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Pasiektas paslaptingas 
susitarimas ilgai vilkintose 

derybose 
Vilnius, balandžio 15 d. 

(BNS) — Ketvirtadienį, pasi
baigus ūkio ir finansų minis
trų Vinco Babiliaus ir Algirdo 
bei Šemetos „Williams Inter
national" prezidento John 
Bumgarner deryboms, Lietu
vos vyriausybės ir JAV ben
drovės „Williams Internation
al" atstovai pasiekė kompro
misą dėl „Williams" investi
cijų į Lietuvos naftos ūkį. Abi 
šalys sieks, kad sutartys dėl 
„Mažeikių naftos" akcijų par
davimo, investicijų bei naftos 
susivienijimo valdymo būtų 
pasirašytos iki gegužės vidu
rio. 

Vyriausybės ir „Williams 
International" atstovai pasi
rašė protokolinį susitarimą, 
kurio pagrindu bus ruošiamos 
įstatymų pataisos. 

Jau kitą trečiadienį įsta
tymų projektai bus svarstomi 
vyriausybėje ir netrukus po 
to teikiami Seimui. Kol kas 
neaišku, ar iš karto bus pa
ruoštas visas 66 proc. akcijų 
paketas, ar tik 33 proc. 

V. Babilius atsisakė komen
tuoti akcijų paketo pardavi
mo kainą, motyvuodamas, 
kad dėl jos turėtų nuspręsti 
Seimas ir „Williams" vado
vybė. J. Bumgarner taip pat 
atsisakė nurodyti kainą, teig

damas, kad „yra daug įvairių 
kainų". Anot jo, apie tai bus 
galima kalbėti tik po to, kai 
bus pasirašyta galutinė su
tartis. 

„Manau, kad pasiektas su
sitarimas yra abipusis kom
promisas. Aš negaliu atsaky
ti, kas laimėjo, kas pralaimė
jo — iš abiejų pusių padaryta 
nemažai nuolaidų, ir galų 
gale pavyko pasiekti tokias 
sąlygas, kurios tenkina abi 
puses", sakė finansų mini
stras Algirdas Šemeta, taip 
pat nesutikęs atskleisti susi
tarimo detalių. 

„Williams International" 
prezidentas, paklaustas apie 
naftos tiekimo garantijas, aiš
kino, kad rašytinių garantijų 
dėl Rusijos naftos tiekimo 
„Williams" neturi. „Mes tiki
mės, kad rusai turi sveiką 
nuovoką ir siekia eksportuoti 
naftą kuo efektyviau. Toks 
kelias yra Mažeikiai ir 
Būtingė", kalbėjo J. Bumgar
ner. 

„Mažeikių naftos perdirbi
mo gamykla yra gera, nafto
tiekis efektyvus, ir dėl Rusi
jos naftos mes galime varžy
tis, kaip ir bet kas kitas. Pa
prasčiausiai turime mokėti 
tinkamą kainą", sakė J. Bum
garner. 

Nuotr.: Balandžio 14-osios vakare Palangos „Auskos" poilsio ..amuose susitiko (iš kaires) Lenkijos, Lietuvos ir 
Ukrainos prezidentai — Aleksander Kwasniewski, Valdas Adamkus ir Leonid Kučma, kurie ne tik bendru 
rankų paspaudimu, bet ir savo pareiškimuose pabrėžė trijų valstybių vienybę. (Elta) 

Pasaulinės krizės skatina 
Lietuvą. Lenkiją ir Ukrainą būti 

drauge 

Atskleistos neregėto užmojo 
finansinės suktybės 

Vilnius, balandžio 15 d. telkę „Aro" greitojo reagavimo 
(Elta) — Mokesčių policijos 
departamentas ketvirtadieni 
paskelbė išaiškinęs didžiausią 
iki šiol finansinių nusikaltimų 
„serialą". 

Pirminiais skaičiavimais, 
valstybei padaryta žala siekia 
apie 10 mln. litų. Tardymo de
partamente iškelta baudžia
moji byla dėl svetimo turto už
valdymo apgaule ir apgaulin
go apskaitos tvarkymo. 

Ketvirtadieni Policijos de
partamento pareigūnai, pasi-

* Naujoji sąjunga (NS, so
cialliberalai) paragino atsis
tatydinti generalini prokuro
rą Kazį Pėdnyčią ir taip pri
siimti atsakomybę dėl kunigo 
Ričardo Mikutavičiaus nužu
dymo nesklandaus tyrimo, tei
giama trečiadieni buvusio ge
neralinio prokuroro, NS pirmi
ninko Artūro Paulausko pasi
rašytame pareiškime. K. Pėd
nyčia antradienį sušaukė Ge
neralinės prokuratūros kole
giją, kurioje pažadėjo nuobau
das 11-kai prokurorų, o kai 
kuriuos jų — atleisti iš darbo 
dėl aplaidumo. Tačiau A. Pau
lauskas mano, kad gen_. uli
niam prokurorui nuo savęs 
derėjo pradėti dalyti bausmes. 

* Seimo pi rmininkas Vy
tau tas Landsbergis siūlo 
bausti ne tik už kyšio priėmi
mą, bet ir sutikimą jį priimti. 
Tai numatyta jo Seimui tei
kiamame Baudžiamojo kodek
so pataisų projekte, kuriuo 
siekiama ištaisyti kai kurias 
teisminės praktikos atskleis
tas Baudžiamojo kodekso 
spragas. Priėmus siūlomą pa
taisą, už kyšio priėmimą bus 
galima patraukti baudžiamo
jon atsakomybėn tuos valsty
bės pareigūnus, kuriems pa
vykdavo, pasak Seimo vadovo, 
sumaniai įrodyti, kad pagal 
savo kompetenciją jie nebūtų 
galėję atlikti tų veiksmų, dėl 
kuriųjiems buvo duotas kyšis. 

(Cha) 

rinktinę bei Vilniaus, Kauno, 
Šiaulių, Visagino, Vievio ir ki
tų miestų policijos tarnybas, 
atliko daugiau kaip 100 kratų. 
Sulaikyta nemažai įtariamų
jų-

Kaip sakė Mokesčių polici-
sijos departamento vyriausia
sis komisaras Darius Samuo
lis, Vilniuje susibūrusi nusi
kalstama grupuotė per 1996-
1999 metus suspėjo įsteigti 24 
uždarąsias akcines bendroves 
bei individualias įmones, ku
rios buvo panaudojamos kaip 
sukčiavimo įrankiai. 

Formaliai studentams ar 
net Kariotiškių sąvartyno gy
ventojams priklausančios įmo
nės ir bendrovės nieko nega
mino ir nepardavinėjo. Jų pas
kirtis buvo tik pridengti kitų 
firmų finansinius pažeidimus. 

Tokios legaliai įregistruotos, 
tačiau iš tikrųjų netikros įmo
nės turėjo sąskaitas bankuose, 
imdavo iš Mokesčių inspekci
jos griežtos apskaitos doku
mentus, o tikros įmonės per 
sandorius su jomis paslėpdavo 
šešėlinės ekonomikos lėšas, 
neteisėtai susigrąžindavo ii 
valstybės pridėtines vertės 
mokestį ir išvengdavo kitų 
mokesčių. 

Negalutiniais duomenimis, 
tokioje nusikalstamoje veik
loje dalyvavo per 80 Lietuvos 
ūkio įmonių. Pareigūnų su
kaupta tyrimo medžiaga lei
džia spėti, kad šis skaičius dar 
gerokai padidės. Minėtas nusi
kalstamų finansinių operacijų 
tinklas gyvavo ir prekyboje, ir 
gamyboje, ir statyboje, kol kas 
neaptikta jo pėdsakų spirito, 
cigarečių bei naftos produktų 
versle. 

Tikslesni duomenys apie 
nusikaltėlių pelną ir valstybei 
padarytą žalą turėtų paaiškėti 
po dokumentinių patikrinimų, 
kuriuos jau pradėjo daryti Re
vizijų departamento pareigū
nai. 

Vilnius, balandžio 14-15 d. 
(BNS-Elta) — Tarptautiniai 
sukrėtimai Europoje dar la
biau išryškino kaimyninių val
stybių politinio ir ekonominio 
bendradarbiavimo svarbą, pa
žymėjo Lietuvos, Lenkijos ir 
Ukrainos prezidentai. 

Trečiadienį vėlai vakare Pa
langoje susitikę Valdas Adam
kus, Aleksander Kwasaniews-
ki ir Leonid Kučma sutarė dar 
labiau skatinti tarpusavio 
ekonominio ir prekybinio ben
dradarbiavimo skatinimą, ku
ris padėtų įveikti kaimyni
nės Rusijos finansinės krizės 
padarinius. 

Trijų prezidentų susitikime 
taip pat pasikeista nuomonė
mis apie krizę Balkanuose bei 
sutarta skatinti kuo glaudesnį 
Baltijos ir Juodosios jūros re
gionų bendradarbiavimą. Ne
seniai NATO nare tapusi Len
kija ir narystės sąjungoje sie
kianti Lietuva oficialiai remia 
NATO veiksmus Balkanuose, 
o Ukraina priklauso NATO 
veiksmams nepritariančių val
stybių grupei, todėl valstybių 
vadovams buvo mudinga su 
žinoti vienas kko nuostatą 
šiuo klausimu. 

Ketvirtadieni Klaipėdoje 
prasidėjusioje tarptautinėje 
konferencijoje „Regioninė 
transporto integracija" Lietu
vos prezidentas Valdas Adam
kus, pažymėdamas glaudes
nio bendradarbiavimo su kito
mis valstybėmis transporto 
srityje svarbą, paragino siekti 
glaudesnių ryšių ir tarp Balti
jos ir Juodosios jūros regionu. 
Lietuvos vadovas tikisi, kad 
tai padės nutiesti transporto 
koridorių nuo Juodosios iki 
Baltijos jūros uostų, kuris pa
sitarnautų regiono valstybėms 
integruotis į tarptautinę 
tranzito sistemą. 

„Šios konferencijos vieta 
neatsitiktinai tapo Klaipėda 
— sparčiai augantis Lietuvos 
uostamiestis. Neabejoju, kad 
plečiantis ryšiams tarp regio
no valstybių, Klaipėdos svar
ba Baltijos jūros bei visos Eu
ropos ekonominiame bei 
transporto bendradarbiavime 
ateityje dar labiau padidės", 
sakė V. Adamkus. 

Lietuvos ir Lenkijos prezi
dentai dar kartą pakartojo 

kė V. Adamkus. Pasak jo, Lie
tuvos užsienio politika NATO 
atžvilgiu nesikeis, nes ši tran
satlantinė organizacija yra ne
atskiriama Europos saugumo 
dalis. 

„Mes pasirengę daryti vis
ką kaip tarpininkai, kad abi 
pusės sėstų prie derybų stalo 
ir panaudotų visas galimybes 
konfliktui išspręsti", sakė L. 
Kučma. 

Lenkijos vadovas kaip re
gioninio pastovumo pavyzdį 
pateikė Baltijos regioną. Lie
tuva, Lenkija, Estija sėkmin
gai bendradarbiauja su kai
mynais regione ir nekyla prob
lemų ir nesusipratimų. „Čia 
taip pat buvo daug dramų, bet 
proto ir išminties dėka jas pa
vyko baigti", sakė A. Kwas-
niewski. 

Valdžios viršūnių nesutarimams 
spręsti — nauja komisija 

grupę, kuri parengtų teisės 
aktus, nustatančius, kaip ren
giami bendri vyriausybės ir 
prezidento atstovų posėdžiai 
tais atvejais, kai posėdyje ar 

etninius valymus Kosove, ta
čiau Ukrainos prezidentas pa
reiškė, kad jo valstybė negali 
susitaikyti su tuo, kad Kosovo 
problema sprendžiama karo 
veiksmais. 

„Mes, trijų vaistysiu prezi
dentai, kilę iš trijų labai skir
tingų šaknų, bet be^argo ran
dame bendrą kalbą. Jei su
kurtume tokius santykius pa
saulyje, problemų nebekiltų", 
sakė A. Kwasniewski. 

„Esu prieš veiksmus Jugos
lavijoje, bet dar didesnė trage
dija būtų, jei NATO nesiprie
šintų žmonių skerdynėms ir 
pateisintų vieną didžiausių 
genocidų 20-ame amžiuje", sa-

Vilnius. balandžio 15 d. 
(Elta) — Vyriausybė siekia 
baigti „žodžių mūšį" ir siūlo 
prie vieno stalo sėsti Seimo, 
prezidento ir vyriausybės dar
bo grupėms. 

Pagal Konstituciją, vyriau
sybė atskaitinga ne preziden
tui, bot Seimui, todėl šiuo me
lu įstatymas regi Muiluoja 
vyriausybės parceūnų daly
vavimą tik Seimo posėdžiuose. 

Vyriausybės atstovai, siek-
dam' seresnio bendradarbiavi
mo, dalyvaudavo pasitari
muose prezidentū'oje, kai bū
davo sprendžiami ' yriausybės 
kompetencijos ki.vsimai. sa
koma Eltai perduotame vy
riausybės spaudo- tarnybos 
pranešime. 

Kol prezidentas nebuvo pa
skelbęs bendrada-'riavimo su 
premjeru ..morat' "iumo", jie
du arba kiti prezidento ir vy
riausybės politiniai pareigū
nai aptardavo su vyriausybi
nių institucijų veikla susiju
sius pasitarimus prezidentū
roje. Tačiau dabar sprendi
mai, už kurių padarinius rei
kės atsakyti ministrui pirmi
ninkui, aptarinėjami prezi
dentūroje be premjero ar jo at
stovų dalyvavimo. Tai sukelia 
įtampą, todėl labai svarbu įs
tatymu nustatyt: taisykles, 
kurios leistų tiek prezidentui, 
tiek ir vyriausybe; vykdyti sa
vo uždavinius sutartinai ir 
žmonių labui. 

