:30 vai. vak. Bi
lietai į šiuos susitikimus jau 
seniai išparduoti. Tačiau yra 
galimybė jų gauti atvykus ge
rokai prieš rungtynių pradžią, 
nes kai kurie nusipirkusieji 
bilietus perparduoda. Juos 
pamatyti galėsime ir televizo
rių ekranuose. 

E. Sulaitis 

valiers") 14, T. Thomas („Phi-
ladelphia 76ers"), Ch Billups 
(„Boston Celtics"), T. McGrady 
(„Toronto Raptors") — po 9, R. 
Mercer („Boston Celtics") 8, B. 
Knight („Cleveland Cava
liers") 1. „Vakarai": B. Jack-
son („Denver Nuggets") 15, A. 
Daniel („Vancouver Griz-
zlies") 14, M. Stewart 13, M. 
Taylor („Los Angeles Clip-
pers") 12, K. Cato („Portland 
Trail Blazers"), D. Fortson 
(„Denver Nuggets") — po 9, R. 
Rhodes („Houston Rockets"), 
A. Williams („Portland Trail 
Blazers") — po 4. 

Pirmąjį kėlinį vyko apylygė 
kova. Jį laimėjo „vakariečiai". 
Antrojo kėlinio pradžioje Ž. Il
gauskas persvėrė rezultatą 
(44:42) įspūdingu dėjimu į 
krepšį. Po to „Rytai" visą laiką 
pirmavo. 

Kai „Rytų" įgytu 8 taškų 

rrsvara sumažėjo iki dviejų, 
Ilgauskas atliko efektingą 

perdavimą Ch. Billups, kuris 
įdėjo į krepšį. Kaip ir buvo 
galima tikėtis, rungtynėse bu
vo gausu įvairių triukų ir 
dėjimų. Žaidėjai nesisaugojo 
pražangų, nesistengė gintis, 
bet puldami stengėsi kuo daž
niau stebinti žiūrovus. 

Vienu metu „Rytų" rinktinė 
pelnė taškų penkiais dėjimais 
iš eilės — pasižymėjo C. Hen
derson, T. McGrady ir B. 
Knight. Po šios serijos „Rytai" 
pirmavo 73:63 likus žaisti 4 
minutes ir 34 sekundes. Ta
čiau „Vakarams" pavyko su
švelninti rezultatą iki 83:80, 
likus 21,7 sekundės. 

Po to „Vakarų" rinktinės 
žaidėjas R. Rhodes perėmė iš 
varžovų kamuolį, tačiau nepa
taikė tritaškio. Likus 12.2 se
kundės, T. Thomas įmetė abi 
baudas. Per Ūkusį laiką rezul
tatas nepasikeitė. 

Ž. Ilgauskas džiaugėsi 
prizu 

Po rungtynių atsiėmęs nau
dingiausio žaidėjo prizą Ž. Il
gauskas atsakė į žurnalistų 
klausimus. 

— Ką galite pasakyti apie 
dvikovą? Ką jums reiškia 
naudingiausio rungtynių 
žaidėjo titulas? 

— Man tai reiškia labai 
daug. Noriu padėkoti savo ko
mandos draugams ir trene
riams. Nuoširdžiai mėgavausi 
šiomis rungtynėmis. Esu lai
mingas, kad galėjau jose 
žaisti. 

— Kokį įspūdi jums pali
ko New Yorkas? 

— Tai didžiausias miestas, 
kuriame man yra tekę būti. 
Jis gerokai neįprastas. Man 
patiko visi žmonės, kurie buvo 
tokie malonūs. Tikrai smagiai 
praleidau čia laiką. 

— Ar labai jaudinotės per 
varžybas? 

— O taip! Ypač prieš rung
tynes. Vėliau pasinėriau į žai
dimą ir nebeturėjau laiko jau
dintis. 

— Prisiminkite 1996-ųju 
naujokų biržą, kurioje jūs 
buvote pasirinktas 20-uoju 
numeriu. Ar patekote ten, 
kur tikėjotės? 

— Ne. Tačiau NBA niekas 
nežino, kur jis žais. Esu lai
mingas, kad patekau į Cleve-
landą, nes tai puikus klubas ir 
nuostabūs komandos draugai. 

NBA jau aklimatizavosi 
— Ar rengiatės žaisti Lie

tuvos rinktinėje būsimaja
me pasaulio čempionate? 

— Pažiūrėsime, kaip jau
siuosi po šio sezono. Laukia il
gas NBA čempionatas. Šiuo 
metu labiausiai noriu likti 
sveikas ir žaisti. Tai man 
svarbiausia. 

— Kaip iigyvenote perėji
mą i i Europos krepiinio \ 
NBA? 

— Visiems europiečiams, at
vykstantiems į NBA, reikia 
laiko prisitaikyti. Čia daugiau 
fizinės jėgos reikalaujantis bei 
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gerokai greitesnis krepšinis. 
Manau, kad man šis pereina
masis laikotarpis jau praėjo. 
Nors dėl traumos praleidau 
visą sezoną, tačiau sunkiai 
dirbau ir grįžau į aikštę. 

— Amerikoje berniūkš
čiai užaugę nori būti tokie 
kaip Michael Jordan. Kas 
jums buvo krepi inio dievu
kas vaikystėje? 

— Norėjau būti kaip Arvy
das Sabonis. Bet dabar nesis
tengiu ką nors kopijuoti — 
žaidžiu savo žaidimą. 

— Ką galvojate apie K. 
van Horn, kuris šiandien 
buvo jūsų komandos drau
gas ir — kaip daugelis ti
kėjosi — turėjo tapti nau
dingiausiu žaidėju? 

— Manau, kad jis — nuosta
bus krepšininkas. Man labai 
patiko žaisti su juo. Ne kartą 
mačiau K. van Horn žaidimą 
per televiziją. Manau, kad 
ateityje jis taps vienu geriau
sių NBA krepšininkų. 

Clevelande jaučiasi gerai 

— Ką sakė komandos 
draugai, kai jums buvo 
įteiktas naudingiausio žai
dėjo prizas? 

— Sveikino. Esu laimingas, 
nes šios rungtynės mus suarti
no. Dabar tapo kur kas leng
viau bendrauti. Tačiau šis pri
zas priklauso ne man vienam, 
jis — Clevelando bei „Cava
liers" komandos nuosavybė. 

— Net keturi „Cavaliers" 
krepšininkai žaidė šių me
tų lygos naujokų rungty
nėse. Kaip manote, ar ilgai 
visi būsite komandos drau
gai? 

— Žinoma, mes norime 
žaisti kartu ir toliau. Manau, 
kad „Cavaliers" laukia labai 
šviesi ateitis. 

— Ką reiškia žaisti po to, 
kai dėl kojos traumos pra
leidote visą sezoną? 

— Labai daug. Esu laimin
gas, kad galiu būti aikštėje. 
Mėgstu krepšinį. Jau sakiau, 
kad labai sunku būti traumuo
tam. Tačiau labai smagu po to 
grįžti į aikšte. 

Gyrė treneris ir žaidėjas 

JRvtų" rinktinę treniravo 
buvęs NBA vidurio puolėjas 
W. Reed. Jis buvo paprašytas 
pakomentuoti šias rungtynes. 

„Labai svarbu, kad T yra ne 
tik aukštas, bet ir gabus 
krepšininkas. Jis puikiai gy
nėsi ir suteikė mums kelias 
puikias progas pelnyti taškų. 
Pagrindinis dalykas, kurį sa
kiau vaikinams prieš rung
tynes — žaisti laisvai, patirti 
kuo daugiau malonumo. Tie
siog kartu pasimėgauti žaidi
mu, kad kitą kartą čempio
nato rungtynėse jie galėtų 
vienas kitam paspausti ranką 
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ir draugiškai pasišnekučiuoti: 
Trisimeni, žmogau, kaip mes 
anąkart įkrėtėme "Vaka
rams7?"— sakė VV. Reed. 

„Cavaliers" žaidėjas B. 
Knight, dalyvavęs naujokų 
varžybose, apie jas sakė: „Vis
kas ėjo kaip įprasta: atiduok 
kamuolį Ž. Ilgauskui ir leisk 
jam žaisti savo žaidimą. Kaip 
visada, *Z' dominavo po krep
šiais. Ką manau apie lietuvį? 
'Z' yra 'Z'. Anksčiau ar vėliau 
pasaulis pamatys, ką jis gali. 
Jis dar darys tai, ko žmonės 
dabar iš jo nesitiki. Paminė
site mano žodį". 

AP ir „Lietuvos ryto" inf. 

mailto:kuliavas@compuserve.com


KOLABORAVIMAS IR MASINĖS 
ŽUDYNĖS 

DR. ARVYDAS ANUSAUSKAS 

Knut Stang, „Kollabora-
tion und Massenmord. Die li-
tauische Hilfspolizei, das Roll-
kommando Hamann und die 
Ermordung der litauischen 
Juden*. Frankfurt am Main, 
1996, 286 p. 

Vokietijoje pasirodė Knut 
Stang knyga „Kolaboravimas 
ir masinės žudynės. Lietuvių 
pagalbinė policija, Hamano 
motorizuota policijos grupė ir 
Lietuvos žydų žudynės", kuri 
pirmiausia BNS informacijos 
agentūros buvo pagarsinta 
Gar. „Lietuvos rytas", 1997, 
spalio 28), kaip paskelbusi 
1,834 lietuvių žydšaudžių są
rašą. K. Stanga dirbdamas 
Giottingen universitete ir 
Otavoje Karo nusikaltimų sek
cijoje, iki šiol tyrinėjo tik vo
kiečių karinio jūrų laivyno 
1918-1939 metų istoriją. Nau
jos knygos objektas — lietuvių 
policijos pagalbinio bataliono 
Kaune steigimasis, Haman 
motorizuoto policijos būrio (jis 
vadinamas „vokiečių-lietuvių 
būriu") sudėtis ir veikimo 
būdas bei Lietuvos žydų pilie
tinių teisių atėmimas, apiplė
šimas ir žudymo priemonės. 
Tokią plačią tematiką auto
rius pamėgino gvildenti, rem
damasis Lietuvos ir Vokietijos 
archyvuose esančia archyvine 
medžiaga. Istorikas užsibrėžė 
sau tikslą, nušviesti TDA ba
taliono ryšį su Haman būriu, 
kuris 1941 metais nužudė 
tūkstančius Lietuvos mieste
lių žydų. 

Knygos pradžioje autorius 
pademonstravo, kaip suvokia 
pirmosios nepriklausomybės 
metų Lietuvos istoriją (13-28 
psl.). Reikia pasakyti, kad ge
ros tik. bendros žinios. Lietu
vos- istorijos detalės autoriui 
buvo neįkandamos. Ypač tai 
paaiškėjo, kai buvo mėginta 
spėlioti apie 1922 m. referen
dumo vadinamojoje „Vidurio 
Lietuvoje" vyksmą. Jam nebu
vo žinoma, k 1 lietuviai, žydai 
ir baltarusi; boikotavo refe
rendumą, todėl leidosi į sun
kiai suvokiamas fantazijas. Iš 
tokių fantazijų galima suži
noti, kad „Lietuva turėjo pri
pažinti referendumo rezulta
tus", „Vilniaus žydų bendruo
menės balsavimas paskatino 
antisemitines emocijas, kurios 
jau ir taip Lietuvoje turėjo il
gas tradicijas" (16). Matyti, 
kad autorius, norėdamas pa
grįsti savo tezes, galiausiai 
tiesiog iš menko Lietuvos, 
Lenkijos ir Rusijos istorijos 
žinojimo, padarė klaidingas 
išvadas. 