Trečiadienį vyriausybė po-

pasitarime nagrinėjami klau
simai pagal Konstituciją pris
kiriami vien tik vyriausybės 
sprendimui, taip pat tais atve
jais, kai už klausimą atsakin
gos abi institucijos, pa
vyzdžiui. — užsienio politika. 

Vyriausybės nutarime siū
loma į šią komisiją dar įtrauk
ti ne tik jos, bet ir prezidento 
bei Seimo atstovus, ir jiems 
kartu paruošti dar vieną pro
jektą — dėl trijų valdžios ins
titucijų bendradarbiavimo, 
rengiant, derinant ir teikiant 
Seimui teisės aktų projektus. 
Tikimasi, kad tuomet page
rėtu jstatvmų kokvbė. 

* Vyriausybė nu ta rė 
kreiptis \ prezidentą su 
prašymu teikti Seimui patvir
tinti Europos žmogaus teisių 
ir pagrindinių laisvių apsau-

Būna ir taip... 
(Informacija surinkta, remianti* Uetuvo* tinlaaklaida, Statiitikoa departamento. 
KJain agentūm BNS bei Elta pranešimai*) 

* Seimo konservator ių frakcijos seniūno pavaduotojas Alfon
sas Bartkus netiesiogiai parėmė premjero komandos išpuoli prieš prezi
dentūrą, paraginęs aukščiausias valdžios institucijas „netapti drastiškų 
politinių akegų vieta". Spaudos konferencijoje jis kalbėjo apie šią savaitę 
prezidentūroje surengtą pasitarimą su vežėjų asociacijos LIKA VA vado
vais, i kurį neatvyko Muitinės departamento vadovas Stasys Statys, nors 
buvo į JI kviestas. A. Bartkus leido suprasti, kad laiko pačią prezidentūrą 
kalta surengus pasitarimą. „Veržiami kontrabandos varžtai, todėl sup
rantamas noras ši procesą sustabdyti, įsukant ir pačią aukščiausią val
džios instituciją", teigė jis, kaltindamas prezidento patarėjus nepakanka
ma kompetencija parenkant kandidatus į valstybinius postus. 

* Seimo narys Rimantas Smetona paragino prezidentą atstaty
dinti premjerą Gediminą Vagnorių. „Krizė valstybės valdymo sistemoje 
— akivaizdi ir ją Vainikuoja' iš vyriausybės sklindantys pareiškimai, ku
rių turinys ir tonas yra įžūliai provokuojantys", rašo Seimo narys ketvir
tadienį paskelbtame pareiškime. Tokią situaciją R. Smetona pareiškime 
iliustruoja palyginimu, kad „vaikštoma aplink prezidentūrą atrištais vy
žų apyvarais, laukiant, kol juos kas nors užmins, vyriausybes vadovui ir 
jo komandai laukiant progos skaldyti antausius visiems nesaviems". 

* Vyriausybė tikisi, kad bendromis pastangomis kur kas leng
viau ir greičiau bus galima atlikti pavasarinius aplinkos tvarkymo dar
bus: rinkti ir išvežti šiukšles, sodinti medelius, gražinu miestų, gyvenvie
čių bei kaimų gyvenamųjų namų ir darboviečių kiemus, aikštes, parkus, 
todėl paskelbė pritarianti raginimui balandžio 24 d., šeštadienį, surengti 
visuomenine aplinkos tvarkymo talką Lietuvoje. Valstybes ir savivaldos 
institucijoms siūloma organizuoti aplinkos tvarkymo darbus, aktyviai 
juose dalyvauti, sudaryti palankias sąlygas visiems piliečiams, norin
tiems prie šių darbų prisidėti. 

* Seimo narė Laima Andrikienė, komentuodama prezidento pa
tarėjo socialines politikos klausimais Dariaus Kuolio išsakytą mintį, tiki
na negavusi prezidento Valdo Adamkaus pasiolymo užimti valstybes kon
trolieriaus postą. D. Kuolys teigė girdėjęs juokaujant, kad konservato
riams nepritarus prezidento teikiamoms kandidatūroms į valstybes kont
rolierius, belieka pasirinkti Seimo narius — arba Laimą Andrikienę, arba 
Vidmantą Žiemelį. „Nemanau, kad prezidentas galėtų būti toks žiaurus 
premjerui Gediminui Vagnoriui. Juk jeigu taip įvyktų, tai ministras pir
mininkas ir jo dešinioji ranka vyriausybes kancleris Kęstutis Čilinskas 
paskutinius plaukus prarastų! Pasigailėkite premjero!", sakė L. Andri
kienė. 

* N u o Uol Limtuvom viaiomiua mmiiininao imtmigom iankytojaunm 
draus atsinešti ir vartoti alkoholinius gėrimus. Iki šiol kai kurios viešojo 
maitinimo ištaigos lankytojams leido įvairiomis progomis — per Naujuo
sius metus, šeimos šventes — atsinešti ir vartoti alkoholinius gėrimus. 
Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos nuomone, lankytojų 
atsineštieji alkoholiniai gėrimai gali būti neaiškios kilmės bei kokybes, be 
to, jie mažina įmonių apyvartą ir pelną, sudaro prielaidas piktnaudžiauti 
patiems maitinimo įmonių darbuotojams. 

* Valstybe* gynimo tarybai pritarus vyriausybes siūlymui par
duoti JAV verslovei „Wuliams" dar 33 proc. naftos susivienijimo akcijų, 
„Lietuvos žeminimas tęsiasi", pareiškė Seimo jungtinės frakcijos seniū
nas Rimantas Smetona. Jis teigė norįs sužinoti, a r Valstybes gynimo tary
ba šį sprendimą priėmė vienbalsiai, bendru sutarimu, ar Lietuvos prezi
dentas įsitikinęs, kad Lietuva turi mokėti šią duoklę? R. Smetona teiravo
si, kokie gauti konkretūs JAV įsipareigojimai — „ne pažadai, ne trečiaei
lių JAV valdininkų miglotos užuominos, bet oficialūs įsipareigojimai už 
sudaroma* išskirtines galimybes 'VVilliams' kompanijai". 

* Kūdikio besilaukiančios Šilutės moterys sugalvojo naują 
„verslą" — prieš išeidamos gimdymo atostogų, jos „įsidarbina" keliose 
bendrovėse. „Sodros" pareigūnai prisimena atvejį, kai viena gyventoja 
gimdymo atostogų sugebėjo išeiti iš 12 darboviečių. Nors ne visuomet pa
vyksta tokį nėščiųjų gudravimą įrodyti, spėjama, kad iš 150 gimdymo 
atostogose esančių Šilutės rajono moterų net 50 pinigus gauna neteisėtai, 
nes prieš atostc?a= fiktyviai įsidarbino .Podra" buvo pakvietusi trijų dar
boviečių vadovus ir prašė jų pasakyti, kurioje darbovietėje iš tiesų dirbo 
viena moteris, jei visų įstaigų apskaitos^ įrašyta, jog ji dirbo po 8 valan
das per dieną Nerštai darbdaviai išeinančioms į dekretines atostogas mo
terims, kunos i.* t.ik-ųjų nedirbo arba dirbo tik keletą valandų per dieną, 
mokėjo didelius atlyginimus, nors kitiems darbuotojams buvo mokami 
minimalūs atlyginimai. 

* Vyr iausybė nus ta tė mėgėjiškos žūklės leidimų įsigijimo tvarką. 
Dalis vandens telkinių priskirta neišnuomotinų (valstybinės reikšmės) 
vandens telkinių kategorijai Tai — Baltijos jūra, Kuršių ir Kauno ma
rios, saugomų teritorijų vandenys. J šią kategoriją įtrauktos ir upės, upe
liai, ežerai, kur keliauja, veisiasi, gyvena retos ir nykstančios žuvys — la
šiša*, upėtakiai, upinės ir jūrinės neges. Platelių sykai. Su Žuvų išteklių 
departamento išduotais mėgėjiškos žūklės leidimais galima žvejoti 53 
ežeruose bei tvenkiniuose, 59 upėse. Baltijos jūroje ir Kuršių mariose. Už 
leidimą Taupomajame banke reikia sumokėti žyminį mokestį: metams — 
11 litų, mėnesiui — 3 litus, parai — 1 litą 

* Kauno tarybos posėdyje sprendžiant dėl konservator ių frakci
jos nario Valdimaro Pavilonio atleidimo iš miesto ūkio ir energetikos ko
miteto pirmininko pareigų, susigrūmė Lietuvos laisvės sąjungos (LLS) gos konvencijos 6-tąjį p ro to

kolą, kur iuo a t s i s a k o m a mi r - pirmininkas Vytautas Šustauskas ir jaunalietuvis Kęstutis Gaurelis. Per 
t i e s b a u s m ė s . Protokolą Lie- posėdį V. Šustauskas priėjo prie jaunalietuvio, ranka jam užčiaupė burną 

ir porą kartų pakratė. Įsikišus kitiems tarybos nariams, nesutarimo daly
viai buvo išskirti Vėliau jaunalietuvis K Gaurelis kolegai pagrasino teis
mu ir jį pavadino „sukriošusiu seniu", o V Šustauskas jaunalietuvį pava
dino „snargliumi", teigdamas, kad nebe pirmą kartą netoli jo sėdintis K. 
Gaurelis jį užgaulioja įvairiomis replikomis Taip atsitikę ir šį kartą. 

pritaria NATO atakoms prieš sėdyje nutarė sudaryti darbo 

tuvos nuolatinis atstovas prie 
Europos Tarybos Aurimas 
Taurantas pasirašė sausio 18 
d. Strasbūre, tačiau dokumen
tas įsigalios tik po jo patvirti
nimo Seime. Pernai gruodi 
Seimas panaikino mirties 
bausmę, pakeitęs ją įkalinimu 
iki gyvos galvos. 

* Kaune esanti aviacinė 
firma at idarė naują skrydi 
— iš Palangos oro uosto per 2 

su puse valandos bus galima 
nuskristi į Kelno-Bonos oro 
uostą. Šiuo metu lėktuvai pas
toviai jau skraido į Bilunda, 
Budapeštą. Hamburgą, Kris-
tianstadą, Oslą ir Prahą. <BNS> 

KALENDORIUS 
Balandžio 16 d.: Algede, Bene-

diktas-Juozapas, Bernadeta, Graž
vydas, Kalikstas 

Balandžio 17 d Anicetas. Dre
vėms. Giedrius, Sigita, Skaidra. 
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SPORTO APŽVALGA 

Redaktorė Irena Regienė 

JAUNUČIŲ KREPŠINIO ŽAIDYNĖS 
JAU ČIA PAT! 

Pagal galutinės komandų 
registracijos duomenis, š.m. 
gegužės 1 ir 2 d. Clevelande 
įvyksiančiame 1999 m. Š. 
Amerikos lietuvių jaunučių 
krepšinio pirmenybėse daly
vaus 8 sporto klubai su 53 ko
mandomis, apimančiomis arti 
600 sportininkų. Varžybos 
vyks berniukams ir mergai
tėms 5-se klasėse, suskirsty
tose pagal amžių, nuo 7 iki 16 
metų. Daugiausia komandų 
užregistravo Čikagcs ASK 
„Lituanica" — net 15, toliau 
Clevelando „Žaibas" — 10, To
ronto „Aušra" ir Toronto „Vy
tis" — po 6, Hamiltono „Ko
vas" — 5, Detroito JCovas" ir 
New Yorko „LAK" — po 4 ir 
Philadelphijos „Aras" — 3. Tai 
yra dalyvių skaičiumi rekor
dinės jaunučių krepšinio žai
dynės. Iki šiol gausiausios bu
vo 1998 m. Detroite, kur daly
vavo 45 komandos. 

Pagal klasę, komandų skai
čiai atrodo taip: Berniukų B 
(1983-84 m. gimimo) — 6, 
mergaičių B — 4, berniukų C 
(1985-86 m.) — 9, mergaičių C 
— 4, berniukų D (1987-88 m.) 
— 7, mergaičių D — 6, jau
nučių E (1989-90 m.) — 8 ir 
jaunučių F „molekulių" (1991 
m. ir jaunesnių) — 9. Jaunu
čių E ir F komandos yra miš
rios, Co-Ed tipo, kur berniukai 
ir mergaitės žaidžia kar tu . 

TJidtidįi varžybų dalis vyks 
rytiniame Clevelando prie
miestyje — Mentor, Ohio, 4-se 
mokyklose: Memorial J r . High 
School, Shore J.H.S., Ridge 
J.H.S. ir Orchard Hollow Ele-
mentary School, kur vyks ber
niukų ir mergaičių B, C ir D 
klasių varžybos. Jaunučių E ir 
F klasių žaidimai bus vykdo
mi Boromeo College, VVickliffe, 
Ohio ir Dievo Motinos lietuvių 
parapijoje, Clevelande. 

Šeštadienio vakare Dievo 
Motinos parapijoje bus žaidy
nių „Linksmavakaris". 

Įdomumo dėlei, pateikiame 
1998 m. laimėtojus. Čikagos 
JLituanica" laimėjo 5 čempio
natus — berniukų B, mergai
čių B, mergaičių C, mergaičių 
D ir „molekulių". Kiti laimė
tojai: berniukų C — Toronto 
„Aušra", berniukų D — Hamil
tono „Kovas" ir jaunučių E — 
Detroito „Kovas". 

Žaidynes vykdo Clevelando 
LSK „Žaibas". Pagrindinį dar
bą atlieka klubo valdyba, 
energingai vadovaujama pir
mininko Vido Tatarūno. Kiti 
valdybos nariai, pareigūnai 
bei treneriai: Cliff Yanosko, 
Arūnas Apanavičius, Mary 
Ann Tatarūnienė, Algirdas 
Bielskus, Vytas Apanavičius, 
John Morris, Algis Nagevi
čius, Petras Taraška, Jodi 
Apanavičienė, Russ Boliam, 
Regina Idzelienė, Vytautas 
Nasvytis, Algis Gudėnas, Au
gustinas Stungys, Algis Bud
rys, Šarūnas Stempužis, Al
bertas Sušinskas, Kęstutis 
Petraitis, Judi ta Petraitienė, 
Pat Osborne ir kiti talkinin
kai. 

Tokios apimties varžybos 
reikalauja milžiniškų išlaidų, 
kurių rengėjai neįstengtų pa
dengti be lietuvių visuomenės 
bei organizacijų paramos. Šir
dingai kviečiame atsilankyti į 
žaidynes ir nuolankiai prašo
me ištiesti pagalbos ranka! 
Aukas galima siųsti šiuo ad
resu: 

„Žaibas" Junior, Inc., c/o Vy
tas Apanavičius, Treasurer, 
866 East 185-th St., Cleve-
land, OH 44119. 

Aukos gali būti nurašomos 
nuo pajamų mokesčių — IRS 
Tax Exempt section 501(cX3). 
Čekis rašomas: Žaibas Junior, 
Inc. 

Pilnesnis žaidynių tvarka
raštis bus paskelbtas ateinan
čią savaitę. 

LSK „Žaibas" 

Lietuvos kariai, dalyvavę Pasaulio kariuomenių bėgimo pirmenybėse, š. m. vasario 24 d. vykusiose Navai Base 
Mayport. FL. su juos globojusiais JAV Karo laivyno pareigūnais. Iš k.: Commodore Greg Hoffman, jėgerė Inga 
Juodeskienė, lt Raimondas Juodeska ir Master Chief Jerry Williams. 

Commodore Hoffman, Master 
Chief Williams ir visiems jo 
štabo jūrininkams, kurie mus 
visur vežė ir palydėjo. 

ATSISVEIKINTA 
SU A.A. LIUDU 
KRIAUČIŪNU 

Iš gyvųjų tarpo š.m. kovo 13 
d. vėl iškeliavo vienas mūsų 
išeivijos sporto pirmūnų, vete
ranų — Liudas Kriaučiūnas, 
sulaukęs 77 m. amžiaus. Pa
laidotas kovo 17 d. Šv. Kazi
miero lietuvių kapinėse, Čika
goje. Ilgą laiką gyveno Cicero, 
II. 

A.a. Liudas buvo vienas iš 
LFK „Lituanicos" steigėjų ir 
šio klubo pirmosios valdybos 
narys. Iš tos valdybos penkių 
asmenų, beliko tik 2 gyvųjų 
tarpe. Tai Edmundas Ven-
gianskas ir Edvardas Šulaitis. 
Ir tik paskutinysis šiuo metu 
yra klubo aktyviųjų darbuo
tojų tarpe. 

Kai „Lituanica" 1951 m. su
sijungė su Čikagos „Grandimi" 
ir Cicero „Tauru", a.a. Liudas 
kurį laiką buvo ir šio klubo 
valdyboje. Jis taip pat buvo ir 
aktyvus futbolininkas. Tačiau 
vėliau iš aktyvaus sportininko 
bei organizacines veiklos a.a. 
Liudas pasitraukė ir retai jį 
matėme sporto rungtynėse bei 
kituose renginiuose. Viso to 
priežastis nusinešė jį \ kapą. 
Tačiau liūdna, kad mažėja 
eiles tų, kurie steigė lietuviš
kus sporto klubus šiame kraš
te. 

E.Š. 

LIETUVOS KARIAI PASAULIO 
KARIUOMENIŲ BĖGIMO 

PIRMENYBĖSE 
Š.m. vasario 24 d. Inga Juo- jos, Prancūzijos, Kanados, Ita-

Lenktynės 

„LITUANICOS" 
FUTBOLININKAI 
RUNGTYNIAUS 

SEKMADIENI 
Kovo viduryje užbaigę salės 

futbolo pirmenybes, „Lituani
cos" futbolo klubo žaidėjai tu
rėjo beveik mėnesį iki pavasa
rio rato lauke pirmenybių pra
džios. Šį sekmadienį, balan
džio 18 d., 3 vai. p.p. mūsiš
kiai jau išbėgs į žaliuoti pra
dėjusią aikštę prie Pasaulio 
lietuvių centro Lemonte. Ten 
jie išmėgins jėgas prieš ukrai
niečių „Wings" vienuolikę, vie
ną stipriausiųjų „Metropoli
tan Soccer" lygos pirmoje di
vizijoje. 

Pavasario rate, kuris baigsis 
birželio 20 d. „Lituanicos" vy
rams teks sužaisti 9 rungty
nes. Visi susitikimai vyks sek
madieniais 3 vai. p.p. Laisvas 
bus tik gegužės 30 d. sekma
dienis, nes tai bus „Memorial" 
šventės savaitgalis. 

Reikia pažymėti, kad ne tik 
balandžio 18 d. susitikimą, bet 
ir dar kitus tris iš eilės ..Li-
tuanica*1 žais savoje aikštėje 
prie Pasaulio lietuvių centro 
Lemonte. Po to visas kitas 
rungtynes „Lituanica" žais iš
vykose, tik paskutiniam pa
vasario rato susitikimui ji vel 
grįš į Lemontą. 

Gediminas Bielskus, vienas 
iš „Lituanicos" komandos va-

deskienė, Pasaulio kariuome
nių Kroso pirmenybėse (Cou-
seil International Du Sport 
Militaire—CISM), šiais metais 
vykusiose Navai Base May
port, Florida, laimėjo ketvirtą 
vietą. Ji 5 km nubėgo per 17 
min. 45 sek., vos 2 sekundė
mis atsilikusi nuo bronzos 
medalio. Lenktynes laimėjo 
Elkamch Zhor iš Maroko, da
b a r t i n ė 10 km rekordininkė ir 
v i ena geriausių ilgų nuotolių 
bėgikė. 

Š i a i organizacijai, kurios šū
kis y r a „Draugystė per spor
tą", priklauso 125 valstybės, 
ta rp jų ir Lietuva. Šių metų 
Kroso pirmenybėse dalyvavo 
24 valstybėms atstovaujantys 
300 bėgikų. Lietuvai atstova
vo 4 kariai: du iš Jėgerių ba
taliono — lt. Raimondas Juo
deska (komandos vadas) ir In
ga Juodeskienė; du iš „Gele-
ž i i io Vilko" brigados — ser
ž a n t a s Algis Balčiūnas ir 
Bronius Basalykas. 

Commodore Hoffman — 
l i e t u v i ų globėjas 

Kiekviena valstybė turėjo 
savo globėją. Lietuvos, Belgi-

Inga Juodeskienė — Nr. 306 bėgo 
pirmajame penketuke Lenktynes 
baig*1 ketvirtoje vietoje, vos dvi se
kundes atsilikusi nuo bronzos me
dalio 

dovų. teigia, kad šį sekma
dienį žaidėjų vienuolikėje ma
tysime naujų veidų, nebūtinai 
iš lietuvių tarpo. Lauksime ir 
t ikėsimės, kad „Lituanica" ge
rai pasirodys j a u pačiame pir
m a m e šio sezono jėgų išbandy
me . E.Š. 

lijos ir Ispanijos globėjas buvo 
Commodore Greg Hoffman, 
kuris yra atsakingas už viso 
Atlanto laivyno malūnsparnių 
dalinius. Taip pat kiekviena 
valstybė turėjo ir savo paly
dovą. Lietuvos palydovas buvo 
Command Master Chief Jerry 
Williams, Atlanto Laivyno 
malūnsparnių dalinio vyr. 
puskarininkis. 

Beveik nuo pirmos dienos 
Commodore Hoffman teikė 
ypatingą dėmesį Lietuvos ko
mandai. Per sporto šventės 
atidarymą, prieš sportininkų 
eiseną į aikštę, visų valstybių 
komandų kapitonai, kartu su 
savo globėjais, į aikštę buvo 
atvežti atskiromis mašino
mis. Nors Commodore Hoff
man buvo šešių valstybių glo
bėjas, jis pasirinko važiuoti 
kartu su lt. R. Juodeska. At
vykus į garbės prezidiumą, jis 
kartu su lietuviu pasiliko per 
ištisas atidarymo iškilmes. Ki
ti jo karininkai lydėjo kitų val
stybių komandas. 

Po atidarymo iškilmių, kai 
visų atstovaujamų valstybių 
dalyviai su savo vėliavomis 
įžygiavo į aikštę, kai Belgijos 
pulk. Gola (CISM vadas) ati
darė šias 47-tas rungtynes, 
kai keturi sprausminiai nai
kintuvai praskrido virš sporti
ninkų ir parašiutininkai nusi
leido į aikštę su CISM vėlia
va, visi komandų vadovai, kar
tu su savo globėjais, nužygia
vo prie Žuvusių Jūreivių pa
minklo padėti vainiką. Com
modore Hoffman ir lt. Juodes
ka žygiavo kartu. Po to jie 
kartu važiavo pietauti su ba
zės viršininkais. 

Po kroso lenktynių Commo
dore Hoffman ir jo štabas pak
vietė lietuvius į bazės golfo 
klubo restoraną pasivaišinti ir 
pakelti taures už Ingos puikią 
pasekmę. 

Paskutinę dieną Commodo
re Hoffman nustebino, pak
viesdamas mus aplankyti jo 
malūnsparnių simuliatorių, 
kur visi galėjom „paskraidyti" 
malūnsparniu. Jautėmės, lyg 
tikrai skrendame, jog patys 
kontroliuojame malūnsparnį. 
kylame, leidžiamės ar plau
kiame jūroje. Labai didžiavo-
mės, nes mes vieninteliai tu
rėjome progą taip „paskraidy
ti". Jautėmės pagerbti, kad 
Commodore Hoffman, nors tu
rėdamas daug darbo ir rūpes
čių, rado laiko su mumis pa
bendrauti. Galime didžiuotis, 
kad toks aukštas karininkas 
tiek dėmesio teikė Lietuvos 
kariams. Jaučiamės dėkingi 
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Visos trys kroso lenktynės 
vyko ketvirtadienį, vasario 24 
d. Vyrų 12 km lenktynės pra
sidėjo 9 vai. ryto. Rytas buvo 
idealus — saulutė maloniai 
švietė, drėgmės nedaug, tem
peratūra 50F — puiki diena 
bėgikams. Nors Lietuvos ka
riai nedalyvavo šiose lenk
tynėse, didžiavomės, kad jose 
dalyvavo Amerikos lietuvis 
majoras Andrius Klemas, bė
gęs už JAV komandą. Andrius 
yra daug padėjęs Lietuvos ilgų 
nuotolių bėgikams finansiškai 
ir stipendijų išrūpinimu JAV 
universitetuose. Šias lenkty
nes laimėjo karys iš Maroko. 
Maroko kariai laimėjo ir ki tas 
keturias vietas. 

Po vyrų lenktynių, maždaug 
10 vai. ryto, vyko moterų lenk
tynės. Jose dalyvavo 13-ka 
valstybių, kurioms atstovavo 
arti 50 geriausių pasaulio ka
riuomenių bėgikių. 

Ingos Juodeskienės s ta r tas 
buvo labai puikus. Pirmą pusę 
lenktynių (2.5 km) ji bėgo kar
tu su pirmuoju penketuku. 
Bėgo laisvai, energingai, su 
pasitikėjimu ir ryžtu laimėti. 

Trasa, kuri buvo aplink gol
fo aikštelę, turėjo kelis mažus 
„kalnelius" ir vieną pagrindi
nę kliūtį — staigų ir pilną 
dumblo griovį. Bėgikės turėjo 
perbėgti šį griovį du kar tus . 

Bėgant antrą kartą, Inga 
pasiekė šį griovį ka r tu su vo
kietaite — trečioje vietoje. Abi 
griovį perbėgo beveik kar tu , 
bet už 100 metrų, vokietaitė 
įgavo daugiau staigios energi
jos ir pradėjo palikti Ingą. 
Likus 500 metrų, Inga, maty
dama, kad ji varžovės nepasi
vys, ir kad jos pačios niekas 
nepralenks, būtų galėjusi su
mažinti greitį ir vistiek leng
vai nubėgti iki galo. Bet Inga 
bėgo nesulėtindama greičio, 
kiek jos širdis, kojos ir viltis 
leido. Ji nepasidavė ir parodė 
Lietuvos karių ryžtą. J i atbė
go ketvirta, vos dvi sekundės 
ją skyrė nuo bronzos medalio. 

„Bėgau, kiek galėjau. Labai 
norėjau laimėti medalį. Sten
giaus kiek galėjau, deja, nepa
vyko pasivyti vokietaitės. Bė
gau kiek galėjau", — giliai al
suodama ir vos pastovėdama 
ant kojų guodėsi Inga. „Jei 
būtų buvę daugiau 'kalnelių* 
rezultatas būtų buvęs kitoks. 
Bėgant į 'kalnelius' jaučiausi 
labai stipri. Kojos ir visas 
kūnas turėjo daug energijos",-
pasakojo Inga. Mes, visi Ame
rikos lietuviai, didžiuojamės 
Ingos pasiekimu. Pernai Airi
joje ji buvo aštunta. Šiais me

tais — ketvirta. Tai puikus 
pasiekimas, ypač, kai lenk
tynėse dalyvavo geriausios ka
riuomenių bėgikės ir pasaulio 
rekordininkė. Inga pralenkė 
visas, apart trijų. Valio! 