Knygos tekste gausu ir dau
giau smulkių klaidų, kurios 
nedaro įtakos dėstymui, bet 

nuteikia labai kritiškai visų 
kitų išvadų atžvilgiu. Istori
kams, kurie tiria Lietuvos is
toriją, bus įdomu sužinoti, kad 
Kaunas buvo labai tinkamas 
gynybai, nes fortai buvo 
įrengti XVII-XVIII a. (46) (iš 
tikrųjų pradėta įrenginėti nuo 
XIX a. antros pusės J, kad po 
1926 m. perversmo „buvo už
draustos visos komunistinės, 
socialistinės, socialdemokrati
nės partijos" (19) (nors ko
munistų partija niekada nebu
vo legali, o socialdemokratų 
partijos veikla, kaip ir 
krikščionių demokratų ar liau
dininkų, buvo galutinai su
stabdyta 3-ojo dešimtmečio 
viduryje), kad grėsė pilietinis 
karas (20), kad 1934 m. įkurta 
slapta politinė „Lietuvių na
cionalistų partija" (20), kad 
trečiojo dešimtmečio pradžioje 
veikusi Geležinio Vilko orga
nizacija buvo tikra antisemitų 
kalvė Lietuvos kariuomenei 
(21), kad Lietuvos kariuo
menėje buvo tik 3,000 vyrų 
(22), kad Sovietų Sąjungai 
1939 m. įvedus į karines bazes 
Lietuvoje 20,000 kareivių, Lie
tuvos armija sudarė 6,000 
vyrų (23), kad didžioji dalis 
lietuvių karininkų korpuso 
buvo pabėgusi į Vokietiją (25), 
kad bendras visų 1941 metais 
sovietų valdžios deportuotų, 
areštuotų ir dingusiųjų be 
žinios skaičius siekia tik apie 
21,000 žmonių (25), kad 
LAFas suformavo lietuvių 
tremties vyriausybę (26), kad 
1941 metų pradžioje jau buvo 
suorganizuoti pirmieji kovi--

niai junginiai, save vadinę 
„partizanais" (27) ir t.t. Visi 
šie Lietuvos istorijos faktų 
„patobulinimai" rodo ir auto
riaus pomėgį savo tezes pa
grįsti netiksliais bei „pritemp
tais" teiginiais. Ties šiais fak
tais nėra nuorodų į kokius 
nors šaltinius, bet išties įspū
dingame autoriaus naudotų 
šaltinių sąraše randame B. 
Baranausko ir K. Rukšėno 
dokumentų rinkinį („Doku-
ments Accuse", Vilnius, 1970), 
Faktai kaltina: Geležinis Vil
kas (Vilnius, 1965). Keista, 
kad K. Stang šioms tendencin
goms, kupinoms iškraipytų 

. faktų ir ypatingai KGB globo
toms knygoms parodė tokį 
dėmesį ir sustatė jas greta tik
rai rimtų mokslinių darbų. Jei 
autorius būtų buvęs išran
kesnis ir kritiškesnis bei ne
sirėmęs tokia pseudomoksline 
literatūra, jis būtų sužinojęs, 
kad lietuvių antisovietinis po
grindis steigėsi ir be LAFo 
paskatinimų, be to, nebuvo 
vien tik vokiečių interesų lai
dininkas. Tai, be abejonės, au

toriui griautų daugelį gražiai 
kuriamų schemų. „Istorinis 
Lietuvos antisemitizmas — 
Geležinis Vilkas antisemitiz
mo nešėjas Lietuvos kariuo
menėje — Nacionalistų parti
jos bei lietuvių karininkijos 
istorinės sąsajos su Vokietija 
— LAF'as Vokietijos interesų 
laidininkas Lietuvoje" — tokia 
būtų viena pagrindinių su
kurtų schem.;, kurios kiekvie
na grandis dažnai yra parem
ta ne tik abejotinų, bet ir 
visiškai klaidingų faktų. Gali
ma sakyti, kad antisemitizmo 
ideologiją įsisavinusios ir 
kariškai organizuotos struk
tūros paieškos nepriklauso
moje Lietuvoje autorių atvedė 
į visišką akligatvį. Net pirmoji 
sovietinė okupacija K. Stang 
atrodo kaip ne itin reikš
mingas faktas, neturėjęs jo
kios įtakos nepalankios žy
dams visuomeninės opinijos 
formavimuisi. 

Autoriui nėra svetimi sovie
tinės istoriografijos štampai, 
kai pradedama kalbėti apie 
1941 m. birželio deportacijos 
ir pasiruošimo karui sąsajas. 
Anot K. Stang, „NKVD įvyk
dytos dalies lietuvių (...) de
portacijos 1941 m. birželyje 
prieš pat vokiečiams užpuo
lant, leidžia tai suprasti, kaip 
mėginimą iš Lietuvos išvežti 
tas jėgas, kurios būtų rėmu
sios vokiškuosius okupantus" 
(45). Kaip mums pažįstama ši 
naftalininė tezė, kurią auto
rius iškelia dabar! Lyg nebūtų 
buvęs iš anksto planuojamas 
lietuvių trėmimas, lyg nebūtų 
gerokai iki prasidedant karui 
paruoštų tautos naikinimo 
planų, lyg trėmimas nebūtų 
palietęs ir kitų tautų žmonių 
(taip pat ir žydų). 

K. Stang vokiečių valdymą 
Lietuvoje pateikia nuo 1941 
m. sukilimo vertinimų. Labai 
sunku skaityti tą vertinimą, 
kai autorius nuolat remiasi 
pseudofaktais ir, jais remda
masis, daro savo išvadas. Kaip 
sukilimo organizatoriai, į vie
ną gretą pastatomas ir realu
sis LAFas, ir jau daugelį 
metų nebeegzistavusi Gele
žinio Vilko organizacija (49), 
kuri buvo atkurta tik 1941 m. 
liepos mėn. kaip Lietuvos Na
cionalistų Partijos ginkluota 
organizacija. Ir 1941 m. liepos 
mėn. susikūrusi Lietuvos Na
cionalistų Partija negalėjo 
turėti kažkokių savo ginklų 
sandėlių (49) ir jais ginkluoti 
sukilėlių, nes tai laike nesu
tampantys reiškiniai. Teigda
mas, kad karinė sukilėlių (au
torius juos vadina balta
raiščiais, nes tai padeda 
neišeiti iš kuriamų rėmų) 
reikšmė nebuvo itin didelė ir 
jie turėjo ne daugiau kaip 400 
žuvusių ir sužeistų, autorius 
paliečia jautrią Lietuvos isto
riografijos problemą. Sukilimo 
vertinimo problemą K. Stang 

išsprendžia paprastai. Jo tei
gimu, siekiant valstybingumo 
pripažinimo iš Vokietijos pu
sės, lietuviai pasinaudojo 
aukų, kritusių kovoje už ne
priklausomybę, argumentu ir 
iš 400 sužeistų bei nukautų 
padarė 4,000 kritusių (50). 
Bet taip atrodo, tik jei neat
sižvelgtume į tuometinę pa
dėtį. 1941 m.- birželio pabai
goje. — liepos pradžioje buvo 
masiškai laidojami ir sukilimo 
dalyviai, ir kitos besitrauku
sių sovietinių okupantų au
kos. Niekas tuomet nesigilino, 

ar jie dalyvavo sukilime, a r 
tiesiog tapo aklo teroro auko
mis. Taip buvo palaidota ar t i 
2,000 žmonių. Sužeistų apsk
ritai niekas neskaičiavo. Tik, 
praėjus 50 metų, tas aukas 
imta skirstyti. Taip šiuo metu 
žinoma apie 400 su ginklu 
rankose žuvusių partizanų 
pavardžių (dalies pavardžių 
jau niekada nebesužinosime), 
apie 700 nukankintų civilių 
žmonių (ne vienas tarp jų 
buvo partizanų rėmėju), apie 
400 nužudytų kalinių. 

(Bus daugiau) 

LR AMBASADOS ATSAKYMAS 
„THE LOS ANGELES TIMES" 

DIENRAŠČIUI 
Neseniai jūsų laikraštyje pa

sirodęs straipsnis „Lietuva ak
la nacistinei praeičiai" (1/4/98) 
bei vedamasis J^ietuvos baisi 
paslaptis" (1/6/98) sudaro ne 
teisingą įspūdį, kad Lietuva 
yra karo nusikaltėlių, ven
giančių teisingumo, prieglobs
tis. Priešingai, dabartinė Lie
tuvos vyriausybe deda visas 
pastangas patraukti atsako
mybėn visus asmenis, kaltina
mus kariniais nusikaltimais, o 
taip pat stengiasi šviesti pla
čiąją visuomenę apie tragiškas 
vokiečių okupuotoje Lietuvoje 
vykusio Holokausto pasekmes. 
Būtent per šį genocidą Lietu
va neteko ne tik šimtų tūks
tančių savo piliečių talentų, 
bet ir gyvybingos šešių šim-
mečių senumo žydų kultūros. 

Šiuo metu yra tiriama įta
riamų nusikaltėlių veikla karo 
metais, ir jie bus teisiami. 
Kaip kad jūs pastebėjote 
savo straipsnyje, neseniai į 
Lietuvos Baudžiamąjį pro
cesini kodeksą buvo įvesta 
pataisa, pagal kurią vy
riausybei yra leista traukti 
baudžiamojon atsakomy
bėn asmenis, į tariamus 
karo nusikaltimais, nepai
sant tų asmenų sunkios fi
z inės būklės. Taigi, vargu 
ar Lietuvą tiktu vadinti ka
r inių nusikaltėlių „prie
globsčiu" ar „naujuoju Pa
ragvajumi", kaip kad jūs tą 
bravūriškai darote savaja
me straipsnyje. 

Lietuva, atvėrusi savo ar
chyvus užsienio tyrinėtojams, 
įskaitant ir jūsų straipsnio 
šaltinius, negali būti kaltina
ma tuo, jog bando nuslėpti 
praeitį. Lietuvos žmonės nori 
ir yra pasiryžę nusipurtyti 
tarybiniais laikais skiepytą 
abejingumą Lietuvos žydų li
kimui. Jau dabar Lietuvos 
vyriausybinės institucijos 
dirba išvien su pagrindi
nėmis JAV žydų organiza
cijomis, rengdamos Lietu
vai šviečiamąsias progra
mas apie Holokaustą. 

Kasmet Žydų politikos ty
rintų instituto ir Amerikos 

žydų komiteto l e idž iamas 
„The Antisemit ism World 
Report/1997" pate ikia tokį 
įvertinimą... „žydų padėt i s 
pagerėjo, po to , kai 1990 
metais Lietuva atgavo ne
priklausomybę. Žydų ge
nocidas buvo oficialiai pas
merktas; buvo atkurtos 
įvairios žydų v i s u o m e n i n ė s 
bei valstybinės organizaci 
jos; vyriausybė paskyrė lė
šų žydų kap inėms ir masi
n ių žydų žudyn ių v i e t o m s 
tvarkyti". 

Jau nuo 14-ojo amžiaus, ka
da žydai buvo persekiojami vi
soje Vakarų Europoje, Lietuva 
buvo pasaulio žydų prieglobs
tis, o jos sostinė Vilnius per 
pastaruosius šešis šimtmečius 
nusipelnė „Šiaurės Jeruzalės" 
vardo. Tragiški besibaigiančio 
20-ojo amžiaus įvykiai netu
rėtų niekada pasikartoti. Lie
tuvos vyriausybė ir jos žmonės 
kartu su geros valios vyrais ir 
moterimis Izraelyje, Jungt inė
se Amerikos Valstijose ir ki
tose šalyse spręs su Holokaus-
tu susijusius klausimus. 

Mes l iūdime dėl Holo
kausto aukų Lietuvoje ir 
visoje Europoje ir ne le i s i 
me, kad j o s būtų užmirš 
tos. 

S tasys S a k a l a u s k a s 
Lietuvos Respublikos 

ambasadorius JAV 

Pastaba: šis LR ambasa
doriaus JAV Stasio Sakalaus
ko laiškas buvo nusiųstas į 
„Los Angeles Times" dien
raščio redakciją, kaip reakcija 
į tendencingus, Lietuvos var
dą teršiančius, straipsnius 
spausdintus tame laikraštyje 
sausio pradžioje. Laiškas, nors 
gerokai iškarpytas (išbrauk
tosios vietos tekste pažymėtos 
juodu šriftu), spausdintas š.m. 
sausio 13 d. laiškų skyriuje. 
Kadangi mūsų skaitytojai 
buvo labai pasipiktinę minėto 
laikraščio straipsniais ir rei
kalavo „ką nors daryti", ma
nome, kad Lietuvos ambasa
dos JAV reakcija verta 
dėmesio. (Redakcija) 

Danutė Bindokienė 

„Auksinis stebuklas 
olimpiadoje 
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Daugelio praėjusio trečia
dienio pokalbių tema anks
čiau ar "ėliau nukrypo į žie
mos olimpiadą Nagano mies
te , Japonijoje. Net ir mažiau
siai besidomintys žiemos spor
tu , ypač ledo ri tuliu, su entu
ziazmu minėjo JAV moterų 
laimėjimą. Nors šiai koman
dai niekas per daug neteikė 
galimybių laimėti prieš kana
dietes, vis dėlto amerikiečių 
merginų pastangos buvo ap
vainikuotos aukso medaliais. 
Laimėjimas buvo dar svarbus 
ir tuo, kad žiemos olimpiadų 
istorijoje pirmą kartą įvestos 
moterų ledo ritulio varžybos, 
tad mūsų merginų komanda 
bus įrašyta į žiemos sporto is
toriją, kaip pirmoji, laimėjusi 
aukso medalius, ir įrodžiusi, 
kad kietas darbas, susiklausy
mas , pasiryžimas gali pasiekti 
nuostabių rezultatų. 

Galbūt ne vienas prisime
n a m e kitą panašų ir netikėtą 
laimėjimą žiemos olimpiadoje, 
vykusioje 1980 metais Lake 
Placid, NY. vietovėje, kai JAV 
vyrų ledo ritulio komandai 
pavyko įveikti „nenugalimus" 
Sovietų Sąjungos žaidėjus. 
Varžybos tuomet buvo labai 
įtemptos, o amerikiečių per
galė prieš sovietus dar turėjo 
ir svarbesnę — simbolišką 
reikšmę. J u k tuomet dar JAV-
Sovietų Sąjungos santykiai 
nebuvo atšilę, niekas nežinojo 
apie „perestroiką" ar kitus 
varžtų atleidimus, nuvedu
sius į pavergtų tautų išsi
laisvinimą ir „blogio imperi
jos", kaip sovietus pavadino 
prez. Ronald Reagan, žlugi
mą. Amerikiečių aukso meda
lis galbūt buvo ta ry tum pra
našys tės išsipildymo pradžia. 

Tiesa, Kanada ir Amerika, 
besidalinančios tuo pačiu že
mynu, džiaugiasi draugiškais 
kaimyniniais santykiais, ta
čiau žiemos sporto varžybose 
kanadiečiai nesidrovi skinti 
laurus , daug kartų palikę 
amerikiečiams vien antrąsias 
a r dar žemesnes vietas. Tad ir 
Nagano arenoje tikėtasi aukso 
medaliais papuošti Kanados 
komandą. 

Amerikai apskritai aukso 
medaliai šioje olimpiadoje „iš 
dangaus nekrinta": iki antra
dienio vakaro tebuvo laimėti 3 
aukso, 1 sidabro ir 4 bronzos 
medaliai. Tuo tarpu Vokietija, 
gavusi 22 (7 aukso), Norvegija 
— 16, Rusija — 13 (bet net 8 
a u k s o . . . Žinoma, rezultatai ir 
medalių skaičiai iki olimpia
dos uždarymo dar pasikeis, 
bet amerikiečių ledo ritulio 
komandos laimėjimą vargiai 
kas gali viršyti. Juo labiau, 

kad tai nelabai populiari spor
to šaka mergaitėms — dauge
lyje aukštesniųjų mokyklų net 
nėra mergaičių lodo ritulio 
komandų 'viena žaidėja iš Ri-
ver Falls, WI, žaidusi berniu
kų komandoje, bet turėjusi va
dintis vien inicialais, kad nie
kas nežinotų, ją esant mote
riškos giminės...). Manoma, 
kad po šio laimėjimo reikalai 
pasikeis: atsiras ir mergaičių 
ledo ritulio komandų, ir joms 
žaidėjų. 

Žiemos ar vasaros olimpia
dos dar vis patraukia daug 
televizijos žiūrovų, nors šie
met ypač gausu nusiskundi
mų dėl prastų transliacijų, 
skiriant palyginti mažai laiko 
varžyboms, o didžiąją dalį ati
duodant reklamoms bei tuš
tiems pokalbiams. CBS, vie
nintelis TV kanalas, trans
liuojantis žiemos olimpiadą iš 
Nagano, šią teisę įsigijo už 
375 milijonus dol., bet dabar 
jau skundžiasi, kad per mažai 
žiūrovų domisi transliacijo
mis, todėl bendrovės, norin
čios reklamuotis šiose laidose 
ir sutikusios mokėti 475,000 
dol. už 30 sekundžių trun
kančią reklamą, yra nepa
tenkintos, nes nepasiekia ža
dėto žiūrovų skaičiaus. CBS 
teisinasi, kad įdomesnes 
transliacijas trukdo nepalan
kios oro sąlygos Nagano vie
tovėje, o Amerikos atletai lai
mi per mažai medalių... Vie
nok vengia pažvelgti į realy
bę, dėl ko žiūrovų skaičius šį 
kartą krito 41 proc. žemiau 
1994 m. žiemos olimpiados, 
vykusios Lillehammer, Norve
gijoje. Priežastis labai papras
ta: žiūrovai nemato, ką tikisi 
matyti, būtent, variybų. Nuo
latiniai pertraukinėjimai, tiek 
reklamomis, tiek pašaliniais 
reikalais, išblaško, suerzina ir 
apvilia. Tik prisiminkime 
olimpiados atidarymo iškil
mes, kai atletų paradas buvo 
suskaldytas nesuskaitomais 
reklamų intarpais (nematėme 
ir Lietuvos a r kitų Baltijos 
kraštų įžygiavimo); kai tikrai 
skoninga ir dvelkianti japonų 
kultūros dvasia meninė atida
rymo programa buvo taip daž
nai pertraukiama, kad prara
do bet kokį vientisumo vaizdą; 
kai gražiausias dailiojo čiuo
žimo atlikėjų pastangos pa
skandinamos nesibaigiančiais 
komentatorių plepėjimas... 

Reikia tikėtis, kad NBC, 
kuri jau įsigijo teisę trans
liuoti 2008 metais vyksiančią 
žiemos olimpiadą, bus pasimo
kiusi iš šiemetinių CBS ne
sėkmių ir geriau šį darbą at
liks. 

PASTANGOS ĮKURTI 
ATSARGINĘ TĖVYNĘ 
BRITŲ HONDŪRE 
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(Tęsinys) 

Kairys taip pat pranešė, kad „mūsų skyriaus valdyba 
nutarė atsistatydinti, bet dėl mažo dalyvių skaičiaus 
nauja nebuvo renkama. Jei ir sekantis susirinkimas 
bus negausus, tai įgaliosime visus reikalus vesti susi
rinkimui pirmininkaujantį". 

Gavęs šį Kairio laišką ir pasitaręs su Mažeika, 
tuojau (9.10 d.) parašiau jam, kad netrukus mes tu
rėsim savo posėdį ir norėtume greit išsiaiškinti du 
klausimus: 1) ar būtų galima sudaryti delegaciją to
kios sudėties: B. Vitkus, agronomas; Vai. Šimkus, kon-
traktorius; ir A. Kairys. Vitkui kelionę būtų galima 
apmokėti, mes tam turime 150 dol., o Šimkus ir Kai
rys gal patys apsimokėtų. Jei taip būtų galima padary
ti, tai būtų idealus sprendimas. Pakštui šį kartą nėra 
reikalo vykti į Br. Hondūrą, nes neturim sutelkę nei 
lėšų, nei norinčių įsikurti, todėl su britais nėra kaip 
derėtis. 2) Ar Čikagos skyrius sutiktų perimti centro 
valdybos pareigas? Jūsų skyrius turi daugiau narių, ir 
Čikagoj gyvena masė lietuvių, kurie gali jus paremti. 
Mes Vašingtone to neturim. Todėl toks persitvarky
mas galėtų būti naudingas bendram reikalui. 

Greit nesulaukę Kairio atsakymo, pasiuntėm (9.24 

d.) jam formalų laišką, kurį pasirašė pirm. J . Vitėnas 
ir sekr. P. Mažeika. Jame kaip ir ankstesniame laiške 
išdėstėme tuos pačius reikalus: delegacijos siuntimą ir 
centro valdybos perkėlimo į Čikagą. 

Vykstant šiam susirašinėjimui, gavau Vinco Joni
ko (9.7 d.) laišką: 

„Siunčiu žiupsnelį žinių iš savo kelionės Britu 
Honduran, įvykusios š.m liepos 20 d. Nežiūrint mano 
viso entuziazmo Atsarginės \ietuvos reikalu, mano 
išvados apie galimybę tai įkurti Br. Hondūre yra skep
tiškos. Aš vis negaliu suprasti, koks velnias yra jus vi
sus apėmęs, kad negalite atsipeikėti nuo prof. Pakšto 
fikcijų, kurias jis skelbė ir vis tebeskelbia lyg priešo 
rankos paglostytas. Aš Tamsto nepažįstu, bet jei esate 
tokio amžiaus kaip Pakštas, ar tokios galvosenos kaip 
Bendorius su Anatolijų Kairiu, ar kaip muzikantas 
Kaseliūnas Brazilijoj, turėtumėt pasimatyti su psi
chiatru — jūs, ponai, esate pametę nuovoką apie rea
lybę. Kvailesnės minties kaip Atsarginė Lietuva" ir 
klaikesnės vietos kaip Britų Hondūras nei pats vel
nias lietuviams neįmanytų pasiūlyti. Ten yra bevil
tiškos išeities vagių kraštas su visuotina negrų domi-
nacija valdžioje. Jei norite nuotykių, sudėkite savo 
nuosavą kapitalą visi: Tamsta, Vitėnai, ponas Ma
žeika, ponas Kaseliūnas, ponas Kairys pasiskelbkite 
prof. Pakštą karaliumi ir pradėkite praktišką „Dau-
suvos" gyvenimą indėnų, negrų, gyvačių, uodų be: 
nuodingų musių draugystėje ir jei per dvi savaites 
nenu jei dar bus likę keli amerikoniški doleriai. 
grįšite į U.S.A. atlikti atgailos už ignoravimą lietu

viškos sąžinės balso. Mes visi sirgome ta liga, prof. 
Pakštas ne viską Jums apsakė, o mes kailiu patyrėme. 
Mano partneris Edvardas Kukutis, kursai „pirko" 
žemės, kurio angliška šeima „kalba" lietuviškai, pa
tyrė tiek daug naujienų tenai, kad neprisiverčia nė 
žodžio ištarti — vaikščioja lyg primuštas, savo san tau
pas praradęs dėl neatsakomingos Pakšto fantazijos. 
Sakykite, ar jūs visiems lietuviams to linkite? 

Mūsų Brooklyno „Dausuvos" klubo liko tik vienas 
Kukutis, o Bendorius man perdavė visus raš tus , ku
riuos savo keliu perduosiu Kukučiui, paskut in iam 
laisvam kvailiui su Hondūro prisiminimais. Mūsų klu
bas visai neegzistavo, nes ligi šiol tik Bendorius „vei
kė", o visi steigiamojo susirinkimo dalyviai da r tada 
išsiskirstė susiraukę. Nesupratau to, kol Hondūro 
nepamačiau, dabar pateisinu visus, kurie prieš tą uto
pišką „Dausuvą" rašė. Pradžioje vyliausi, kad jūs gal 
esate realesni, žinote ir galite daugiau, dabar ma tau , 
kad gaišinate laiką, leidžiate savo pinigus arba vilio-
jate centus iš kvailesnių už save. 

Jei iš tikrųjų esate patriotas ir tur i te šiek tiek 
smegenų makaulėse, galėtumėte rasti konkretesnių 
veiklos plotų tautiniam išlikimui užtikrinti. A.Š pats į 
dausas nebevyksiu, prašau manimi nesiremti. Reiškiu 
pasigailėjimą. Vincas Jonikas**. 

Jonikas apie įs ikūrimo ga l imybes 

Kartu su šiuo laišku Jonikas atsiuntė -Pranešimą 
apie įsikūrimo galimybes Britų Hondūre": 

„Šiais metais teko lankytis Bntų Hondūre ir pas
tovėti ant tos žemės apie 8 dienas. Per tokį trump;. 
laiką neįmanoma visko ištirti, reikėtų bent vienus ap
valius metus, visus klimato sezonus pergyventi, kad 
galėtų plačiau apie tą žemę ' albeti. Trumpai galima 
pasakyti, kad iš bėdos butų galima kurtis ir pragyven
ti. 

Klimatas liepos mėn. pabaigoje buvo pakenčiamas. 
Belizėje nuolatinis vėsus vėjas, vėsesnės naktys. 
Drėgna. EI Cayo miestely dienos sausesnes, saulėtos, 
80-90 F, naktys vėsios aukštumose, reikia antklodės. 
Palyja trumpai, vėl tuojau nusigiedrėja. Vakarais už
miesčio oras kvepia. 

Žmonės Belizėje daugiausia juodi, policija be išim
ties juoda, kai kurie administracijos valdininkai pus
juodžiai, pagrindiniai valdininkai ar bankų bei koope
ratyvų tarnautojai anglai. EI Cayo district Commis-
sionier pusjuodis, policija visa juoda. Miestelio gyven
tojų dalis indėniškos kilmės, pakraščių ūkininkai ir 
darbininkai taipgi indėnai. Prekybininkai sirai. kai kurie 
žemių savininkai bei mahagonijos pramones valdytojai 
sirai ar maišyti su ispanais. 

Žemė apaugusi lapuočių miškais ir krūmais. Der
linga. Medžius nuėmus velėnos nelieka, galima lazda 
purenti, tuojau sėti kukurūzus ar sodinti bananus. Po
dirvis daugiausia kalkinis, neišbaigiama medžiaga 
statybai. Auga visi šiltųjų kraštų vaismedžiai, kai ku
rie iš jų labai brangus ir skanūs (bango), kai kurie 
pramoningi (apelsinai, greipfrutai, painapeliai). 