Po moterų lenktynių vyko 
vyrų 4.5 km bėgimas. Šiose 
lenktynėse dalyvavo Lietuvos 
vyrai. Jie stengėsi, kiek galė
jo, bet šį sykį laimė jiems nesi-
šypsojo. Vos kilometrą nubė
gęs Juodeska patempė blauz
dos raumenį ir nebegalėjo to
liau tęsti. Basalykas (po kojos 
operacijos treniruotis pradėjęs 
tik sausio mėn. gale) pradėjo 
bėgti. Nors koją labai skau
dėjo, bėgo gindamas „Gele
žinio Vilko" ir Lietuvos garbę. 
Skausmingai baigė, bet baigė! 
Balčiūnas bėgo be traumos ir 
baigė 50-tas. Lenktynes lai
mėjo prancūzas ir Portugalijos 
komanda. 

BJGENEC DECKER DOS, P.(Z 
4847 W. 103 S t .Oak .Lwrn . IL 
Pirmas apyt su Northwe«tem un-to 
dk*>mu, lš*uvisms sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoSUSai punktualiai 
Susitarimu (kaJMi angafcai) 

Tel. 706422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9625 S.7«h Ava.. Hfckory Hms. IL 
TeL (706) 5964101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzia Avs. 
CMcago.IL 60652 

Kab. M . 77*471-3300 

Dfl. L P£7WOWS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9056 S.Robarts Rd, Hfctoiy Hfc. IL 
1 mylia į vakarus nuo Mariem Ave. 

T » I . (70B) aaa 4oss _ 
Valandos pagal susitarimą 

I n g o s treniruotė Colora-
d o ka lnuose 

Inga (du mėnesiai prieš šias 
lenktynes) dešimties JAV lie
tuvių grupes buvo pakviesta 
treniruotis Colorado kalnuose 
pas Joseph Vigil, vieną iš pa
saulio geriausių kalnų ilgųjų 
nuotolių bėgikų trenerį-

Daugelis trenerių sutinka, 
kad bėgikas, norėdamas pa
siekti geriausius rezultatus, 
bent tris mėnesius turėtų tre
niruotis kalnuose. Sąlygos ne
leido Ingai ilgiau treniruotis. 
Per šį trumpą laiką ji turėjo 
progą treniruotis su geriau
siais Amerikos kroso bėgikais 
ir su Deena Drossin, JAV mo
terų kroso čempione. Šis tre-
niravimasis padėjo jai pasiekti 
geresnius rezultatus. Treneris 
Vigil didžiavosi Ingos pasieki
mu Floridoje. Jis mano, kad il
gesnis treniravimasis būtų jai 
garantavęs bronzos medalį. 

Pasikalbėjime su treneriu 
Vigil patyriau, kad jis iš prin
cipo sutiktų padėti Lietuvos 
bėgikams geriau pasiruošti 
2000 m. olimpiadai ir ateičiai. 
Lietuvos Lengvosios atletikos 
federacija turėtų pasinaudoti 
šia reta proga padėti savo 
bėgikams tinkamai pasiruošti 
2000 m. olimpiadai ir ateičiai. 
Lietuvoje yra talentingų bėgi
kų, tik jiems reikalinga pro
ga vystyti savo talentus. Fi
nansuoti jų treniravimui yra 
įvairių galimybių, tik reikia 
jomis pasinaudoti. 

Apmąstymai l enktynėms 
pas iba igus 

Pakeliui į namus, lėktuve 
mano mintys pradėjo grįžti į 
Navai Base Mayport. Atsimi
niau, kaip smarkiai plakė 
širdis stebint į aikštę žygiuo
jančius Lietuvos karius su 
plevėsuojančia mūsų trispalve 
vėliava. Atsiminiau malonų 
jausmą matant lt. Raimondą 
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Juodeska, stovintį kartu su 
Commodore Hoffman, atiduo
dančius pagarbą Lietuvos vė
liavai. Atsiminiau Ingą, jos 
ištvermingą bėgimą. Nors ji 
sunkiai alsavo, kojos jautėsi 
tarsi švininės, bet ji bėgo, 
bėgo ir laimėjo ketvirtą vietą 
— tik dvi sekundes atsilikusi 
nuo medalio. Koks pasididžia
vimas visiems — Jėgerio ba
talionui, visai Lietuvai! Atsi
miniau, kaip dažnai mus lan
kė kitų valstybių sportininkai 
ir bazės aukšti pareigūnai. At
rodė, kad visi norėjo su mumis 
susipažinti, sužinoti apie Lie
tuvą. 

Niekad nepamiršiu tų ketu
rių šaunių Lietuvos karių, ku
rie savo dalyvavimu sporte ir 
puikiu elgesiu gražiai atstova
vo Lietuvai, savo kariuomenės 
daliniams ir laimėjo pagarbą 
kitų valstybių karių. Jie buvo 
pasididžiavimo verti Lietuvos 
ambasadoriai. 

Ateinančiais metais CISM 
pirmenybės vyks Maroke. Jo
se dalyvausiantiems Lietuvos 
kariams linkime laimės ir 
sėkmės, o Ingai — medalio! 

Rimas Gedeika 
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JDOMŪS FAKTAI 
ENCIKLOPEDIJOSE 

VIOLETA RUTKAUSKIENĖ 
Pastaruoju metu betyrinė

jant vieną įdomią istorinę te
mą teko kiek atidžiau pavar
tyti eilę pasaulyje leistų encik
lopedijų. Labiausiai sudomino 
dvi: JSncyclopedia of the 
Third Reich" ir „Encyclopedia 
of the Holocaust". Pirmąją pa
rašė istorijos profesorius Louis 
L. Snyder 1976 m. New Yorke, 
tačiau ją dar ir dabar galime 
rasti amerikiečių knygynuose. 
Antrąją — keturių tomų ži
nyną — paruošė didelis ben
dradarbių kolektyvas, vado
vaujamas vyr. redaktoriaus 
Israel Gutman. Enciklopedija 
išleista 1990 m. Pirmoji mano 
dėmesį patraukė, nes joje su
radau vieno mane dominusio 
asmens biografiją, tačiau su
domino ir kiti, iki šiol nepa
stebėti ir negirdėti, faktai. 

Puslapyje 299-301 pateiktas 
nacių ideologo Alfredo Rosen-
bergo gyvenimo ir veiklos ap
rašymas. Jame radau visiškai 
naujų gyvenimo faktų, kurie, 
deja skiriasi nuo pasaulyje 
pripažintų enciklopedijų,-pvz., 
„Britanica", pateiktojo aprašy
mo. Čia rašoma, kad A. Rosen-
bergas gimė Revalyje (Taline) 
1893 m. sausio 12 d., estės 
motinos ir lietuvio šeimoje. O 
kitos enciklopedijos ir šaltiniai 
teigia, jog šis garsus nacių 
veikėjas gimė Baltijos vokie
čių šeimoje. Čia rašoma, kad 
studijavo Rygoje ir technologi
jos kolegijoje įgijo inžinieriaus 
diplomą. Tuo tarpu enciklope
dija „Britanica" rašo, kad Ro-
senbergas iki 1917 m. Spalio 
socialistinės revoliucijos Rusi
joje studijavo architektūrą 
Maskvoje ir tik 1919 m. išvyko 
į Vokietiją. Toks „įžymus" vei
kėjas, nacių ideologas, pagal 
T i s u s kriterijus turėjęs cūti 
grynakraujis vokietis, pasiro
do esąs tikrų tikriausias bal
tas. Kas tai: klaida, netiksli 
informacija ar tiesiog specia
lus klaidinimas. 

Jau kuris laikas žydų holo-
kausto tyr nėtojai pasauliui 
perša mintį, jog lietuviai, net
gi visa lietuvių tauta, yra kal
čiausia dėl žydų tragedijos An
trojo pasaulinio karo metu. 
Pastebėtinas faktas, jog kalti
nimai lietuviams, kaip iš dide
lio maišo išbiro po 1990 m. ko
vo 11-osios, Lietuvai atstačius 
nepriklausomybę ir subyrėjus 
Sovietų Sąjungai. Matyt, pasi
ruošimas tiems kaltinimams 
vyko jau anksčiau, gal prieš 
prasidedant „Perestroikai". 
Manyčiau, kad šie faktai tu
rėtų sudominti lietuvių ir estų 
istorikus dar kartą žvilgtelti 
atgal į praeitį ir pagaliau pa
tikslinti, kas gi tas žmogus iš 

tikrųjų buvo: vokietis, estas, 
lietuvis, rusas, ar kažkada iš 
Vokietijos atvykusių persi
krikštijusių žydų palikuonis, 
kaip tai atsitiko su Lenino mo
tinos tėvais ir seneliais. 

Šioje enciklopedijoje (p. 100) 
suradau dar vieną, ne mažiau 
įdomų, tačiau visuomenei ma
žai girdėtą, nacių veikėją. Tai 
Rolandas Freisleris (Freisler) 
— nacių Liaudies teismo tei
sėjas, ypač išgarsėjęs teis
muose po pasikėsinimo prieš 
Hitlerį. Pasirodo Freisleris 
Pirmojo pasaulinio karo metu 
tarnavo vokiečių armijoje ir 
kovojo su rusais. Pasižymėjo 
kovose ir buvo apdovanotas 
Geležiniu * Kryžiumi, tačiau 
pateko į rusų nelaisvę ir 5 me
tus buvo kalinamas Sibire. 
Čia pradėjo mokytis rusų kal
bos ir neblogai ją išmoko. Taip 
pat susidomėjo komunizmo 
idėjomis, susipažino su mark
sizmo-leninizmo teorija. Akty
viai įsijungė į bolševikų viklą 
ir, matyt, pasižymėjo," nes po 
revoliucijos tapo bolševikų ko
misaru karo belaisvių reika
lams. 1920 m.sugrįžta į Vokie
tiją, o kiek vėliau aktyviai įsi
jungia į nacių veiklą ir aukš
tai pakyla karjeros laiptais. 
Buvo vertinamas, kaip didelis 
sovietų baudžiamosios teisės 
žinovas, puikiai žinias panau
dojęs ir savo darbe Vokietijoje. 
Hitleris džiaugėsi turįs savąjį 
„Višinskį" (sovietų prokuroras, 
nuteisęs šimtus tūkstančių 
žmonių, 1940 m. įvedinėjęs ta
rybų režimą Latvijoje) ir buvo 
patenkintas R. Freslerio grei
tu darbu, siunčiant nusikaltu
sius mirti. 

Tačiau tai ne vienintelis 
aukštas nacių pareigūnas, 
praeityje buvęs bolševiku ar 
komunistu. Tokių, kaip R. 
Freisleris, nacių gretose buvo 
ne taip jau mažai. Kaip vienas 
britų ambasados Berlyne dar
buotojas 1934 m. savo prane
šime pastebėjo, kad buvę ko
munistai yra patys gudriausi 
nacių SA junginiuose. O ir 
pats Hitleris yra ne kartą 
pabrėžęs, kad patys aktyviau
si nacių partijos nariai — tai 
buvusieji komunistai ir stu
dentai („Stalin bfeaker of the 
nations". Robert Conąuest, 
1991, USA, p. 174). 

Vienas tokių aktyviųjų 
narių buvo ir Erich Koch — la
bai aukštas nacių valdininkas 
ir okupuotų teritorijų valdyto
jas (gubernatorius) Lenkijoje 
bei Ukrainoje. Jis buvo paval
dus čia jau aukščiau minėtam 
A. Rosenbergui ir pasitarnavo 
Reichui, uoliai tvarkydamas 
užgrobtas teritorijas. E. Koch 

Danutė Bindokienė 

Suomijos firmos „Khnkmnnn Lit " atstovą.- Bronius Rasimavičius (kairėje) įteikė kokybes pažymėjimą Kauno 
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atsakingas už šimtus tūks- žvelgiant j nusikaltėlio labai 
tančių Ukrainos ir Lenkijos silpną sveikatą, nuosprendis 

Nuotr. Eltos 
naujausi mokslininkų dar-

gyventojų, j ; : tarpe — žydų, 
išžudymą ir sunaikinimą. 
Keista, bet jam ir jo veiklai 
aprašyti pirmoje mano pami
nėtoje enciklopedijoje („En-
cyclopedia of the Third Reich) 
neatsirado vietos'. 

Va, čia pats laikas pereiti 
prie antrojo mane sudominu
sio veikalo „Encyclopedia of 
the Holocaust". Iš karto reikia 
pasakyti, kad joje yra daug 
apie lietuvius ir Lietuvą isto
rinės medžiagos ir faktų. Kiek 
nukrypstant nuo šio rašinio, 
reikia pastebėti, jog 6a taip 
pat vystoma tema, kad daugu
ma lietuvių buvo aktyvūs na
cių talkininkai ir prisidėjo, 
žudant žydus. Enciklopedijoje, 
straipsnyje „Lithuania" rašo
ma: „Most of the Lithuanians 
welcomed the Germans, and 
many collaboreted with them". 
Tikriausiai tokia knyga būtų 
įdomi ir labai naudinga turėti 
Lietuvoje, na, bent Genocido 
tyrimo centrui reikėtų būtinai 
ją turėti. 

Tačiau sugrįžkime prie 
Erich Koch. Taigi, Erich Koch 
valdoma, nacių užgrobta teri
torija driekėsi nuo Baltijos iki 
Juodosios jūros. E. Koch veik
lą ir atsidavimą Reichui verti
no ne tik A. Rosenbergas, bet 
ir pats Hitleris. Jis buvo vie
nas mylimiausių fiurerio „gau
leiterių" ir už nuopelnus ne 
kartą buvo apdovanotas žyme
nimis. Po karo keletą metų 
slapstėsi ir gyveno svetimomis 
pavardėmis. 1950 m. buvo 
anglų sugautas ir nugabentas 
į Lenkiją, tačiau teisti tokį di
delį nusikaltėlį nebuvo skuba
ma. Atsakymą „kodėl" gau
sime kiek vėliau, šio rašinio 
pabaigoje. E. Koch teismas 
įvyko tik po 9 metų. 1959 m. 
kovo 9 d. už nusikaltimus 
prieš žmoniją nuteisiamas 
mirti, pakariant. Tačiau, atsi

liko neįvykdytas. Ilgus metus 
jis buvo laikomas komunis
tinės Lenkijos kalėjimuose ir 
sulaukė gilios senatvės. Mirė 
ne taip seniai, 1986 m. lapk
ričio mėnesį. 

Keista, kad tada niekas ne
protestavo ir netriukšmavo, 
niekas neabejojo gydytojų iš
vadomis dėl sveikatos stovio, 
jokie didžiųjų valstybių teisin
gumo arbitrai neužprotestavo 
dėl šiam nusikaltėliui daromų 
išimčių. Pabaigai, pridurkime 
vieną šio nacių veikėjo gyveni
mo momentą, nutylimą encik
lopedijoje, ir gausime atsa
kymą „kodėl". Pasirodo, E. 
Koch anksčiau taip pat buvo 
aktyvus kpmunistų partijos 
narys. Tokį faktą radau žino
mo amerikiečių autoriaus ir 
istorijos tyrinėtojo Robert 
Qonquest knygoje „Stalin — 
Breaker of Nations". Cituoju 
originalo kalba: „Hitler had 
also said that while Commu-
nists could easily be converted 
to Nazism, Sočiai Demokrats 
could not. (It is curious irony 
that, for example, Koch, Hit-
ler's dreadful Gauleiter of the 
Ukraine, was former Commu-
nist — it is odd, too, that he 
did not get. a death sentence, 
but served the ręst of his life-
time in a comparatively unle-
thal Polish Communist pri-
son" (p. 175). Saviems „ge
riems" vyrams komunistai lei
džia, bet ir atleidžia daug ką, 
žydai su jų sprendimais sutin
ka, neprieštarauja ir nesi
ginčija. 

Visi čia minimi faktai rodo, 
kad nacių ir komunistų nusi
kaltimai turi bendras šaknis. 
Todėl tiriant jų vykdytą ge
nocidą prieš tautas ir nusikal
timus prieš žmoniją, jokiu 
būdu negalima atskirti šių 
suokalbininkų veiklos tyrimo, 
nes, kaip rodo istoriniai faktai 

ir 
bai, sovietai ir naciai dažnai 
dirbo ranka rankon, pagel
bėdami vieni kitiems, besimo
kydami tarpusavyje. 

ŽADAMA ATSISAKYTI 
PELNO MOKESČIO 

Seimui priėmus Pajamų mo
kesčio ir gyventojų turto dek
laravimo, Nekilnojamojo turto 
mokesčio ir rinkliavų įstaty
mus, šiemet turėtų būti baigta 
antroji mokesčių sistemos re
formos dalis. 

Kaip rašo „Respublika", pri
ėmus šiuos įstatymus, nuo 
kitų metų įmonės nemokės 
pelno mokesčio, o įvedamą 
naują nekilnojamojo turto mo
kestį fiziniams asmenims mo
kės tik turtingi žmonės. Fi
nansų ministerija prognozuo
ja, kad, įteisinus Pajamų mo
kesčių įstatymo nuostatas, 
bendra mokesčių našta jų mo
kėtojams per metus sumažėtų 
662 mln. litų. 

Šiuo įstatymu bus įvestas ir 
visuotinis pajamų deklaravi
mas. Tačiau finansų minist
ras A. Šemeta sako, jog tai ne
reiškia, kad kiekvienas Lietu
vos gyventojas turės pats de
klaruoti pajamas — jas už gy
ventojus deklaruos įmonės, 
kurios moka darbo užmokestį. 

Pajamų mokesčio įstatymo 
projekte tarifai diferencijuoja
mi pagal pajamų dydį. Asme
nys, kurie gaus iki 12 neapmo
kestinamų minimumų — Šiuo 
metu neapmokestinamas mi
nimumas yra 214 litų — mo
kės 15 proc. pajamų mokestį. 
Asmenys, kurie gaus didesnes 
pajamas, mokės šią ribą virši
jančios sumos 29 proc. pajamų 
mokestį. 

Nekilnojamasis turtas bus 
apmokestinamas tik tas, kurio 
vertė didesnė nei 200,000 litų. 

R.J. 

Reikėjo net penkių 
kartų 

Sakoma, kad „trečias kar
tas nemeluoja", bet amerikie-
tiškame teisme reikėjo net 
penkių kartų, kol pagaliau 
pripažinta, kad kaltinamasis 
— dr. Jack Kevorkian — yra 
žmogžudys. Nors jis šį kartą 
buvo teisiamas už vieno 
žmogaus nužudymą, bet per 
savo maždaug dešimtį metų 
trukusią „karjerą" iš šio pa
saulio pasiuntęs 130 asmenų, 
tvirtindamas, kad jie visi 
norėję mirti ir patys nusižudę 
— tik su jo, kaip gydytojo-
profesionalo, pagalba. 

Tais veiksmais dr. Jack Ke
vorkian užsitarnavęs „Mirties 
daktaro" titulą ir buvo plačiai 
žinomas (jeigu tai galima pa
vadinti pagarsėjimu) ir už 
Amerikos ribų. Tiesa, medici
nos gydytojo teises Micbigan 
valstįjoje dr. Kevorkian buvo 
praradęs, tad galbūt neturi 
teisės net daktaru vadintis. 

Kaip minėta, Jack Kevor
kian buvo jau anksčiau ketu
ris kartus patrauktas į teis
mą, sėdėjęs kalėjime, tačiau 
ne už žmogžudystę, o dėl to, 
kad Michigan valstijoje yra 
įstatymais draudžiama padėti 
žmogui nusižudyti. Tris anks
tesnius kartus „Mirties dak
taras" buvo išteisintas, ket
virtąjį — teismo procesas lai
kytas neteisėtu, bet kaskart 
Jack Kevorkian buvo per
spėtas daugiau tų veiksmų 
nekartoti, ir kaskart perspė
jimų nepaklausė. Verta pa
stebėti, kad ne visi ir visada 
Kevorkian smerkė ui tas pas
laugas, taip pat jam netruko 
„pacientų", tad galimybių, 
kad jis savo „praktiką užda
rys" nebuvo verta tikėtis. 
Nors Kevorkian propaguoja
ma teori/a, kad kiekvienas as
muo — šiuo atveju, nepagydo
mas ir nuolatinius skausmus 
kenčiantis, ligonis — turi tei
sę pats pasirinkti, kada jis 
nori mirti, paneigia žmogiš
kumą ir žmogų sulygina su 
gyvuliuku, kurį veterinorius 
vienokiu ar kitokiu būdu 
„užmigdo", ji turi pakanka
mai pasekėjų, o kai kurios 
valstijos net buvo suruošusios 
referendumą, kur gyventojai 
galėjo pasisakyti, ar jie yra už 
nepagydomų ligonių savižu
dybę su gydytojo pagalba. 
Todėl Jack Kevorkian teismų 
procesai buvo atidžiai stebimi 
ir pagal tai daromos išvados. 

Tačiau Jack Kevorkian, at
rodo, pats pradėjo tikėti savo 
tam tikru visagališkumu, o jį 
supanti kontroversija ir žinia-
sklaidos dėmesys skatino 
žengti dar vieną žingsnįs — šį 

kartą jau tikrai per toli. Ke
vorkian leido nufilmuoti ir po
puliarioje televizijos progra
moje „60 Minutes" parodyti, 
kaip jis numarino vieną sun
kiai sergantį ligonį. Kadangi 
žmogus pats negalėjo nuodų 
įsileisti, Kevorkian, visai ne
sivaržydamas, tarytum labo
ratorijoje atlikdamas eilinį 
bandymą, aiškino žudomojo 
mirties eigą iki pat paskutinio 
atodūsio. Programa stipriai 
sukrėtė žiūrovus ir iššaukė 
daug protestų. 

Kadangi negalėjo būti jo
kios abejonės dėl to asmens 
mirties priežasties ir Kevor
kian vaidmens, „Mirties dak
taras" vėl atsidūrė teisme. Jis, 
kaip ir anksčiau, pademon
stravo pasitikėjimą savo su
gebėjimu nuo bausmės išsi
sukti ir net atsisakė advokato, 
pasiryžęs pats save ginti ir 
bylą laimėti. Nors Amerikos 
teismų sistema neretai susi
laukia kritikos ir laikoma ne
labai tobula, šį kartą įrodymai 
buvo tokie aiškūs, kad ne
galėjo likti jokios abejonės: fil
mas iš „60 Minutes" progra
mos buvo parodytas prisie
kusiųjų tuzinui ir kovo 26 d. 
jie rado Jack Kevorkian kaltu. 
Bet ir tuo metu kaltinamasis 
per daug nesijaudino, žadė
damas pradėti bado streiką 
(taip yra jau anksčiau daręsi, 
jeigu būtų uždarytas į kalė
jimą. 

Balandžio 13 d. pagaliau 
buvo paskelbtas teismo nuos
prendis: Jack Kevorkian (net
rukus sulauksiąs 71 m. am
žiaus) nubaustas nuo 10 iki 
25 metų laisvės atėmimu už 
žmogžudystę ir taip pat pavo
jingų vaistų, kurių, praradęs 
gydytojo teises jis jau nebe
galėjo turėti, panaudojimą. 
Teisėja Jessica Cooper, ištar
dama teismo nuosprendį, pa
brėžė: „Mūsų kraštas remiasi 
įstatymais, kad galėtume kul
tūringai ir teisingai išspręsti 
atsirandančius konfliktus. 
Galima su įstatymais nesutik
ti, galima stengtis, kad jie 
būtų pakeisti, bet šiuo atveju 
įstatymas yra visiškai aiškus: 
kai vienas asmuo kitam 
įleidžia mirtiną kiekį nuodų, 
mes tai vadiname žmogžu
dyste". Žinoma, Kevorkian gy
nėjai žada apeliuoti, o, be to, 
jam nereikės kalėti viso baus
mės laiko — galės būti sąly
ginai paleistas maždaug už 
šešerių metų. Jo teismas ir 
paskirta bausmė vis tik su
teikia pasitikėjimo teisingumo 
sistema šiame krašte. 

„GRANDINĖLES" 
REIKŠMĖ IŠEIVIJOS 
LIETUVIŲ KULTŪROS 

GYVENIMUI 
LIGI JA TAUTKUVIENĖ 

Nr.22 Tęsinys 
Čia smulkių detalių apipavidalinimas dažnai tiek 

pat svarbus, kaip ir bendra idėja. Tam įvykdyti reikia 
jau kūrybinio talento, lankstaus prisitaikymo prie 
Mlygų. o ypač pasiryžimo ir darbštumo. Kaip mato
me, tas ypatybes aukštame laipsnyje ir turi 'Gran
dinėlės' vadovai Liudas Sagys ir jo pagalbininkai" 
(JDraugas", 1972.03.25). 

Dienraštis „Chicago Today", pirmadienį, tuoj po kon
certo (03.20), išspausdino muzikos kritikės Ann Barzel 
kultūrinių Čikagos įvykių apžvalgą. Ji pastebi, kad iš 
visų jos matytų šokėjų grupių „lietuvių liaudies an
samblis buvo spalvingai įdomus". 

Po Čikagos vėl visa eilė didesnių ar mažesnių kon
certų, kaip M. Valančiaus lituanistinės mokyklos pa
vasario pokylis bei kiti. Dauguma koncertų — lėšų 
kaupimas būsimai „Grandinėlės" kelionei į Europą. 
Išskirtinė vieta tektų balandžio mėn. surengtame De
troito Crastwood mokyklos salėje, talpinančioje 750 
žiūrovų. Ingrida Bublienė, kuri rūpinasi lėšomis, at
vyksta keletą dienų anksčiau padėti organizatoriams. 
Susirinko apie 900, net kėdžių pritrūko. Galų gale pri
trūkus bilietų, likusieji buvo įleisti nemokamai! Pil

nutėlėje salėje buvo tiek amerikiečių, tiek lietuvių 
publikos. Programa atlikta lyg vienu atsikvėpimu, o 
šokėjai dar spėja ir rūbus pasikeisti. Nespėja plojimai 
nutilti, kai šokėjai keičia šokėjus ir taip šokis po šokio. 
Svečius stebino jaunimo ištvermė. Aleksandros Sa-
gienės žodžiais tariant, šokėjai užsigrūdina repetici
jose. Šokėjai, kurie sudaro grupės daugumą, tokie jau
nučiai jų amžius tarp 14-15 metų. Pagrindinės rolės 
atlikėja Milda Jokubaitytė-Sandargienė vaizdelyje 
„Duktė viena namie liko", koncertui atvyko tiesiai iš 
Floridos, kur persikėlė gyventi. Kokia didelė meilė 
šokiui! Žiūrovai ilgai nepaleido šokėjų nuo scenos, pa
baigoje padėką išreiškę gėlėmis. „Nuostabi Liudo Sa-
gio ir Aleksandros Sagienės ir kitų vadovų energija ir 
pasiaukojimas. Jiems lietuviškas tautinis šokis yra 
brangesnis už daugybę paaukotų poilsio valandų. To
dėl ir spektakliu negalėjome atsigėrėti. Stebėjau dvi 
amerikiečių poras spektaklio metu. Ir jie ne tik ne
gailėjo delnų plojimams, bet ir buvo maloniai nuste
binti. Sužavėtas ir buvo mūsų jaunimas, kuris šį kon
certą stebėjo" (J)raugas", 04.20).Tačiau be kritikos ir 
vėl neapsieita, bet VI. Selenis taikliai pastebi, kad kri
tika: „buvo iš tų pačių žmonių, kurie visur ir viską 
kritikuoja ir beatodairiškai švaistosi savo žinojimu" 
(„Draugas", ten pat). 