(Bus daugiau) 
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LIETUVIŲ TELKINIAI" 
DVI DŽIAUGSMO DIENOS 

AURELIJA M. BALASAITIENĖ 

Artėjant Lietuvos Nepri
klausomybes atstatymo 80-
mecio minėjimui. Clevelando 
ir apylinkes lietuviai stebė
josi, skelbimuose matydami 
LB apylinkės ir ALTo sky
riaus paskatą užsisakyti į po
kylį stalus. Daug dešimtme
čių buvome pratę ilgas valan
das sėdėti salėse, o po per
traukos dalis išvargusios pub
likos išskubėdavo į namus. 
nelaukdama tradicinės me
ninės programos. Toks mi
nėjimų stilius daug prisidėjo 
prie priaugančių kartų prara
dimo. Taigi vasario 14 d. va
kare Dievo Motinos parapijos 
didžiosios salės vaizdas sukė
lė nuostabą. 

Buvo neįprastas reginys, 
matant žvakutėmis ir gėlėmis 
papuoštus stalus. Scenos 
centre kabojo Vytis ir JAV bei 
Lietuvos vėliavos. Publikai 
susėdus už stalų. ALTo pirm. 
Algimantas Pautienis pasvei
kino susirinkusius į šią 
džiaugsmo šventę ir pristatė 
Ohio gubernatoriaus atstovą, 
lietuvių bičiulį August Pust. 
tautybių atstovus, garbes 
konsule Ingridą Bublienę ir 
pagrindinį minėjimo kalbė
toją iš Vašingtono, žurnalistą 
Tomą Brazaitį, kurio motina 
Regina Brazaitienė ilgus me
tus buvo Dievo Motinos para
pijos vargonininkė. Tomas, 
kaip profesionalas žurnalis
tas, jau yra pasiekęs savo pro
fesijos aukštumų, nuo 1974 
m. vadovauja milijoninio 
tiražo dienraščio „The Plain 
Dealer" Vašingtono biurui. 
Programos pranešėjai dr. Vir
ginija- Maciulevičienė ir dr. 
Raimundas Šilkaitis pristatė 
solistus Rita Balytę ir Rytą 
Urbaitį ir akompaniatorę Da
nutę Liaubienę. Dainuojant 
„Vai ko nusižvengei", ilga, 
tautiniais drabužiais pasipuo
šusiu jaunimo eisena, su de
gančiomis žvakutėmis ran
kose, atlydėjo du jaunuolius, 
nešančius didelį plakatą su 
stambiai išrašytu „80" skai
čiumi. Giedant JAV ir Lietu
vos himnus, jie stovėjo sce
noje, sudarydami iškilmingą 
ir jaunatvišką foną. Rita Ba
lytė p a ^ įetė atsistojimu ir ty
los minute pagerbti žuvusius 
už laisvę. Po kun. Gedimino 
Kijausko jautrios invokacijos, 
iškeliant savo tautos kalbos, 
papročių, istorijos ir tradicijų 
reikšmę, dr. Raimundas Šil
kaitis pristatė August Pust, 
Ohio gubernatoriaus atstovą 
ir patarėją tautybių reika
lams. Jis. perskaitęs guberna
toriaus proklamaciją, vasario 
16-ą paskelbiant visoje Ohio 
valstijoje Lietuvos nepriklau
somybes diena, pranešė, kad 
tą dieną ties valstijos sostines 
kapitoliumi plevėsuos Lietu
vos trispalvė ir įgaliojo konsu
le I. Bublienę gubernatoriaus 
vardu pasveikinti išrinktąjį 
Lietuvos prez. Valdą Adam
kų. Clevelando miesto tarybos 
narys Michael Polensek per
skaitė tarybos proklamaciją ir 
kalbėjo apie šiltą draugystę 
su lietuviais. Raimundas Šil
kaitis pristatė kitus garbės 
svečius, perskaitė miesto pro
klamaciją ir trumpai pasnkojo 
šventės kalbėtojo Tomo Bra
zaičio biografiją. 

Tomas Brazaitis savo kalbą 
pradėjo, prajuokindamas pub
liką klausimu: „Kodėl lietu
viai visada savo istoriniams 
įvykiams pasirenka žiemą — 
vasario 16-ą ir kovo 11-ą?" Jis 
pasisakė esąs trečios kartos 
lietuvis, tačiau nuo anksty
viausių vaikystės dienų pro
testavęs prieš kalbėjimą lietu
viškai ir grojirm pianinu. Tą 
jis ir šiandieną apgailestauja. 

tačiau „gilius jausmus tunu 
tam brangakmeniui prie Bal
tijos". Kai dr. Viktoras Stan
kus jį kvietęs kalbėti, jam 
nebuvę aišku, ką jis žinąs, ko 
lietuviai nežino... Toliau jis 
pozityviai analizavo lietu
višką charakterį, pabrėžda
mas lietuvių religingumą. Jo 
manymu Lietuva privalo tapti 
NATO ir Europos Sąjungos 
nare, tačiau to reikėsią dar 
kantriai laukti. Baltijos res
publikų ir Amerikos preziden
tams pasirašius chartiją, Ru
sija turės nusiraminti. Tu
rėjęs progą bendrauti su bu
vusiu prezidentu Bušu, jis 
pasakojo jam priminęs, kad 
laikas pripažinti Lietuvos ne
priklausomybę. Deja, prezi
dentas jam atsakęs, kad 
„Lietuva turėjusi nešvarią is
toriją". Gal todėl taip ilgai 
buvo užtęstas Lietuvos pri
pažinimas? Lygindamas Ame
rikos ir Lietuvos gyvenimą, 
kalbėtojas minėjo Medicare ir 
socialinį draudimą, „bet kas 
rūpinasi labdara Lietuvoje?" 
Jis su pasigėrėjimu pabrėžė, 
kad Sabonis ir Ilgauskas pui
kiai reprezentuoja Lietuvą ir 
žada pats tą daryti. „Laisva 
Lietuva per amžius!", lietu
viškais žodžiais kalbą baigė 
Tomas Brazaitis. Publika jam 
sukėlė ovacijas. 

Po pertraukos buvo meninė 
programa, kurią atliko Aidos 
Bublytės O'Meara vadovauja
ma „Grandinėlė" ir Eglės La-
niauskienės vadovaujami Šv. 
Kazimiero lituanistinės mo
kyklos mokiniai. Publika ste
bėjosi nepaprastai dideliu lie
tuviško jaunimo skaičiumi, 
nuo priešmokyklinio amžiaus 
vaikučių, iki jau gerokai 
paaugusių. Šokiai buvo atlikti 
preciziškai su gan originalia 
choreografija. Šokėjams buvo 
audringai plojama. Dr. Vikto
ras Stankus padėkojo progra
mos dalyviams ir paskatino 
susirinkusius priimti JAV Se
natui rezoliuciją, kad remtų 
Lietuvos įstojimą į NATO. Po 
programos jaunimas įtraukė 
publiką į ratelius ir suktinį. 
Netrukus buvo vaišinamasi 
pietumis. Tai buvo nuosta-
Daus džiaugsmo vakaras. 

Tokio jaunatviško ir džiaugs
mingo nepriklausomybės mi
nėjimo nes'ime matę, todėl 
patartina, kad ir kiti lietuvių 
visuomenės branduoliai sektų 
Clevelando pavyzdžiu, di
džiausią dėmesį skiriant pri-
augančiom kartom ir pritrau
kiant atitrūkusias, kaip sėk
mingai padarė C.evelando LB 
jaunesnės kartos vadovybė. 
Daug darbo ir pastangų įdėjo 
dr. Viktoras Stankus, Ada 
Stungienė, Raimundas Šilkai
tis ir kiti talkininkai. Be to. 
rengėjai išspausdino puikią 
brošiūrą su Nepriklauso
mybės akto kopija, himnų 
tekstais bei kelis puslapius 
užimančių Lietuvos istorinių 
įvykių surašymu, pradedant 
aisčių įsikūrimu Europoje dar 
2000 metų prieš Kristaus gi
mimą. 

Vasario 15-os dienos ryte 
prieš sekmadienio Mišias Die
vo Motinos parapijos švento
riaus aikštėje ties laisvės ko
votojams skirtu paminklu 
buvo pakeltos Amerikos, Lie
tuvos ir Bažnyčios vėliavos. 
Prieš prasidedant pamal
doms, į bažnyčią įžygiavo gu
bernatorius George Voino-
vich. lydimas organizacijų vė
liavų ir jų atstovų. Pamaldų 
metu giedojo Ritos Klionenės 
vadovaujamas „Exultate" cho
ras, o kun. Kijauskas, pasvei
kinęs gubernatorių, pasakė 
progai pritaikytą pamokslą ir 
pranešė, kad po pamaldų gu-
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Martyno Mažvydo Katekizmo — pirmos lietuviškos knygos 450 metų sukakties minėjimą Clevelande ruošė LB 
apylinkes valdyba ir talkininkai. Iš k.: A. O'Meara, dr. V, Stankus, A. Stungienė, V. Gudėnas, D. Puškorienė ir 
A. Augius. 

bernator ius su savo žmona 
susitiksiąs su lietuviais para
pijos kavinėje. 

Svetainėje kun. Kijauskui 
garbųjį svečią pristačius lietu
vių kalba, o Adai Stungienei 
angliškai, gubernatorius pri
siart inęs prie mikrofono pa
sakė, kad jis čia jau daug 
kar tų buvęs, dalyvavęs ank
styvesniuose minėjimuose ir 
kad reikia Dievui dėkoti už tą 
stebuklą — Lietuvos atgautą 
nepriklausomybę ir kad yra 
būt ina išlaikyti gimtąją kal
bą, tradicijas, kultūrą, ir kad 
jaunosios kartos įvertintų ir 
brangin tų savo kilmę. „Vien 
nepriklausomybės nepakanka 
— tu r ime įsipareigoti Lietu
vai", tvirtino gubernatorius. 
Lietuva tur i būti priimta į 
NATO ir svarbu, kad Lietuvos 
daugiau nebeištiktų nelaimė. 

Po gubernatoriaus kalbos 
dr. S tankus pakvietė miesto 
tarybos narį Michael Polen
sek, kuris pabrėžė, kad Ohio 
valstijos gubernatorius yra ki
lęs iš jo apylinkės ir j a m pa
linkėjo vėl laimėti gubernato
riaus postą per ateinančius 
r ink imus , ta ip pat nuolat bu
voti lietuvių tarpe. Dr. Stan
kui padėkojus kalbėtojams, 
Ada Stungienė pagerbė guber
na tor iaus žmoną Janet Voino-
vich, apdovanodama gėlių 
puokšte ir pabrėždama, kad 
J a n e t nesanti „savo vyro už
nugaryje, bet šalia jo, jį visur 
ir visada paremdama". Apjuo
susi gubernatorių taut ine 
juos ta , Stungienė jį paskelbė 
„Lietuvos garbės piliečiu". 
Paskut in į žodį tarė August 
Pus t , pasididžiuodamas fak
tu , kad Ohio buvo pirmoji 
Amerikos valstija, pripažinusi 
a tgau tą Lietuvos nepriklau
somybę, ir tuo, kad guberna
torius ir Valdas Adamkus yra 
susipažinę. 

Sekmadienio vakare 6 vai. 
Lietuvių namų „Gintaro" pa
talpose susirinko didokas bū
rys žiūrovų stebėti televizijos 
vaizdajuostėje nufilmuotą 
Jus t ino Marcinkevičiaus pjesę 
„Mindaugas". Atvykusius pa-
sitikinėjo Remigijus Bistric-
kas , neseniai įsteigtos vi-
suomeninės-kultūrinės orga
nizacijos „Gija" atstovas. Tai 
naujausios lietuvių bangos 
Amerikoje draugija, kurioje 
pris ilaiko atvykėliai, neįsi
t r a u k ę į vietines lietuviškas 
organizacijas. Del paties vei
kalo būta įva :rių nuomonių, 
ypatingai del kiek atgyvenu
sio vaidinimo metodo, nes dia
logai buvo atliekami pompas
tišku deklamavimo stiliumi. 
Praneš ta , kad filmuotojai, no
rėję veikalui suteikti „auten
tišką foną, jį filmavę Vilniuje 
esančiuose senos pilies 
griuvėsiuose. Vaidinimas pri
sidėjo prie patriotiškos, tai 
dienai t inkamos nuotaikos. 

JUNO BEACH, FL 
SUTIKOME 1998 M. 

„KONRADO" KAVINĖJE 

1997 metų pavasarį Juno 
Beach susidarė komitetas 
ruošti 1998-jų metų sutikimą. 
Komitetą sudarė: Algis Augū-
nas , Birutė Čiurienė, Vytas 

Daugirdas, Pranas Baltakis, 
Roma Mildažienė, Jonas Sa-
moška ir Marius Sodonis. 

Buvo surasta salė „Quality 
Resort" viešbutyje, Singer sa
loje, kur dirba jaunas lietuvis 
Andrius Olis. Daugumai pa
geidaujant Naujųjų metų suti
kimo tema buvo pasirinkta 
„Naujieji metai Kaune — Kon
rado kavinėje". 

Tad 1997-jų metų gruodžio 
mėn. 31 dienos vakare, salėje 
susirinkę gerai nusiteikę 
puošnūs svečiai, susėdę prie 
stalų laukė muzikinės progra
mos, ir t ikrai neapsivylė! 

Programos pranešėja Roma 
Mildažienė įdomiai su humoru 
prisiminė Kauną, „Konrado" 
kavinę, prieškarinius laikus. 
J i pristatė ir programos atli
kėjus. Vytautas Daugirdas at
liko monologą „Konrado ka
vinė"; J . Nakas , svečias iš va
karinės Floridos pakrantės, 
akompanuojant V. Daugirdui, 
padainavo Šabaniausko kaž
kada dainuotus šlagerius: 
„Naktis be mėnulio", „Rojus 
septintas", „Paskutinis sekma
dienis", „Jaunystės meilė". V. 
Daugirdas (akompaniatorius 
J . Samaška) dainavo Dolskio 
dainas: „Visur buvau", „Onu
tė", „Armonika", „Žengia pul
kas". „Euro-Star" estradinis 
vienetas (J. Nakas, V. Daugir
das, J . Samoška) atliko dainų 
pynę. Publika entuziastingai 
sutiko ir „Palm Beach kvar
tetą", vadovaujamą muz. Jono 
Samoškos (Pranas Baltakis, 
Vytas Daugirdas, Jonas Sa
moška ir Marijus Sodonis), 
kuris padainavo „Mano pyp
kė", „Kai tu Šalia", „Liaudies 
dainų pynė", „Nemunėlis", 
„Jūreivių maršas", „Alutis". 
„Palm Beach kvartetas" yra 
gražus įnašas į mūsų gy
venimą. Lauksime tolimesnių 
jų pasirodymų. 

Šokiams grojant „Gintarų" 
orkestrui (V. Daugirdas), su
kosi poros, skambėjo juokas. 
Prieš Naujuosius metus visus 
sveikino Palm Beach LB pirm. 
Alicija Solienė, buvo sugiedoti 
JAV ir Lietuvos himnai. 

Nuotr. VI. Bacevičiaus 

nes reikėjo susirasti butą. O 
Vilniuje tai nėra lengva. Vil
niaus senamiestyje 2-jų kam
barių butas kainuoja arti 40-
50 tūkstančių dolerių, ir be
veik tiek pat reikia pridėti re
montui, nes butai 50 metų ne
remontuoti, sienos byra, laip
tinės nešvarios. P. Damu-
šiams pasisekė surasti ir nusi
pirkti labai gerą butą su visais 
moderniškiausiais įrengimais. 
Daug sunkumų būna susirasti 
darbininkų, tačiau J. Damu-
šienė sakė: „Nebijokite grįžti į 
Lietuvą". Amerikiečiams pen
sininkams pragyventi Lietu
voje yra maždaug trečdaliu pi
giau, negu Amerikoje. J . Da-
mušienė pažįsta amerikiečius 
pensininkus, kurie JAV ne
galėtų pragyventi, o Lietuvoje 
jie tai lengvai gali. 

Krautuvėse visko pilna, tik 
aišku, vietiniams tos prekės 
yra labai brangios. Troleibusai 
pensininkams nemokamai. 
Vaistai amerikiečiams ne
brangūs. Įstaigose dar yra so
vietiško biurokratizmo, dar 
daug kur vartojama rusų kal
ba. Bet kultūrinis gyvenimas 
klesti. Paskaitos- koncertai, 
operų pastatymai; ir žiūrovų 
visuomet pilna. Ypač geri yra 
vaikų ir profesiniai chorai. 
Yra gerų ir televizijos progra
mų. 

Po J . Damušienės praneši
mo publika turėjo dar daug 
klausimų apie gyvenimą Lie
tuvoje ir įsikūrimo problemas. 

Singer Island viešintis am
basadorius Anicetas Simutis 
kalbėjo apie Lietuvos diplo
matų sunkumus pradedant 
darbą užsienyje. 

Vincas Šalčiūnas buvo išsta
tęs arti 30 kompiuterių, su
kurtų grafikos darbų, kuriuos 
susirinkę su dėmesiu apžiū
rėjo. 

UEToViS ajkc pnežiūroT3arCų7Ian^ 
scaping/maintenance) bendrovės savi
ninkas. Wasnington, D.C., ietko darbi
ninko, kuns galėtų atlikti iauko pnežioros 
darnus. Pradinis mokestis $6 į valandą. 
Galima dirbti 10-12 valandų per dieną su 
viršvalandžiais. Reikalingas darbo 
leidimas. Suteikiamas pigus butas - $130 
mėnesiu. Kreiptis tel. (202)244-2373. 

GREIT PARDUODA 

REALTMS 
(773)586-5959 
(708) 425-7160 

RIMAS LSTANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas voltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

AUTOMOBILIO, NAMŲ, SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. Auksė 
S. Kane kalba lietuviškai 

FRANK ZAPOUS 
3208 1/2 West 95th Street 

Tel. (708) 424-8654 
(773)581-8654 

* > * * « « * * 

r*i~Jk « , KMtECtK REALTORS 
V / ' K U V M 7922 S.PutasM Rd. 

—*—T-/\. 4385S.Arch*rAv». 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

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

NORI PARDUOTI 

Ieškau auklės 7 mėn. 
mergytei 3 arba 4 
dienas savaitėje. 

Tel. 773-778-2097. 

Vilniuje parduodamas 2 
kamb. butas trečiame aukšte. 
Su visais patogumais: baldai, 
tel., šaldytuvas. 

Tel. 773471-4263. 

(r 
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„LIETUVOS VAIKU VILČIAI" 
AUKOJO 

A.a. dr. Vytauto Rėklio atm.: John ir Marija Pileckas, 
Birutė ir Donald Sturmer, Janina Rukšėnas - $125. 

A.a. A l e k s a n d r o s B a č i a n s k i e n ė s a tm.: Veronika 
i Rutkauskas -$20. 

A.a. Apolonijos Kokl i enės atm.: Albertas ir I rena 
. Kereliai. Stasys ir Ona Budėjai, Algis ir Dalia Urbučiai, 

Feliksas ir Rūta Daukai, Linas ir Teresė Meilai, Dalia 
' Dundzilienė, dr. Romas Povilaitis, Vytas ir Aldona Vaitkai, 
'•- Algis Vosylius, Pijus ir Danguolė Bielskai, Nijolė Užuba-

j | lienė -$200. 
Aa. Stasės Laniauskienės atm.: Marija Kuprienė - $25. 
A.a. Angelos Račkauskas atm.: Shearman & Ster-

u ling -$50. 
A.a. Bronės Gamžkikienės-Abromienės atm.: Jolanta 

• ir Jonas Zubinai, Diana Warren, Irena ir Vladas Meilės, Susie 
• j ir Tony Stevens, Chris ir John Kedvesh, Mary Ann Haag, 

Daiva ir Chester Bakšys, Josephine Collins, Nijolė Gauba, 
Aldona ir Vytas Vaitkai, Geraldine ir J ames Biggs, Zita 
Baltramonas, Danguolė Ilginis, Birutė ir Algis Augaičiai, Asta 
ir Vvtautas Reitneriai, Carol Doyle ir Diek Prien, Ange-

lilaYaylali -$465. 

Užjaučiame mirusiųjų artimuosius ir nuoširdžiai 
'.'< dėkojame aukotojams. „Lietuvos Vaikų viltis" padeda 

negaluojantiems, tačiau turintiems viltį ir galintiems 
1 pasveikti Lietuvos vaikučiams. 

^ 

D. A. „Lietuvos Vaikų viltis", 2711W. 71 St^ Chicago, IL 60629. 

SAUSIO MĖN. 
PABENDRAVIMO 

PIETŪS 

Sausio 13 d., antradieni, 
„Piccadilly" restorane susirin
ko didelis būrys vietinių lietu
vių ir svečių — „sniego 
paukštelių" iš šiaurės. Palm 
Beach LB apyl. pirm. Alicija 
Solienė supažindino su pa
grindine kalbėtoja — Jadvyga 
Damušiene, kuri su vyru dr. 
Adolfu Damušiu žiemos mė
nesius praleidžia Pampano 
Beach. 

Jadvyga ir dr. Adolfas Da-
mušiai 1997 m. lapkričio mėn. 
nuolatiniam gyvenimui sugrį
žo j Lietuvą. Sunku buvo ap
sispręsti, nes čia reikėjo palik
ti vaikus, draugus ir pažįs
tamus . Tačiau juos visą laiką 
t raukė sugrįžti atgal į Lie
tuvą, į tėvynę. Tad ir pasiryžo 
grįžti, tikėdami, kad nors yra 
jau „seni žmonės", tačiau vis 
tiek gal dar galės ką nors duo
ti Lietuvai. 

Įsikūrimas nebuvo lengvas, 

R $ midlcind Fcdcrcil 
^ ^ ^ ^ ^ 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 BRIDGEVIEVV 
8929 S HARLEM AVE 

(708) 598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 

BSEE ta 
fUUNMUMC 
LENDER 

HftflHR 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 
Mutual Federal Savings and Loan 

Association of Chicago 
2212 VVest Cermak Road, Chicago, IL 60608 

(773) 847-7747 
Casimir G. Oksas, President 

Patamaujam Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 91 Metus. 

t • 
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Sovietiniais laikais pradėtas statyti didžiausias Kauno viešbutis liko be 
milžino —jį užbaigti arba net nugriauti. 

KURKIME KAUNE 
BENDRABUTĮ 

LINAS SIDRYS, M.D. 

Prezidentas Adamkus kvie
čia mus visus dalyvauti jo 
naujame darbe, sėkmingai pa
sukti visą Lietuvos gyvenimą 
nauja kryptimi. Tai sudėtin
gas uždavinys. Visi turės savo 
minčių, kaip tą darbą geriau
siai pradėti, kur geriausiai 
skirti visuomenės dėmesį ir ri
botas lėšas. 

Išdrįstu būti vienas pirmų
jų, kuris pristato naują pasiū
lymą. Šis pasiūlymas kyla iš 
susirūpinimo lietuvišku jauni
mu, tiek išeivijos, tiek Lietu
vos. Girdėjome naujo prezi
dento rūpestį jaunimo geres
niam auklėjimui. Kaip tai 
įvykdyti? 

Užsienyje mes esame įpratę 
steigti lietuviškus kultūrinius 
centrus. Jų būtinumo lietu
viškame gyvenime tikrai ne
reikia aiškinti. Taigi, ir Lietu
voje būtina suorganizuoti 
užsienio lietuvių studentų 
centrą — bendrabutį, kuriame 
studentai galėtų patogiai gy
venti ir bendrauti patrauklioj, 
saugioj, krikščioniškoj aplin
koj. 

Sunku patikėti, kad tokio 
centro dar nėra. Kai paklau
siau vieno lietuvio apibūdinti 
dabartinius studentų bendra
bučius, jo trumpas atsakymas: 
„košmaras''. Kiti teigia, kad 
ten sąlygos nėra blogos, tačiau 
trūksta tos šeimyniškos dva
sios, kurią galima pajusti Dai
navoj arba Rakė. 

Kauno miestas stipriai pa
rėmė Adamkaus kandidatūrą, 
tad gal ir sutiktų paskirti pas
tatą būsimam užsienio lietu
vių studentų bendrabučiui. 
Yra stiprus moralinis argu
mentas, kad Kaunas tai pada
rytų. Išeivija 50 metų šelpė 
kauniečius okupacijos metais. 
Kauniečiai neturėjo automobi
lio fabriko, tačiau turėjo dau
giausia mašinų iš visų tarybi
nių miestų. Kauniečiai ne
turėjo jeans" fabriko, tačiau 
visas jaunimas dėvėjo jeans" 
iš Amerikos. Dabar Kaunas 
galėtų bent iš dalies atsilygin
ti, paskirdamas bendrabutį 
šių geradarių vaikams ir vai
kaičiams. 

Yra ir praktiškas argumen
tas. Kauno Vytauto Didžiojo 
universitetui užsienio lietuvių 
bendrabutis yra būtinybė. 
Kaunas dabar nėra patrauk
lus užsienio studentijai. Šie 
daug mieliau apsigyventų Vil
niuje, ten dabar įdomiau. Be 
šio centro Kaunas ir VDU 
neatlaikys Vilniaus konkuren
cijos, praras studentus ir vi
sus svečius, kurie savo gimi
naičius aplankys. 

Kaip tik Kaune, netoli VDU, 
yra neužbaigtas, devynių 
aukštų pastatas. Tarybiniais 
laikais buvo suplanuotas Intu-
risto viešbutis, dabar jau 8 
metus stovi tuščias, nes mažų 

kambarėlių išdėstymas neati
tinka šiuolaikinio viešbučio 
reikalavimų. Tačiau gali būti, 
kad studentų bendrabučiui vi
sai gerai tiktų. Jau pradėta 
teirautis su Kauno miesto val
dyba šiuo klausimu. 