Dar yra begalės darbų rengiantis Tautinių šokių 
šventės programai. Į Ketvirtąją Tautinių šokių šventę 
iš Clevelando išvyko net 60 „Grandinėlės" šokėjų! 
Šventės vyriausioji šokių vadovė — Genovaitė Breich-
manienė, o jos asistentas — iš Clevelando Čiurlionio 
ansamblio Mindaugas Leknickas. Po šventės — antro

ji „Grandinėlės" užjūrio kelionė. Šį kartą į Europą re
prezentuoti Amerikos lietuvius. 

Kelionė \ Europą 

Rugpjūčio 3 d. išvykstama autobusais iš Clevelando 
į New Yorko tarptautinį oro uostą. Belgų „Sabena" 
lėktuvu skrendama \ Belgijos sostinę Briuselį ir iš ten 
jau kitą dieną — į Londoną. Galima sakyti, be jokio 
poilsio, rugpjūčio 5 d. vakare Commonwealth instituto 
koncertų salėje pirmasis pasirodymas Europoje. Sek
madienį, rugpjūčio 6 d. koncertas Manchesteryje. Rug
pjūčio 7 d. išskrendama atgal į Briuselį, iš kur dviem 
belgų firmos autobusais vykstama į Bonną. Tuo metu 
Vakarų Vokietijoje vyks kultūrinė savaitė, į kurios 
renginius įsijungs ir „Grandinėlė" (koncertas Bonnoje 
— rugpjūčio 8 d.). Numatyta, kad Bonnoje „Grandi
nėlę" pasitiks kun. Vaclovas Šarka, kuris praeityje ne 
vieną yra palydėjęs iš Vokietijos stovyklų į užjūrio 
kraštus. Kun. V. Šarka kartu su „Grandinėle" keliaus 
po Vokietiją ir palydės iki Romos. Rugpjūčio 9 d. ryte 
tais pačiais belgų autobusais išvykstama į Hamburgą. 
Rytojaus dieną numatomi koncertai Vokietijos Baltijos 
jūros pakrantėje esančiame kurorte — Timmendorfer 
Strand, o rugpjūčio 11d. koncertas Hamburgo univer
sitete. Kitą dieną vykstama į Vasario 16-osios gimna
ziją, o dar kitą dieną (08.13) koncertas Stuttgarto 
miesto parke Freiheit Buehne, kurį rengia vokiečių 
agentūra Stuttgarter Ausstellung GMBH. Šis koncer
tas — kun. Senkaus pastangų rezultatas. Rugpjūčio 
14 d. „Grandinėlė" išvyksta į Romą. Kelionėje numaty

ta užtrukti dvi dienas ir atvykti 15 dienos vakare, 
vėluoti nevalia, nes 16 d. jau vykstama į popiežiaus 
vasaros rezidenciją audiencijai. Tikimasi pašokti ke
letą šokių su tautiniais drabužiais. Rugpjūčio 17 d. — 
koncertas ir rytojaus dieną per Šveicariją „Grandi
nėlė" keliauja į Paryžių. Tik viena diena skirta miesto 
apžiūrėjimui ir rugpjūčio 21 d. išvykstama atgal į 
Briuselį, o iš ten — namo per New Yorką. 

Koncertinėje kelionėje numatyti 65 dalyviai: 35 šo
kėjos ir 16 vaikinų, orkestras, vadovaujamas Dalios 
Kavaliūnaitės, Liudas ir Aleksandra Sagiai, Br. Ka-
zėnienė — rūpinsis butaforija, Jonas Garla — fotogra
fas, Edvardas Rydelis — scenos įrengimai, ir dar devy
ni suaugusieji. 

Europoje įvairiuose kraštuose „Grandinėlę" globos 
ten esančios lietuvių bendruomenės ar jų atstovai. 
Anglįjoje — J. Alkis ir A. Jaloveckas, Vak. Vokietijoje 
jau minėti kunigai, Italijoje — prel. L. Tulaba. 

Jau žinoma, kad būsimoji išvyka pareikalaus iš visų 
dalyvių pilno susiklausymo, nebeskaičiuojamų repeti-
cijų valandų, bet ir nemažiau išlaidų, kurių didesnę 
dalį turės padengti patys važiuojantys. Taigi, toks pla
nas jau skelbiamas gegužės mėn. spaudoje („Draugas", 
1972.05.26), o rugpjūčio mėn. Lietuvos vokiečių laik
raštis „Die Raute" paskelbė ir smulkiai išdėstė, kur 
vyks „Grandinėlės" koncertai. 

Vienas pagrindinių uždavinių, kurių, beje, ne vieną 
turi „Grandinėlė", yra didelis noras parodyti pasauliui 
lietuvių kultūrą, ilgaamžį mažos tautos meną. 

(Bus daugiau) 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
PHILADELPHLV PA 

LIETUVIŲ PARAPIJOS 
ŠVENTĖ 

Balandžio 24 - 25 dienomis 
Šv. Andriejaus lietuvių para
pija minės dvi reikšmingas su
kaktis — 75-ąją parapijos įkū
rimo sukaktį ir 20-ąją jos ad
ministratoriaus kun. Petro 
Barkausko šventimų sukaktį. 
Minėtą savaitgalį abu jubilie
jai bus pažymimi trimis ren
giniais. 

Šeštadienį, balandžio 24 d., 
3 vai. p.p. Lietuvių namuose 
i2715 E. Allegheny Avenue) 
rengiamas iš Vilniaus at
vykstančio Lietuvos dailės 
muziejaus „Kanklių" ansamb
lio koncertas. Kas gi tas an
samblis? Koncerte mes išgir
sime muziką, atliekamą ne tik 
kelių rūšių kanklėmis, bet ir 
įvairiais folkloriniais instru
mentais, k a n u atvyks ir so
listė Aušra Stundytė, iškilio
sios Lietuvos operos solistės 
Irenos Milkevičiūtės mokinė. 
Visi ansamblio nariai yra pro
fesionalai, baigę Lietuvos Mu
zikos akademiją, su koncertais 
apkeliavę beveik visas Vakarų 
Europos valstybes, kai kurias 
net po kelis kartus. Paste
bėtina, kad „Kanklių" progra
moje ne tik liaudies muzika, 
bet ir iškiliųjų Lietuvos kom
pozitorių klasikiniai bei popu
liaraus žanro kuriniai. I Lietu
vių namuose įvyksiantį po
piečio koncertą drąsiai galime 
kviesti ne tik savuosius, bet ir 
muzikos mėgėjus bei žinovus 
amerikiečius. Koncerto bilietų 
kaina — 12 dol., pensinin
kams bei studentams — 10 
dol.; vaikams iki 12 metų am
žiaus —"nemokamai. Jubilieji
nio komiteto, ypač koncerto 
komisijos pirmininkės Romos 
Krušinskienės rūpesčiu 

„Kanklių" ansamblis su kon
certais taip pat aplankys Wa-
terbury. New Haven, Nevv 
Yorko, Putnamo, Baltimorės. 
VVašnin'gtono, Detroito, Le-
monto ir Čikagos lietuvių tel
kinius. Ansamblio gastroles 
organizuojant sulaukta talkos 
iš JAV LB Kultūros tanbos 
pirm. Marijos Remienės ir fi
nansinės paramos iš didžiojo 
mecenato Lietuvių fondo. 

Sekmadienį, balandžio 25-
ąją — pačią svarbiausią Šv. 
Andriejaus parapijos jubilieji
nių iškilmių dieną, 1 vai. p.p. 
Šv. Andriejaus parapijos baž
nyčioje (VVallace ir N. 19th 
gatvių sankryža) bus aukoja
mos iškilmingos padėkos šv. 
Mišios. Pagrindinis Mišių au
kotojas — amerikietis vysku
pas Robert P. Maginnes. Pa
mokslus pasakys ganytojas 
lietuviškajai diasporai vysk. 
Paulius Baltakis, OFM (lietu

vių kalba) ir prel. dr. Juozas 
Anderlonis. Lietuvos Vyčių or
ganizacijos dvasios vadas 
(anglų kalba). Koncelebruo-
tose šv. Mišiose dalyvaus ke
lios dešimtys kunigų, jų tarpe 
ir keli „parapijos sūnūs", pasi
rinkę Dievo tarnybą. Šv. Mi
šių metu giedos ansamblis 
„Kanklės" (vadove doc. Lina 
Naikelienė), Šv. Andriejaus 
parapijos choras (vadove Ane
lė Kaulinytė), o į šv. Mišias 
besirenkantieji galės išgirsti 
Tėvų Paulinų chorą, kurį 
prieš daugelį metų įkūrė jubi
liatas kun. Pe t ras Burkaus-
kas. 

Po iškilmingų šv. Mišių 4 
vai. p.p. Lietuvių namuose 
vyks jubiliejinė puota, daly
vaujant Lietuvos valstybės at
stovams, hierarchams, lietu
viškųjų organizacijų vado
vams, amerikiečiams sve
čiams ir tautiečiams, įverti
nantiems Šv. Andriejaus para
pijos svarbą tikėjimo, lietu
viškojo švietimo ir kul tūros 
puoselėjimo srityse. Maistą 
pateiks Culinary Design Asso
ciates — už 50 dol. (bilieto kai
na) valandą vaišinsitės koktei
liais ir užkandžiais, per vaka
rienę — keliais patiekalais bei 
vynais, padavėjams aptarnau
jant. Senokai Lietuvių namai 
tokio panašaus šaunaus rengi
nio neturėjo ir negreit vėi 
tokią svarbią progą Philadel-
phijoje turės. Puotą ruoš ko
misija, vadovaujama Lino Ku
čo (talkininkai Kristina Voler-
tienė, Gema Kreivenaitė, Al
gis Šalčiūnas, Renata Kučie-
nė, Tomas ir Aleksandras 
Dantos) žada linksmo pobū
džio „Kanklių" ansamblio pro
gramėlę ir kuo mažiausiai 
sveikinamųjų kalbų. Bilietai 
ir stalai į puotą užsakomi, 
paskambinus Parapijos komi
teto narei Marijai Sušinskie-
nei (215) 927-2467, a rba krei
piantis į Šv. Andriejaus para
piją. Philadephijai „naujiena" 
— puotos metu Lietuvių na
muose esančiame Kultūros 
centre veiks darželis, kur bus 
auklių, prižiūrinčių mažame
čius vaikus. Norėdami išsa
mesnės informacijos, kreipki
tės į Kristiną Volertienę (610) 
664-9425. 

Tautiečius ragindami gau
siai dalyvauti visose Šv. An
driejaus ir kun. P. Burkausko 
jubiliejų iškilmėse, pabrėžia
me, kad labai svarbu Philadel-
phijos arkivyskupijos vado
vams parodyti lietuviškųjų 
parapijų reikalingumą. Atsi-
mintina. kad taut inė parapija. 
lietuvių spauda, l i tuanist inė 
mokykla, mūsų ideologinės. 
kultūrines bei visuomeninės 
organizacijos ir klubai turėtų 
užtikrinti sėkmingą JAV lietu
vių ateitį. 

Alg. S. Gečys 

šv. Andriejaus lietuvių parapijos, švenčiančios deimantinį jubiliejų, komitetas. Iš kaires: Gediminas Dragūnas, 
Algimantas Gečys (vad. jubiliejinių metų komitetui), Marija Sušinskienė, Angele Puodžiūnienė, Jonas 
Puodžiūnas < parapijos komiteto pirm.;. Aldona Page, Roma Krušinskienė, Karolis Kazakauskas. Vladas Vie
nažindis. Komitetui dar priklauso: Bronius Krokys, Ellie P;otrowski, Vytautas Sušinskas ir Regina Rauber-
taite. Nuotr Antano Krušinsko 

KOVO 
VIENUOLIKTOSIOS 

ŠVENTĖ 

Norėčiau pasidalinti minti
mis, kaip Kovo 11-osios dienos 
šventė buvo praleista Phila-
delphijoje, lietuvių ta rpe . Iš
kilmingos šv. Mišios buvo lai
komos Šv. Andriejaus parapi
joje, Philadelphijos mieste. 
Šios parapijos kunigas Petras 
Burkauskas buvo pakvietęs 
kunigą Antaną Lapę, kuris 
dabar t iniu metu studijuoja 
teologiją Katalikų universi
tete, Vašingtone. Kunigas An
tanas Lapė pravedė ne tik re
kolekcijas šeštadienio vakarą, 
kovo 13 dieną, bet taip pat ir 
sekmadienines Mišias, kovo 
14 dieną, kurios buvo skirtos 
Lietuvos nepriklausomybės 
atgavimo metinėms paminėti. 

Kovo 14 dienos šv. Mišios 
buvo įspūdingos, ne tik šven
čiant Lietuvos nepriklausomy
bės dieną, bet taip pat kuni
gas Lapė ir kunigas Burkaus
kas pravedė Krikšto apeigas. 
Rasa Valaitienė gavo savo pir
mąjį krikštą. Jos krikšto tėvai 
yra Kastytis ir Irena Mauri-
cai. Šios iškilmingos apeigos 
da r kartą įrodė, kad Lietuvos 
katalikiški papročiai yra gan 
svarbūs ir reikšming-' etuvių 
išeivijos tarpe. 