Kaunas gal pristatytų plotą 
ir neužbaigtą pastatą, o už
sienio lietuviai turbūt patys 
turės finansuoti pastato už
baigimą ir įrangą. Kad būtų 
tikrai užsienio lietuvių cent
ras, šį centrą turi tvarkyti ir 
jam vadovauti užsienio lietu
viai. Studentai būtų iš viso pa
saulio, centras padėtų tremti
nių anūkams sugrįžti į Lietu
vą studijom ir darbam. Tas 
pastatas užima visą kvadra
tinį bloką, būtų vietos ir pen
sininkų butams, raštinėms, 
sporto salei, krautuvėms, su
važiavimam patalpos. Vas. 3 
d. „Drauge" vedamasis mini 
Almos Adamkienės rūpestį, 
kad moksleiviai turėtų saugią 
patalpą, kur jie po pamokų 
mokykloje galėtų namų dar
bus atlikti, kultūringai paben
drauti, užkąsti. Užsienio cen
tras galėtų būti tokia vietovė 
Kaune. 

Užsienio lietuviai nepapras
tai daug Lietuvai ir lietuviams 
yra padovanoję. Tačiau ar yra 
vienas projektas, kurį mes ga
lime nurodyti, kaip mūsų pro
jektą? Šis centras būtų už-
sieno lietuvių dovana Adam
kui ir gyvas paminklas Lietu
voje. Jis būtų naudingas ir 
mūsų vaikam, ir anūkam, 
tremtinių anūkam iš rytų, 
Kauno miestui ir Vytauto Di
džiojo universitetui. Tai graži 
simbolika: iš tarybinės siste
mos griuvėsių padaryti gyvą 
jauną, krikščionišką studentų 
centrą! Daug kas užsienio lie
tuvių gimė ir augo Kaune, ma
nau, kad atsiras, kas šį pro
jektą parems, investuos į Kau
no ir Lietuvos ateitį. 

globos. Niekas nenori pirkti tokio 
Nuotr. Viktoro Kapočiaus 

LAIŠKAI 
KAS NE SU MUMIS — 

SUNAIKINTI! 

Paskutiniuoju laiku D. Bri
tanijos Lietuvių sąjungos so
dybų — Headley Park sky
riaus valdyba ir jos nariai 
pradėjo reikalauti iš D.B. Lie
tuvių sąjungos centro valdy
bos, kad sodybos pastatus ir jo 
aplinka būtų pradėta remon
tuoti, kad centro valdyba aiš
kiai visiems laikams pasisa
kytų, kad lietuvių sodybos jie 
nesirengia parduoti. Skyriaus 
valdyba nutarė šiems ir ki
tiems reikalams apsvarstyti 
sušaukti metinį savo narių 
susirinkimą. Skyrius turi apie 
100 narių. 

Štai perkūnas iš giedro dan
gaus! Valdyba, susidedanti iš 
J . Alkio, K. Tamošiūno, E. Šo
vos, J. Levinsko, J . Millar, J. 
Snabaitytės ir A. Motuzo, pa
darė šį gėdingą nutarimą, ku
rį čia pateikiame: 

„Su apgailestavimu prane
šu: DBLS Centro Valdyba sa
vo posėdyje 1998 m. sausio 
mėn. 4 d. nutarė uždaryti So
dybos — Headley Park skyrių. 

Nutarimo priežastis rasite 
prie šio laiško prijungtame 
priede. Prašau visas skyriaus 
bylas, turtą ir pinigus perduo
ti Centro Valdybos sekretoriui 
Jonui Juozapavičiui-Millar, 
Lietuvių namų adresu. 

J. Alkis 
Pirmininkas 

DBLS CV Posėdyje . 1998 
m. sausio 4 d. Lietuvių na
muose, nutarta: 

DBLS CV, remdamasi DBLS 
įstatų paragrafu Nr. 71, nu
tarė nuo 1998 m. sausio 4 d. 
uždaryti DBLS Sodybos/Head-
ley Park skyrių. 

Uždarymo priežastys: 
Po DBLS visuotiniame su

važiavime padaryto susitari
mo dėl teismo peticijos Sody-
bos/Headley Park skyriuje ne
santaika tarp skyriaus narių 

ir skyriaus valdybos narių pa
blogėjo. 

Pasklido anoniminiai ir 
klaidinantys laiškai ir net 
anoniminis bei klaidinantis 
skelbimas skyriaus pirminin
ko vardu (nelegaliai), šau
kiantis skyriaus metinį susi
rinkimą, kai tuo tarpu legali 
skyriaus valdyba šaukė sky
riaus metinį susirinkimą kitu 
metu. 

Prie to dar prisidėjo neaiš
kumai skyriaus narių sąra
šuose. Buvę Sodybos/Headley 
Park skyriaus nariai gali: 

a) Kreiptis į kitus artimuo
sius DBLS skyrius su prašy
mu būti priimtais į tuos sky
rius; 

b) Steigti naują ar naujus 
DBLS skyrius su DBLS CV 
žinia. CV, norėdama suteikti 
buvusiems Sodybos/Headley 
Park skyriaus nariams pakan
kamai laiko apsvarstyti situa
ciją, siūlo nešaukti naujo sky
riaus steigiamąjį susirinkimą 
iki 1998 m. sausio 31d . 

DBLS CV taip nutarė ne
leisti naujiems skyriams pa
sivadinti Sodybos/Headley 
Park vardu". 

Londono lietuviai, su skaus
mu išgirdo šį smurto aktą 
prieš Sodybos-Hėadley Park 
skyriaus valdybą ir jos narius 
Londoniečiai myli savo So
dybą, o kartu tai yra D. Brita
nijos lietuvių pasididžiavi
mas. Turime kur suvažiuoti, 
jaunimas stovyklauti ir t.t. 
Ėmėmės žygio protestuoti 
prieš tuos direktorius, ku
riems lietuviškas bendruo
menės gyvenimas nepakeliui. 

Čia yra to pratęsto peticijos 
turinys, kuris buvo pasiųstas 
direktorių valdybai, visiems 
DBLS-gai skyriams ir spau
dai . 

„Savaitės bėgyje išgirdome 
žiaurią naujieną, kad D. Bri
tanijos Lietuvių sąjungos di
rektorių valdyba, susidedanti 
iš J . Alkio, K. Tamošiūno, E. 
Šovos, J. Levinsko, J . Millar, 
J . Snabaitytės ir A. Motuzo 
padarė žmogaus teisėm nusi
žengiantį siaubingą smurto 
nutarimą, uždaryti D.B.L.S.-
gos Sodybos-Headley Park 
skyrių. Su priedu, kad atei
tyje pagal jų nutarimą joks ki
t as skyrius negalės tokiu var
du vadintis. 

Mes, žemiau pasirašiusieji, 
protestuojame prieš šį siau
bingą smurto aktą. Užjaučia
me Sodybos-Headley Park 
skyriaus valdybą ir jos narius. 

Kviečiame kitų skyrių na
rius ateinančiame suvažiavi
me pašalinti šiuos direktorius 
iš centro valdybos". (Londo
nas, 1998.01.11'. 

Mielieji buvusieji D. Brita
nijos lietuviškos bendruome
nės nariai , duodame žinoti, 
kas vyksta dabartiniu laiku 
Jūsų buvusioje bendruome
nėje, o ypatingai, Chicagoje 
esančio Anglijos lietuvių klu
bo nariams. 

Stasys Kasparas 
Londonas. Didž. Britanija 

Veiklūs susigiminiavusių miestų-s* 
Frank Zapolis, Tom Jonės ir Regila 

seru, Vilniaus ir Cakagov, komitc'o nariai I- k.nn 
Gcli-žiute .Iit- luivo -UMnnki' aptarti aU'itie- .i'ikla 

*•>' Balz.-ka.v -Ir. 

TAUTINĖS TRADICIJOS 
PASAULINĖJE 
OLIMPIADOJE 

Vis dažniau skaitome ir gir 
dime kalbų, kad tautiškumą.-
ir tradicijos trukdančios įsi
jungti į pasaulio sandarą ii 
tapti „pasaulio piliečiais". Tuo 
tarpu aukštos civilizacijos ir 
subrendusios kultūros Japoni
joje galvojama kitaip. Olim
piados atidarymo meninė pro
grama buvo tradiciškai japo
niška. Storuliai „sumo" risti-
kai suvaidino invokaciją pagal 
jų senojo tikėjimo apeigas, kad 
„nubaidytų piktąsias dvasias". 
Vaikų baletas ir muzika buvo 
originaliai japoniški. Tie patys 
ristikai, apsirengę tautiniais 
drabužiais, vedė sportininkų 
grupes iš viso pasaulio prisis
tatymo parade. Akrobatas 
čiuožėja-. Miša Šmirkin iš Iz-
realio čiuožė pagal žydų liau
dies muziką, pranešėjo pava
dintą „Jewish folkmusic". Da
bar tautiškumo šalininkai ga
lės nurodyti šią olimpiados pa
moką internacionalistams ir 
nihilistams. 

J u r g i s Gimtutas 
Arlington, MA 

O GALĖJO BŪTI 
DAUSUVA 

Su susidomėjimu skaitau 
Juozo Vitėno atsiminimus, 
bet mano dėmesį ypač at
kreipė Romualdo Kriaučiūno 
1974 metų apsilankymo Britų 
Hondūre aprašymas („Drau
gas", 1998.02.07). Pasirodo, 
kad 1958 metais, kada prof. 
K. Pakštas siūlė ten įkurti 
Dausuvą, iš perskaitytos lite
ratūros savo vaizduotėje tu
rėjau susidaręs gan tikslų 
vaizdą apie šį egzotišką, bet ir 
primityvų, kraštą. Vaizdas 
buvo nekoks, bet t ada atrodė, 
kad persikėlimas į ten gyventi 
būtų buvusi tik mažutė auka, 
palyginus su išėjimu partiza
nauti Lietuvoje. J u k ten ne
grėsė nei mirtis, nei galimi 
fiziniai kankinimai. Be to, 
niekas nebūtų trukdęs palikti 
Britų Hondūrą, jei ten būtų 
neįmanoma gyventi, ypač jei 
ten vyktum, jau turėdamas 
Amerikos pilietybę. 

Gaila, jog dauguma Ameri
kos ir kitų kraštų lietuvių nu
tarė, kad lietuvių tautos 
išlikimas yra nevertas net tos 
menkos aukos. Juk 1958 me
tais jos gyvybė kabojo ant 
plauko. Tebesigirdėjo tikrojo 
Maskvos valdovo Suslovo gra
sinimas: bus Lietuva, bet be 
lietuvių! Atrodė, kad patrio
tiškoji lietuvių tautos dalis 
bus fiziškai išnaikinta, o likę 
gyvi stribai, komunistai ir jų 
giminės palengva surusės. 
Juk 1958 metais jie ne tik 
įstaigose, bet ir tarp savęs 
dažnai kalbėjo rusiškai. Lietu
vybės ateitis Amerikoje irgi 
atrodė labai miglota. 

Gaila, kad ši gera prof. 
Pakšto idėja nebuvo iškelta 
1948 metais, kada mes tebegy
venome Vokietijos stovyklose. 
Tuo laiku Britų Hondūre tebu
vo tik apie 50,000 gyventojų, 
apie 2,000 baltųjų, kiti mažai 
raštingi juodieji, metisai ir 
mulatai. Todėl mums nu
tautėjimui nebuvo pavojaus. 
Tuo laiku už Lietuvos ribų gy
veno per milijoną lietuvių. Jei 
iš jų į Britų Hondūrą būtų at
sikėlę 60,000, dabar mes tu
rėtume dvi valstybes su vals
tybine lietuvių kalba, Lietuvą 
ir Dausuvą. Pastaroji, kelias
dešimt metų pabuvusi lietuvių 
rankose, gal dabar turėtų ne
blogesnę vasarvietę ir už R. 
Kriaučiūno paminėtą Meksi
kos Cancuną, esantį tik 200 
mylių į šiaurę nuo Belizės. 
Prieš 30 metų juk ir ten buvo 
primityvios džiunglės. 

Zenonas Prūsas 
Chillicothe, OH 

GANA EKSCELENCIJOS 

Džiaugiuos ir aš. kad Lietu
va išrinko prezidentu inžinie-
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BALFo tarnautojos rūpinasi, kad patekę į vargą mūsų tautiečiai gautų 
kiek galima daugiau pagalbos. Irena Poiikaitiene (kairėje; BALFo 
įstaigoje Čikagoje rūpinasi siunčiamų į Suvalkų trikampį siuntinių doku
mentacija, o Kastutė Venckute tvarko siuntiniams į Lietuvą dokumentus. 

rių Valdą Adamkų ir kad 
išeivija prie to prisidėjo. Ta
čiau nesutinku su pokylyje 
pasakymu, kad jis „bus ge
riausias prezidentas", kurį 
Lietuva yra turėjusi. Jį 
įvertins tik tolimoji ateitis, o 
dabar, prieš inauguraciją, dar 
jam nepabuvus nei vienos die
nos prezidento pareigose, toks 
pasakymas, geriausiu atveju, 
yra perdėtas optimizmas arba 
nepagrįstas liaupsinimas. Pa
kartotinas V. A. dabartinis ti
tulavimas ekscelencija, kaip 
vartojo JAV LB krašto valdy
bos pirmininkė ir kiti, yra 
nedemokratiškas ir nelietu
viškas. 

Tikintieji į Dievą kreipiasi 
— Tu, popiežių vadina tėvu, 
mes savo JAV prezidentą va
diname paprastai Mr. Prezi-
dent. o čia dabar išlindo „Pi
lypai iš kanapių" su ekcelenci-
ja-

Išeiviją apėmė vaikiška eu
forija — nepagrįstai pakili 
nuotaika su būdinga stoka 
kritiškumo. Kas tik gali, nori 
pakartotinai nusifotografuoti 
greta V. A. ir pasiskelbti 
spaudoje, tam net senos nuo
traukos yra ištrauktos iš ar
chyvų. 

„Padų laižymas" niekam 
garbės nesudaro, manau, kad 
ir gerbiamam kolegai Adam
kui tai nėra malonu. Linkiu 
jam sėkmės naujose parei
gose. Kostas Burba 

Western Springs. IL 

PAGARBA 
NUOLANKIESIEMS 

Skaitant Vytauto Volerto 
straipsnį „Drauge", pavadintą 
„Galima laimėti ir pra
laimėjus", susidarai vaizdą, 
kad jis (V. V.) yra galvojantis 
žmogus. Ankstesniais laikais, 
dar Valdui Adamkui nepasi
skelbus kandidatuoti, dau
gelio akys krypo į Vytautą 
Landsbergį. 

Atsidūrus Lietuvai pavojuje, 
kad gali laimėti naujas no
menklatūrininkas, visas jėgas 
dėjo ne už Valdą Adamkų. Tas 
parodė, kad lietuviai moka 
įvertinti padėtį ir balsavo už 
tą, kuris Lietuvai atneš ge
resnį ir tikresnį gyvenimą-. • 

Taip pat yra gera pamoka 
tiems, kurie aklai laikosi įsi
kabinę į partinį asmenį. Tas 
tinka Amerikoje, Kanadoje ar 
kitose valstybėse gyvenan
tiems lietuviams — šių kraštų 
piliečiams, kad *urime balsuo
ti tik už tuos asmenis, kurie 
gali pasitarnauti Lietuvos rei
kalams, nepaisan partijų pri
klausomumo. 

Tai pralaimėjusių asmenų 
dejonių garsai, kurie laikui 
bėgant jungsis į didesnius bū
rius, kad sustabdytų vežimą, 
kuris veža Lietuvai pro
švaistę. 

Antanas Paužuolis 
Chicago, IL 
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PARTIZANŲ GLOBOS FONDUI 
AUKOJO: 

- Materas. J.L. 
- Račiūnas, Kazys. 
- Balanda, Ged., Kučėnas G.A., Trečiokai, G. ir K. 
- Ramonis. L.ir Vai. 
- Anysas D. ir J., Bilenas, Jonas Dr., Matusaitiene Ona. 

Mitkus Teod., Paramskas, N., Sinkus. Vyt. 
- Mulioliai A. ir A. 
- Janulis Fr.. Kudirkai. A. ir A. 
- Januška, Ant., Kirseinas, R. Šulskis. 
- Raišiai. N. ir V.. 
- Skirtus. K. ir R 

Partizanų globos fondo valdyba nuoširdžiai dėkoja 
aukotojams, padėjusiems atlikti šalpos darbą ir palengvi
nusiems partizanų gyvenimo naštą. 

Aukos nurašomos nuo federalinių mokesčių. Aukas siųsti: | 
Standard Federal Bank Acct #663777 

4192 So. Archer Ave. Chicago. IL 60632. 

A.tA. 
VIKTORUI MARIUNUI 

mirus , MARYTEI NAUJOKAITYTEI MARIŪNIENEI 
ir g iminėms nuoširdžią užuojautą re i šk iame. 

Pusseserė Ant. Vasiukevičienė 
Vaikai: Augiai, Tarbūnai ir Rimvydas 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE, 

NBC — 5 TV kanalas -
planuoja duoti platesnę trans
liaciją iš prez. Valdo Adam
kaus inauguracijos iškilmių 
Vilniuje. ( Pačios inauguraci
jos iškilmės Vilniuje vyks va
sario 26 d.) Transliacija nu
matoma treč iadienį , vasario 
25 d., 5:30 vai . vak. (Čikagos 
laiku). Vienok primenama, 
kad programos laikas gali pa
sikeisti, jeigu tuo metu atsi
rastų svarbesnių žinių. 

Už Lie tuvos įkaitus, nu
kankintus Stutthofo ka-
cete prieš 55 metus, šv. Mi
šios bus aukojamos sekmadie
nį, kovo 15 d., 10 vai. ryte, t. 
jėzuitų koplyčioje prie Jauni
mo centro. 

Sakoma, kad valgyti bly
nus per U ž g a v ė n e s — sena 
l ie tuviška tradicija. O jeigu 
prie blynų (gal juos geriau va
dinti lietuviškiau — sklin-
džiais?) pridedama spurgų, 
bulvinių dešrų ir kitokių už-
gavėninių patiekalų, tai jau 
tikra užsigavėjimo puota! To
kią puotą žada Pasaulio lietu
vių centro renginių komitetas, 
vad. Bronės Nainienės, vi
siems, atsilankiusiems į PLC 
didžiąją salę antradienį, vasa
rio 24 d., nuo 5 iki 8 vai. vak. 
Nueikite ir pasigardžiuokite! 

Prieš Užgavėnes daug kas 
skelbia renginius, kad būtų 
galima „pasotinti kūną" prieš 
ilgą Gavėnios laiką. O kaip su 
siela? Ar paliksime ją alkti? 
Atsilankykite į poeto Henriko 
Nagio paminėjimo literatūrinę 
popietę šį sekmadienį, vasario 
22 d., Pasaulio lietuvių centre. 

J a u n i m o centro metinis 
narių sus ir inkimas šaukia
mas vasario 22 d., sekma
dienį, 11 vai. r., JC Čiurlionio 
galerijoje. Visi nariai kvie
čiami dalyvauti arba atsiųsti 
įgaliojimo lapelius. 

V. ir P. JanusoniaL Dous-
man, WI, atsilygindami už ka
lendorių ir kalėdines korteles, 
ants iuntė 100 dol. Esame la
bai dėkingi. 

Naujai į s te igtas JAV LB 
Lemonto apylinkės Socialinių 
reikalų skyrius jau pradėjo 
darbą Pasaulio lietuvių cen
tre. Skyriaus raštinė yra 
žemutiniame aukšte, prie kel
to, „Bočių" menės koridoriuje. 
Pradžioje skyrius dirbs tik an
tradieniais ir penktadieniais, 
nuo 10 vai. r. iki 3 vai. p. p. 
Tel. 630-243-8611. Skyrius 
veikia JAV LB Socialiniu rei
kalų tarybos globoje; jam va
dovauja Gediminas Kazėnas. 

Nekal to M. Marijos P r a 
s idė j imo parapija Brighton 
Parke rengia linksmą Užga
vėnių Mardi Gras vasario 20-
22 d. savo parapijos salėje. 
Žadama daug visokių links
mybių ir pramogų. Visi 
kviečiami! 

Ne tik Čikagoje, bet ir 
daug toliau beisbolo mėgėjams 
gerai pažįstamas rungtynių 
eigos komentatorius ir pra
nešėjas Harry Caray mirė 
praėjusį trečiadienį Rancho 
Mirage, CA, miesto ligoninėje, 
neatgavęs sąmonės po susi-
žeidimo vietiniame restorane 
Šv. Valentino dieną. Harry 
Caray buvo vadinamas „le
gendine beisbolo figūra", kiek
vieną savos komandos lai
mėjimą palydėjęs „Holy cow!" 
šūktelėjimu, mokėjęs sukelti 
žiūrovų entuziazmą ir net 
įjungti juos į bendrą dainą. 
Nors buvo sulaukęs 78 metų 
amžiaus ir turėjęs daug svei
katos problemų, Harry Caray 
vis dar neatsisakydavo pamil
tojo darbo — nuo 1982 m. 
pranešinėdavo Cubs koman
dos rungtynes. 

Praėjusį pirmadienį, va
sario 16 d., iš ŠvC. M. Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčios 
Marąuette Parke buvo palai
dotas gaisro metu žuvęs ug
niagesys Patrick King, daly
vaujant daugiau kaip 1,000 
gaisrininkų, ne tik iš Čikagos 
ir apylinkių, bet iš kitų vals
tijų. Po graudžių ir labai iš
kilmingų pamaldų bažnyčioje 
ilgiausia ugniagesių sunkve
žimių, lengvųjų ir pirmosios 
pagalbos mašinų žuvusįjį pa
lydėjo į Resurrection kapines, 
Justice, IL. 

Vytauto Didžiojo šaulių 
r inktinė rengia tradicinį 
užgavėninių blynų pobūvį 
Šaulių namuose, 2417 W. 43rd 
Str., Chicago, vasario 22 d., 
sekmadienį, 12 vai. Šokiams 
gros šaulių orkestras, vado
vaujamas Kosto Ramanausko. 
Kviečiami šauliai, šaulės, ra-
movėnai ir prijaučianti Či
kagos lietuvių visuomenė kar
tu prieš Užgavėnes pasilinks
minti. 

Lietuvių Bendruomenės 
Waukegan/Lake County 
apyl inkės ruošiamas Lietu
vos Nepriklausomybės mi
nėj imas sekmadienį, vasario 
22 d., vyks 1:30 val.p.p. Liber-
tyville Civic Center, 135 W. 
Church Street. Šv. Mišias ra
ginama išklausyti savo para
pijose, arba 12 vai. netolimoje 
St. Joseph bažnyčioje. Minėji
mo programa bus trumpa ir 
įvairi. Bus sveikinamas nauja
sis Lietuvos prezidentas ir 
išklausomas Vlado Stankevi
čiaus pranešimas apie nuotai
kas Lietuvoje per abu rinkimų 
ratus. Meninę pprogramą at
liks „Klumpe" ir bus rodomas 
filmas apie Nepriklausomybės 
minėjimus Lietuvoje. Po minė
jimo bus pabendravimas, pa
sidalinimas mintimis apie 
ateities veiklą ir suneštinės 
vaišės (dalyviai prašomi at
nešti skanumynų). Prieš mi
nėjimą bus renkamos aukos ir 
LB solidarumo mokestis. Visi 
kviečiami dalyvauti mums 
brangioje metinėje šventėje. 

Gediminas Deveikis, LSS 
JAV Vidurio rajono vadas, 
bus komendantas Čikagos 
skautų ir skaučių tradici
nėje mugėje sekmadienį, ko
vo 1 d., vyksiančioje Jaunimo 
centre. Šventė bus pradėta 10 
vai. šv. Mišiomis Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje. Iškilmingas mugės 
atidarymas vyks 11 vai. r. 
Jaunimo centro didž. salėje. 
Visi kviečiami atsilankyti, 
maloniai praleisti laiką, įver
tinti ir paremti 80 metų su
kaktį mininčios lietuviško jau
nimo auklėjimo organizacijos 
pastangas ugdyti jaunuolius 
Dievą, Tėvynę ir artimą my
linčiomis pilnavertėmis asme
nybėmis. Visi laukiami. Šis 
metinis skautiškas renginys 
tęsis iki 3 v. p.p. 

lokalinio pobūdžio darbuoto
jas . J is palaiko platų ryšį su 
Lietuva. Apie jį dažnai rašo 
Lietuvos spauda, rodo televi
zija. A. Kezys neseniai vėl joje 
buvo žymėtas ilgoku filmu. 

Kaip ir kiekvienais metais, 
šis čikagietis, nors gyvenan
tis Stickney priemiestyje, vėl 
kviečiamas su nauja darbų 
paroda į prestižinę „Vartų" 
galeriją Vilniuje. Šį kartą A. 
Kezys tautiečiams Lietuvoje 
rengia darbus kosmine tema
tika, kurioje vyraus būties ab
straktai . Tai, kiek galima su
prasti, bus jo naujas žvilgsnis 
į šią temą. Darbai turėtų būti 
Vilniuje išstatyti ateinančią 
vasarą ar jos pabaigoje (tiks
lios datos dar nenustatyta) . 
Vėliau jie bus parodyti ir ki
tuose miestuose. 