Naujai atvykę tautiečiai taip 
pat sutiko aktyviai dalyvauti. 
Komiteto narys Dainius Didž-
balis rūpinosi naujai atvyku
sių dalyvavimu rekolekcijose 
ir iškilmingose šv. Mišiose. 
J ū r a t ė Bendikaitė, Andra Stu-
činskaitė, Inga Valaitytė — 
tai tik keletas vardų iš naujai 
atvykusių lietuvių tarpo. And
ra ir Inga perskaitė lietuviš
kas radijo žinias gegužės 23 
dieną. Philadelphijoje. Jūratė 
pristatė kunigą Antaną Lapę, 
po šv. Mišių, Lietuvos išeivijos 
bažnytinėje salėje. Dainius pa
sakė užbaigiamąjį žodį ir pa
kvietė visus dalyvaujančius 
lietuvius į estradinį artistų 

„Žvaigždžių kvartetą", kuria
me dalyvavo: Janina Miščiu
kaitė, Ona Valiukevičiūtė. 
Valdemaras Frankonis ir Vik
toras Malinauskas. Koncertas 
įvyko Lietuvių muzikos na
muose. Philadelphijoje. 

Naujai atvykusių lietuvių 
vardu labai norėčiau padėkoti 
visiems Šv. Andriejaus parapi
jos nariams ir taip pat kunigui 
Petrui Burkauskui. kurie mus 
taip šiltai priėmė, leido įsi
jungti ir aktyviai dalyvauti 
lietuviškoje veikloje. Visiems 
didelis ačiū už nuoširdumą, 
ačiū, kad Šv. Andriejaus para
pija tapo mūsų antraisiais na
mais. 

Po šv. Mišių, aš perskaičiau 
savos kūrybos eilėraštį, kurį 
paskyriau Lietuvos nepriklau
somybės atgavimo metinėms. 

Inga Valaitytė 

C L E V E L A N D , O H 

AUKŠTESNIOJI 
LITUANISTINĖ 

MOKYKLA 

, Aušros" aukštesnioji litua 
nistinė mokykla buvo įsteigta 
1998 m. vasarą poros šeimų 
iniciatyva. Pamokos prasidė
jo tų p a d ų metų rugsėjo 5 d. 
Šiais, mokyklos pirmaisiais, 
metais veikia 9-asis skyrius, 
kuriame mokosi 5 mokinės. 
(Aukštesniems skyriams šiuo 
laiku nėra mokinių, nes jau 
aštuonerius metus Clevelande 
nebebuvo aukštesniosios li
tuanist inės mokyklos). 

Mokyklai suplanuota ketve
rių metų (9-12 sk.) programa 
ir tikimasi kar.r.et pridėti po 
vieną skyrių. Dėstoma lietu
vių kalba ir literatūra, Lietu
vos istorija, geografija, tikyba, 
dainavimas ir tautinių šokių 
teorija. Visus dalykus dėsto 
mokyt. Vida Bučmienė. Dai
navimo pamokas kartais pra
veda Širvinskiene su Majoro-
viene. 

Lietuvių kalbos pamokų pa
grindinis tikslas — išmokyti 
taisyklingos lietuvių kalbos ir 
rašybos. Literatūros pamoko-

S K E L B I M A I 
Nekilnojamo turto [vairus 

ELEKTROS 
IVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Al/rOMOOLJO.NAMUŠvėKAfrj& 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapofcs w Off. Mgr. Auksė 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
32081/2 Wwt95th Street 

Tai. (706) 424-8654 
(773)581-8664 

MAJOR MANUFACTURER 
ON SOUTHSIDE 

Looking for • Machinists 
* Gnnders & * Assemblers 

|lst 4 2nd srirfts, full time permanentj 
positions. Exc. pay basod on exp. 
Mušt be able to comrnunicate irt 
English. Call: Kristen or Jason 

1 - 8 0 0 - 4 1 6 - 8 6 6 2 
Mušt hava own transportation. 

se aptariamas namie perskai
tytų veikalų savitumas, uni
versalumas ir suvokiama, 
kaip literatūroje atsiskleidžia 
tautos charakteris. Istorijos 
pamokose pabrėžiamos įvy
kių priežastys ir pasekmės. 
Geografijos pamokose daug 
dėmesio skiriama ekonomi
niams bei socialiniams geo
grafijos aspektams. Tikybos 
pamokų tema — krikščionybė 
Lietuvoje. Visų dalykų pamo
kose dažnai palyginama lietu
vių kalba, kultūra, istorija, 
geografija su kitų tautų, kad 
perteikiamas žinias moki
niams būtų lengviau suprasti, 
įvertinti, į jas įsijausti. 

Pamokos vyksta Dievo Moti
nos Pagalbos parapijos patal
pose -šeštadienį, o kartais 
sekmadienio popietę. Ateinan
tiems mokslo metams numa
tomas patogesnis laikas — 
šeštadienių rytais. 

„KOLDŪNŲ FABRIKAS" 
1990 metais susiorganizavęs 

JAV Clevelando socialinis sky
rius savo šalpos — labdaros 
darbą ypač išplėtė 1992 m., 
pradėdamas gaminti koldū
nus. Nuo pat įsikūrimo pra
džios šiam gražiam talkinin
kių sambūriui vadovauja An
gelė Staškuvienė, Onutė Šilė-
nienė ir Marija Mikonienė. 

Į „koldūnų fabriką" — Dievo 
Motinos parapijos erdvią vir
tuvę ir svetainę — laikas nuo 
laiko, nerečiau kaip kartą per 
du mėnesius, susirenka apie 
30 talkininkių — įvairaus am
žiaus, įvairių profesijų, daug 
jų jau besidžiaugia pensinin
kių gyvenimo dienomis. Čia, 
pasiskirsčiusios darbus, jos 
pluša keturias valandas, paga-
mindamos šešis-septynis tūks
tančius koldūnų (kitų dar „vir-
tinukais" vadinamų). Koldū
nai visų labai mėgstami. Juos 
pati sambūrio valdyba išpar
duoda daugeliui nuolatinių 
klientų, bet naujų taip pat at
siranda. Sakoma — „gera pre
kė pati save reklamuoja". 

Šios darbščiosios bitelės ne 
tik aukoja savo laika ir darbą. 

Reikalingi žmonės valymo 
darbams dienomis ir naktimis. 

Vietovė - 55 greitkelis 
ir Cicero g-vė. 

Tel. 630-985-3430. 
Kalbėti angliškai. 

Parduodu dviejų kambarių butą 
puikioj vietoj. Pušų gatvėj, Žvėryno 
rajone. Vilniuje. Iš balkono matosi 
Vingio parkas. Suremontuotas butas 
antrame aukšte dviejų aukštų name. 
Skambinkite Audrai (416) 533-9880 
arba parašykite pusiu@aol.com 

Nerūkantis pensininkas 
ieško kambario su maistu 

prie šeimos. 
Tel. 773-472-1249 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(773)590-0205 
(708)425-7160 

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

KMiECtK REALTORS 
7922 S.Pulaski Rd. 

. 4365 S Arcr*r Ave 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danute; Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir asme
niškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

,#**%. Realmart $ Į Ą 
Realty Group Ine 

6602S.PulaskiRd. 
Chicago, IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Assodate 

Patarnauja (vairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Bus. 773-5S5-6100 Pager 312-30S-03T7 
F«x 773-385-39*7 

bet dar išlaiko du Lietuvos 
našlaičius, kuriems kiekvieną 
kartą, kai susirenka dirbti į 
specialią skyriaus kasą įneša 
savo asmeninę auką. Pastebė
tina, kad šios moterys yra įsi
jungusios ir į kitas lietuviškas 
organizacijas ir savo gražią 
duoklę ten taip pat atiduoda. 
P̂Cas dirba, tam ir krauna", — 

patarlė nemeluoja. Kaip gera 
būtų, kad tokių geranoriškų 
žmonių niekada nepritrūktų, 
kad atsirastų, kas ateityje jas 
pavaduotų! 

Apie šį Socialinį skyrių vaiz
džiai pasakoja ir aritmetika. 
Per tuos 1992-1998 darbo me
tus, įskaitant 100 dol. auką, 
socialinis skyrius, gaminda
mas koldūnus, uždirbo 18,737 
dolerius. Juos pasiskirstė taip: 
Sibiro tremtinių ir politinių 
kalinių šeimoms — 7,000 dol.. 
Dievo Motinos parapijai (nau
jiems stogams ir grindiniui, už 
naudojamą elektrą, dujas) — 
3,250 dol., Vilniaus Jėzuitų 
mokyklai — 3,000 dol., Sibiro 
tremtinių šeimoms — 2,500 
dol., BALFui — 763 dol., Lie
tuvių kultūriniam darželiui — 
650 dol., Socialinio skyriaus 
reikmenims pirkti — 553 dol., 
Tomo Aurylos iš Lietuvos vei-
do-smakro operacijai — 200 
dol., „Caritui" — 200 dol., Al
mos fondui — 200 dol. 

Jau ir šiais metais šis mo
terų sambūris buvo susirinkęs 
du kartus, pagamino apie 
13,000 koldūnų ir juos par-

Reikalingi sunkvežimių 
vairuotojai, turintys ACDL-H 

teises ir vairuotojo stažą. 
Skambinti: Arthur, 
tel. 708-220-4797 

davė. Prašymų paramai So
cialinis skyrius turi daug. Pi
nigai banke „nepelys", jie grei
tai bus paskirti labiausiai rei
kalingiems paramos Lietuvos 
žmonėms. 

Šios geranoriškos moterys 
yra susilaukusios gražių bei 
jautr ių padėkos laiškų iš orga
nizacijų ir pavienių asmenų, 
kurie tremties, senatvės, vie
natvės ir įvairių gyvenimo 
sunkumų prispausti laukia ne 
tik meilės, šiltesnio žodžio, bet 
ir paramos, kad drįstų švie
sesnėmis akimis žvelgti į ryto
jaus dienas. Clevelando sky
riaus samarietės vertos dide
lės pagarbos! 

V. Rociūnas 

kier.e 
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viai Pirmos etl v. tūryje SAI.FAS s-gos Rytų apypardov vadovas Pranas Gvildys. Jo kairėje teniso turnyrą pra
vesti padėjęs AIIJIS Kernius Antrur nil ketvirta iš kaire-, stovi teniso turnyro organizatorė F.lvyra Vodopalienė. 
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VOKIETIJOS „LIŪTŲ KLUBAS" 
IR LIETUVA 

Netoli Vasario 16 gimnazijos 
esančio miesto Bensheimo 
„Liūtų klubas" (Lions club) 
išvystė tokius ryšius su Lietu
va, jog, manau, reikėtų apie 
tai papasakoti. 

Kai 1992 metais uždarė ne
toli Odenvaldo kalnuose buvu
sius senelių namus , kuriuos 
šis klubas globojo, o televizija 
dar neseniai t iek daug rodė 
apie nepriklausomybę atgavu
sias Baltijos valstybes, Ben
sheimo „Liūtų klubo" narys 
Walter Willmes atvyko į gim
naziją ir pasiteiravo, ar klu
bas galėtų savo veiklą nu
kreipti į Lietuvą. Tuo metu 
gimnazija — lyg koks konsula
tas — buvo apsirūpinusi viso
kiais adresais ir tuoj pat pa
davė Kretingos Padvarių pen
sionato adresą, suteikė viso
keriopą informaciją ir padėjo 
užmegzti pirmuosius ryšius. 

Lengva numanyti , kaip nau
ja ir nepažįstama benshei-
miškiams viskas atrodė, pasu
kus savo veiklą į rytus. Patys 
lietuviai skendo naujų įstaty
mų ir potvarkių maišalynėje, 
o vokiečiai, p r a t ę prie plieni
nės tvarkos ir nepajudinamų 
taisyklių, k i tąkar t stačiai aik
čiojo ir dejavo, bet veiklos ne
nutraukė. J a u pirmuoju žygiu 
Padvarių senelių namams nu
gabeno naują dantisto kabi
netą ir patys nuskridę jį su
montavo. Paskui parūpino vir
tuvės elektrinę įrangą, invali
dų vežimėlių, lovų, čiužinių ir 
t.t. . 

Kuomet pirmoji W. Willmes 
ir jo pagalbininko E. A. Beline 
kelionė gerai pasisekė ir pa
sakojimai bei nuotraukos su
kėlė didelį klubo narių susi
domėjimą, veikla sustiprėjo ir 
išsiplėtė. Su . dideliu vargu 
Willmes ir Behne pasiekė tarp 
miškų pasislėpusią psichinių 
ligonių prieglaudą prie Ilgu
vos ir buvo pašiurpinti — la
biau apleisto ir užmiršto kam
po pasaulyje j iems neteko ma
tyti. Pagailo net ten dirbančių 
darbuotojų, sunkiai atsikasan
čių iki darbo vietos. J iems pa
rūpino dviračių, o ligoniams 
vežimėlių, s t iprių rūbų, visus 
naujus sani tar inius įrengimus 
ir t.t. 

Klubas apsiėmė padėti ir 
Kauno ortopedinei klinikai, 
Kauno neįgaliųjų vaikų na
mams, o paskut iniu metu di
delį kiekį modernių lovų per
davė Vilniaus Raudonojo Kry
žiaus ligoninei. Bet labiausiai 
pamilo Pabradės neįgaliųjų 
vaikų namus. Apie juos kalba 
nesibaigia. Pas juos brido 
miškais, kai dėl lijundros au

tomobilis nuriedėjo į griovį. 
(Įsivaizduokit buvusį „Sie
mens" fabriko direktorių ir 
įvairių pasaulio vynų komer
santą, vienu du klampojančius 
per nepažįstamą apledėjusį 
Lietuvos mišką apytikriai 
Pabradės kryptimi!) Tiems 
vaikams jie nupirko naujus 
sportbačius, gerą aprangą, pa
rūpino reikiamą kiekį specia
lių dažų, kad išnaikintų vir
tuvės sienose įsimetusį gry
belį, įrengė siuvyklą mergai
tėms, medžio apdirbimo dirb
tuves su moderniausiais įren
gimais berniukams, iškvietė 
direktorę į Vokietiją pasitobu
linimui, aprodė čionykščius 
neįgaliųjų vaikų namus — žo
džiu, daug kam padeda, bet 
Pabradės vaikams padeda 
mieliausiai. Pasakodami nuo
lat pakartoja, dar niekad ne
matę šitaip gražiai tvarkantis 
tokiomis varganomis sąlygo
mis ir visiems rekomenduoja 
savo akimis tai pamatyti. 

Kad turėtų kur sukrauti 
kaupiamą labdarą, klubo na
riai išsinuomavo didžiulį san
dėlį. Ten reguliariai renkasi 
tvarkyti siuntų pervežimui. 
Visos ligoninių lovos turi būti 
taip paruoštos, kad vežamos 
nejudėtų. Brangias gydymo 
vonias („plaštakes"), rentgeno 
aparatūrą, kompiuterius irgi 
tur i tvirtai supakuoti. Išsiun
čiant krovinį, dirba daug klu
bo vyrų, o paskutiniu metu 
prisideda ir gimnazijos vaiki
nai arba lietuviai studentai. 
Transportui vilkikus samdo iš 
Lietuvos. Nors jie pigesni už 
vokiečių vilkikus, tačiau vis 
vien kasmet reikalinga su
rinkti keletą tūkstančių mar
kių, kad pervežtų daugelį ku
binių metrų krovinio. Pinigai 
renkami įvairiai. Advento 
metu klubas organizuoja Ben
sheimo mieste kalėdinį bazarą 
„Pagalba Lietuvai", kurio vi
sas pelnas skiriamas viso
kiems įrengimams pirkti ir jų 
pervežimui užmokėti. Klubo 
nariai nutarė, kad kuriam 
nors iš jų mirus vietoje gėlių 
būtų aukojama Lietuvai. 
Švenčiant jubiliejinius gimta
dienius, vėlgi prašo aukoti 
Lietuvai vietoj dovanų. Tokiu 
būdu praėjusiais metais į kasą 
įplaukė beveik 20,000 DM. 

Bensheimo „Liūtų klubas" 
sukauptą patyrimą mielai 
perteikia ir kitiems bendra
žygiams: pvz., Šiaurės Vokieti
jos, Prancūzijos bei Danijos 
„Liūtams" ir JRotary" klu
bams. 

Tikiuosi, malonu bus „Drau
go" skaitytojams sužinoti, kad 
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LAIŠKAI IR NUOMONĖS 

Vilniaus k raš to Bezdonių vidurines mokyklos mokiniai ir mokytojos. Š.m. kovo 4 d. mokyklą ap lanke LR Seimo 
ir JAV LB komisijos atstovai . Nuo:r. A lg io R u g i e n i a u s 

pats kūrybingiausias. Kai Eu
ropos kūrybingumas buvo ver
tinamas 8-10%, tai Lietuvos 
— siekė 30-40%. 

Nelengvas buvo žmonių gy
venimas, kai reikėjo iš skurdo 
išbristi ir pagerinti sąlygas. 
Darbštumas, pasiaukojimas ir 
meilė savam kraštui visas 
kliūtis nugalėjo. Buvo ir ne
sklandumų, nesutarimų, kaip 
ir visur, tačiau j ie neviršijo 
gėrio siekimo. Žmonės nebėgo 
iš Lietuvos, kaip dabar. Sten
gėsi vietoje gerinti padėtį ir 
išlaikyti savo rankose kraštą. 

Dabar kuo mažiausiai sten
giamasi mokytis iš praeities, 
bet norima gyventi kosmopoli
tiškomis idėjomis. Nori Lie
tuvą padaryti tarptautiniu 
kraštu Savinamasi tarptau
tinius įpročius, dažnai neigia
mus. Darkoma gražioji mūsų 
kalba. 

Reikia tikėtis, kad povelyki
niai apmąstymai bus giedres
ni. Atsiras šviesesnių pragied
rulių. Gėris nugalės blogi ir 
Lietuva vėl pasidarys žydin
čiu kraštu. Lietuvos kultūrinis 
gyvenimas ir dabar yra pui
kus. Gal juo paseks ir mate
rialinis gyvenimas. 

J u o z a s P l a č a s 
Chicago, IL 

SOVIETINIO GENOCIDO 
AUKOMS PRISIMINTI 

Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių sąjungos Kauno 
skyriaus aukotojų lėšomis 
Kaune, Petrašiūnų kapinėse 
statomas paminklas sovietinio 
genocido aukoms atminti. Tuo 
bus pagerbti žuvę Lietuvos 
sūnūs ir dukros. 

1988 m. birželio 14 d.. Vil
ties ir gedulo dieną buvo ati
dengta pagrindinė paminklo 
skulptūra — Baltas angelas, 
kurį supa 20 baltų kryžių, 
sunkiomis plieninėmis grandi
nėmis surakintų tarpusavyje 
ir su aplinkinėmis pušimis. 

Paminklo užbaigimui dar 
reikia pastatyti 13 granitinių 
stelų su įrašais, įvardijan
čiais paminklą, nunxlančiais 
1941-1953 m. aukų skaičių. 
Deja. pritrūkome lėšų. todėl 
prašome Jus pagal galimybes 
prisidėti aukomis. Tai bus 
Jūsų kilni dovana tėvynes 
laisvės gynėjams atminti . 

Paminklo statybą užbaigsi
me š.m. birželio 14 d. 

Aukas prašome siųsti į Lie
tuvos politinių kalinių ir 
tremtinių Kauno skyriaus at
siskaitomąją sąskaitą Nr 
440001606 Lietuvos taupomo
jo banko Kauno skyriuje. Ko
das 60104. 

Valer i ja P a p r o c k i e n ė 
Lietuvos politinių kalinių ir 

tremtinių sąjungos Kauno 
skyriaus tarybos pirmininke 

NE VISI MĖGSTA 
SPORTĄ, POLITIKĄ 

Skaitantys Broniaus Nainio 
rašinį „Drauge", „Paliokiene, 
Landsbergis ir marėiulioniu-
kai" — apie mus aplankiusius 
svečius iš Lietuvos, straips
nyje galėjo pastebęti, kad Lie
tuvos vyriausybėje ir Katalikų 
Bažnyčioje ne viskas yra daro
ma, kaip mes norėtume maty
ti. Daugelis svečių susirinku
siai lietuvių visuomenei pri
sako labai daug, ką ji daro mi
nisterijose, paberia pažadų, 
bet, grįžę į Lietuvą, užmiršta 
ką sakė. 

Ne visi vyresniosios kartos 
asmenys sutiks su Br. Nainio 
rašinio sakiniais, kur rašoma, 
„kad susitikimas su Lietuvos 
jaunaisiais berniukais buvo 
gal net prasmingesnis, negu 
mūsų vyresniųjų su Lietuvos 
politikais"; arba: „Dažniau ir 
daugiau vyresniųjų, bent sa
vaitgaliais galėtų užsukti į 
naujai įrengtą sporto salę". 

Vyresnės kartos visuomenei 
daugiau rūpėjo Lietuvos lais
vinimo reikalai, o dabar rū
pestis, kad Lietuvos nepri
klausomybė būtų išlaikyta. 
Domėjimąsi sportu paliko jau
nimui, kad jie galėtų išlieti 
savo energiją ir parodyti gru
pės pranašumą. Ar sportas 
padeda politinei veiklai — di
delis klaustukas? Pvz. Ameri
kos visuomenė užpildo sporto 
aikštes, išleidžia daug pinigų 
kabelinėms TV laidoms, bet 
mažai rūpinasi, kas darosi po
litiniame gyvenime. 

Sportu domisi tie, kuriems 
atrodo, kad per sportininkų 
pergales ir jie patys patirs 
užsislėpusius norus pirmauti. 

A n t a n a s Paužuol is 
Chicago. IL 

štai ir tokių draugų turi Lietu
va Vokietijoje. Sunkiai besi
verčiančioms socialinėms 
įstaigoms jų parama yra iabai 
vertinga. Kai klubas nugabens 
į metalo apdirbimo ir elektro
technikos mokyklas įrengimus 
60-čiai mokymo vietų, visų 
siuntų vertė bus pasiekusi 1 
milijoną Vok. markių. Mes 
džiaugiamės kartu su akcijos 
iniciatoriumi W. Willmes ir jo 
pagalbininkais E. A. Behne. 
St. Peitzmann, E. Most ir vi
sais Bensheimo „Liūtų klubo" 
nariais. Esame dėkingi ir lin
kime jiems sėkmės tolimes
nėje veikloje. 

B r o n ė Lipšienė 

TARP 
NEPRIKLAUSOMYBIŲ 

Neseniai šventėme dvi Ne
priklausomybės šventes: vieną 
iš 1913 m. ir antrą — 1990 m. 
Pirmoji pasitaikė per Užgavė
nes, o antroji jau Gavėnioje, 
kada žmonės skiria daugiau 
laiko mąstymui. Man kilo 
mintis palyginti tas dvi šven
tes. 

Nepriklausomybė? gautos po 
tų pačių priešų okupacijos, t.y. 
rusų ir vokiečių. Pirmoji oku
pacija tęsėsi 123 metus, antro
ji — 50 metų. Abi pareikalavo 
daug žmonių aukų ir didelių 
materialinių bei dvasinių 
nuostolių. Nesigilinsiu per 
daug į visus istorinius įvykius, 
bet keletą jų paminėsiu. 

Pirmoji, ilgoji okupacija la
bai nuniokojo Lietuvą, reikėjo 
kurtis kone ant pelenų. Tik 
buvo viena gera savybė, išliko 
nesunaikintas kaimas, pats 
lietuvybės centras. Po antros 
okupacijos liko daug pastatų, 
bet sunaikintas kaimas, ūki
ninkai paversti savo žemės 
vergais. Po pirmosios neprik
lausomybės iš visur žmones 
skubėjo į savo tėvynę, kad 
padėtų ją atkurti. Beveik visa 
pramonė ir prekyba buvo kita
taučių rankose. Lietuviai kūrė 
kooperatyvus, steigė koopera-
tyvinę pramone, naudojo savo 
krašto žaliavą — ūkio gami
nius. Daug gaminių eksporta
vo į užsienius, o importavo, ko 
patys neturėjo. Greit ūkiškai 
atsigavo. Nedaug skolinosi iš 
užsienio, stengusi savo darbš
tumu įsigyti. 

Dabar atvirkščiai. Kas buvo 
likę gera, kone pusvelčiui ma
žos grupės žmonių išsidalino. 
Bendrieji ūkiai sunaikinti, in
ventorius išvogtas. O juk ga
lėjo juos padaryti kooperaty-
viniais ūkiais laikinai, o vė
liau, palengva eiti prie indi
vidualių ūkių atstatymo. Sten
giamasi Lietuvos gėrybes pri
vatizuoti užsieniečiams, ku
riems bus svarbiau sava ki
šene, o ne Lietuvos reikalai. 
Tuo būdu Lietuva gali patekti 
į užsieniečių rankas, o lietu
viai bus jų dariiojėga. 

Prarado daug žvejų laivų, 
elektrinė dirba su nuostoliais, 
daug kriminalistų, savižudy
bių, gyventoju mažėjimas. To
kių dalykų po pirmos nepri
klausomybės nebuvo. Viską 
stengėsi kurti, o ne prarasti. 
Vyko kaimo ir miestų staty
bos. Kaunas s- lūšnų pasidarė 
modernus europietiškas mies
tas. Pirmas dešimtmetis buvo 

Vasnrio 1 R O M O S gimnazi jos buvusieji ir dabar t inia i mokir.i.n j>id.cl i 
krauti dovanas Lie tuvai , kur ias Mimfia Vokietijos ..I.iut 'j" klubą.-
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L C N D E R 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 

ZjZJĮ Mutual Federal Savings and Loan \i 
Association of Chicago 

2212 VVest Cermak Road, Chicago, IL 60608 
(773) 847-7747 

Casimir G. Oksas, President 
Patarrurojam Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 91 Metus. 

A.f A. 
Dr. PETRAS SŪKURYS 

SUKAREVIČIUS 
Nepriklausomos Lietuvos kariuomenes (1934-1941 

m.) III Dragūnų Geležinio Vilko Pulko Tauragėje vyr. 
gydytojas. 

Gyveno Lemont. IL. anksčiau Čikagoje, Marąuette 
Parko apylinkėje. Mirė 1999 m. balandžio 14 d. 1:30 
vai. p.p. 

Gimė Lietuvoje. Viešintų vienkiemyje, Utenos vals
čiuje Amerikoje išgyveno 48 metus. 

Nuliūdę liko: sesuo Onutė ir jos šeima, mirusių bro
lių sūnūs: krikštasūnis dr. Kęstutis ir Pranas su šei
momis ir kiti giminės Lietuvoje. A. a. pusbrolio dr. Jono 
Zakarevičiaus šeima, jo artimosios: krikštaduktė