A. Kezys yra pilnas ir ki tų 
sumanymu, tačiau apie kai 
kuriuos dar per ankst i 
kalbėti. O dabar — laukiame 
naujos A. Kezio parodos ir jo 
paruoštų ir išleistų knygų. 
Reikia su džiaugsmu ir dė
mesiu vertinti šio vyro veiklą 
mūsų kultūrinėje padangėje. 
Nebereikalo yra kilęs lyg ir 
Šūkis — „Kas būtų, jeigu Ke
zio nebūtų!" 

E. Šula i t i s 

PROF. R. A. ŽILINSKAS 
APIE BIOLOGINIUS 

GINKLUS 

Įtakingasis „Science" žurna
las sausio 30 d. numeryje 
išspausdino Maryland univer
siteto biologijos profesoriaus 
R. A. Žilinsko vedamąjį apie 
bioetiką ir biologinius ginklus. 
Žilinskas šiuose reikaluose 
dažnai pataria JAV valdžiai ir 
Jungtinėms Tautoms. J is sa
ko, jog biologiniai ginklai turi 
būti uždrausti ir jis remia 
įvairias programas, kur mik
robiologai, dirbę prie tokių 
ginklų gamybos, turėtų gauti 
kitus uždavinius ir darbus. 
Tai galioja ne vien tik Irakui, 
bet ir buvusiai Sovietų Sąjun
gai. Kad neplistų biologiniai 
ginklai, reikia sudaryti pat
rauklias intelektualias ir ma
terialias sąlygas moksliniam 
darbui Irake ir buvusioje So
vietų Sąjungoje. 

Saulius Š imol iūnas 

AMBASADOJE 
PAMINĖTAS LIETUVOS 
VALSTYBĖS 80-METIS 

Vasario 17 d., Lietuvos am
basadoje Vašingtone įvyko pri-

tieji eksponatai (jų buvo apie ėmimas, skirtas paminėti Lie-
200) pažymėjo Čikagos lietu- tuvos nepriklausomybės pas-
vių gyvenimą per paskuti- kelbimo 80-ąsias metines, 
niųjų 70 metų laikotarpį. Ambasados svečių tarpe bu-

Čia reikia paminėti, jog jis vo Valstybės departamento 
suruošė ir vilnietės fotografės, pasekretorius Michael Lem-
anksčiau viešėjusios Čikago- mon. Gynybos departamento 
je, Džojos Barysaitės nuo- pasekretoriaus pavaduotojas 

Sigitas Vaznelis, Lemonto miesto 
Kelių vadybos pareigūnas, skaito 
Lemonto mero proklamaciją Vasa
rio 16-osios proga, Pasaulio lietuvių 
centre rengtame Nepriklausomybės 
šventes paminėjime vasario 15 d. 

NAUJI A. KEZIO DARBAI 
IR UŽSIMOJIMAI 

Vėliausiu metu mažiau buvo 
rašoma apie mūsų žinomojo 
fotomenininko Algimanto Ke
zio darbus. Jaučiau dar ne
reiškia, kad jis sėdi rankas 
susidėjęs. Šis, jau į savo 
amžiaus 70-metį įžengęs, vy
ras, dar vis pilnas jaunat
viškos energijos ir darbingos 
nuotaikos. 

Ne taip seniai „Čiurlionio" 
galerijoje Algimantas buvo su
rengęs įdomią plakatų pa
rodą, kurioje buvo ir nemaža 
dailininkų pieštųjų. Surink-

Poeto Henriko Nagio paminėjimo popietes, rengiamos JAV LB Kultūros 
tarybos Lietuvių dailės muziejuje, Lemonte. proga išleista reklaminė kor
telė su H. Nagio kai kurių poezijos knygų viršeliais Popiete bus vasario 
1.1 'i i '-.i. ,-. p muziejaus salėje. Visi kviečiami. 

traukų rinkinį, apie preziden
tinių rinkimų kampaniją, ne
seniai pasibaigusią Lietuvoje. 

Dabar A. Kezys rengiasi at
sakingai parodai „Čiurlionio" 
galerijoje, kuri bus atidaryta 
vasario 20 d. (penktadienio 
vakare). Ji ruošiama Vasario 
16-sios proga ir vadinsis 
„Retrospektyva". Tai seniau 
užfiksuoti vaizdai, spausdinti 
tokiu pačiu vardu Lietuvoje 
išleistoje knygoje. Gaila, kad 
tos knygos įrišimas buvo labai 
prastas, tai šiai parodai bus 
stengiamai knygą „perrišti", 
kad ją galėtų įsigyti ir mūsų 
meno mėgėjai. 

Vienas didesnių A. Kezio 
darbų yra praėjusių metų ru
denį Čikagoje vykusios di
džiulės Lietuvos ir išeivijos 
fotografų parodos „Amatų" 
tema knygos — katalogo, tu
rinčio apie 180 puslapių, pa
ruošimas. Tai, iš tiesų, 
įdomus leidinys, nesvarbu, ar 
tą parodą mačiusiems, ar ne. 
Ši knyga yra graži dovana 
foto meno mėgėjams ir 
gerbėjams. 

Čia reikia pažymėti, jog A. 
Kezys nėra vien siauras mūsų 

Parodoje „Lietuva heraldikoje ir vaizduose", kuri buvo atidaryta Lietuvių dailės muziejuje, Lemonte, praėjusį 
savaitgalį, gėlę J. Lampsačiui sega A. Buntinaite, stebint A. Regiui ir G. Giedraitytei. Paroda tęsis iki kovo 8 d. 

Frederick Smith. Latvijos. Es
tijos. Danijos, Islandijos, Airi
jos, Ispanijos, Ukrainos ir kitų 
valstybių ambasadoriai. Pri
ėmime dalyvavo pagrindinių 
lietuvių ir baltų organizacijų. 

tame tarpe JAV LB, ALTo, 
Lietuvos Vyčių, BALFo. Jung
tinio Baltų komiteto ir kitų at
stovai. Į Lietuvos nepriklauso
mybės sukakties paminėjimą 
taip pat atvyko grupė Lietu
vos Vyriausybinių institucijų 
aukštų pareigūnų, šiuo metu 
dalyvaujančių Vašingtone 
JAV Valstybės departamento 
surengtame seminare krizių 
valdymo klausimais. 

Neįprastai gausiai susirin
kusius Vašingtono diploma
tinės bendruomenės atstovus. 
JAV ir Lietuvos vyriausybinių 
institucijų pareigūnus, JAV 
lietuvių organizacijų vadovus 
ir kitus svečius pasveikino 
Lietuvos ambasadorius JAV 
Stasys Sakalauskas. 

ROKAS IR SONATA 
ZUBOVAI 

GASTROLIUOJA 
TĖVYNĖJE 

Gastrolių į Lietuvą iš Čika
gos atvykę jau daugiau kaip 
septynerius metus Amerikoje 
gyvenantys pianistai Sonata 
Deveikytė-Zubovienė ir Rokas 
Zubovas, vasario 19 d. Vilniu
je, Menininkų rūmuose suren
gė pirmą koncertą. Jame 
skambėjo Robert Schumann ir 
Sergej Rachmaninov kūriniai. 

Šį mėnesį abu pianistai su 
Vilniaus styginių kvartetu 
taip pat koncertuos Klaipė
doje, Plungėje, Kaune ir Vil
niuje. 

.Esame pasaulio lietuviai. 
Nesijaučiame svetimi nei Lie
tuvoje, nei Amerikoje", taip 
save apibūdina gastrolių į Lie
tuvą atvykę pianistai. Jų re
pertuare dominuoja XX am
žiaus fortepijoninė muzika, o 
Rokui Zubovui, kaip pats pa
sakė spaudos konferencijoje, 
ypač artima garsiojo prosene
lio Čiurlionio kūryba. 

PLB VALDYBA 
POSĖDŽIAUS VILNIUJE 

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės (PLB) valdybos pirmi
ninkas Vytautas Kamantas 
šios savaitės šeštadienį atvyk
sta į Lietuvą. 

Jis dalyvaus bendruomenės 
valdybos posėdžiuose, kuriuo
se bus svarstoma už Lietuvos 
ribų gyvenančių lietuvių švie
timas ir kultūra, liepos mė
nesį įvyksiantis PLB kraštų 
valdybų pirmininkų ir valdy
bos suvažiavimas, bendradar
biavimo su Lietuvių grįžimo į 
tėvynę informacinių centrų 
reikalai. 

Posėdžiuose, kurie prasidės 
vasario 25 dieną, taip pat da
lyvaus PLB atstovas Lietuvoje 
Gabrielius Žemkalnis, PLB vi
cepirmininkai iš įvairių kraš
tų. 

PLB valdyba taip pat žada 
tartis su Regioninių problemų 
ir tautinių mažumų departa
mentu, susitikti su Seimo vy
riausybės, prezidentūros pa
reigūnais. (BNS) 

JONO ŽUKAUSKO 
SVEIKATOS BŪKLĖ 

Daug sporto mėgėjų paskai

tę žinią apie J . Žukausko su
negalavimą, teiraujasi infor
macijų apie jo būklę. 

Tokiems reikia pasakyti , jog 
šio didelio sporto entuziasto 
sveikatos būklė po truputį 
gerėja. J a m buvo padaryta 
operacija (išimtas iš galvos 
auglys) Edvvards ligoninėje, 
Naperville, IL, o dabar tęsia
mas gydymas Marian Joy Re-
habilitation Center, Wheaton, 
IL. 

Atrodo, kad po savaitės ga
lės grįžti į namus, nors, kaip 
teigia gydytojai, atsigavimas 
gali trukti ilgesnį laiką. Šiuo 
metu Jonas turi sunkumų su 
dešinės kojos ir rankos valdy
mu. 

Norintieji J. Žukauskui pa
rašyti laiškutį, gali tai pada
ryti adresuojant: J . Žukaus
kas, 802 N. Waiola Ave., La 
Grange Pk.. IL 60526. 

E . Š . 

Lietuvos ir JAV himnus giedant Vasario Šešioliktosios paminėjime Pa
saulio lietuvių centre, Lemonte. Iš kairės: sol. Praurima Ragienė, Daina 
Ragaitė ir Regina Čyvaitė (solistes dukraitės); Lemonto LB apylinkes val
dybos pirm. Kazys Laukaitis ir Anatolijus Milūnas. 

x Amer ikos Lie tuv ių ra
dijas, vad. Anatolijus Siutas 
-kiekvieną sekmadienį 7 v.r. 
per WCEV 14.50 AM. Tel . 
773-847-4903. adresas: 4459 
S.Francisco, Chicago. IL 60632. 

(sk.) 
x Akcijų, bonų bei k i tų 

v e r t y b i ų p i r k i m e ir par
davime jums nuoširdžiai pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą. Albinas Kurkulis, tel. 
312-879-7750 arba jo sūnus 
Andrius Kurkulis, tel. 312-
879-7751, dirbą su First Al 

baldus, komerc ines siuntas. 
4545 W. 63rd Street, Chicago, 
IL 60629. Tel. 1-773-838-1050. 

(sk.) 
x A l g i m a n t o Kez io foto

grafijų parodos ir jo knygos 
„Kezys Retrospektyva" sutiktu
vės bus šį penktadienį, vasario 
20 d. 7:30 v.v. Čiurlionio gale
rijoje. J a u n i m o cen t re . Visi 
kviečiami. 

(sk.) 
x Ju l ius ir Dal ia Stanis-

kiai, Macedonia, OH, Lietuvos 
Vyčiai - Antrhraci te Council 

bany Corp. Čikagoje. Iš JAV No.144, Shenandoah, PA, AJUi-

„Lietuva heraldikoje ir vaizduose" parodoje Lieti 
monte. prie Kauno miesto herbo Irena Galinienė. 

i <i u i iOjuje 

ir Kanados skambinkite veltui: 
tel. 1-888-879-7730. 

(sk.) 
x Dėmesio lietuviai! Nau

jas JAV imigracijos vizų tik
rinimas prasidės ba landž io 
mėn. Pasibaigusias vizas galiu 
pratęsti. Žmonės iš kitų valstijų 
gali pasiųsti man duomenis 
paš tu E d . Š u m a n a s , 5701 
Linden, La Grange, IL 60525, 
tel. 1-708-246-8241. 

(sk.) 
x TRANSPAK s iunčia į 

Lietuvą siuntinius, pinigus, 

lis. Orinda, C A, Nijolė h-Alfre
das Urbai, Chicago Ridge, IL, 
Lemon Bay aukštesnioji mo
k y k l a , Englewood, FL, per 
A ldoną K u r a p k a - S t a n t o n , 
Eugene ir Ri ta Sauers , Le-
vit town, PA, visi globoja po 
našlaitį Lietuvoje. Jie visi pra
tęsdami globą kitiems metams, 
atsiuntė po $150 kiekvienam 
našlaičiui. Dėkojame! „Lietuvos 
Našlaičių globos" komitetas, 
2711 W. 71 St., Chicago IL 
60629. 

(sk.) 


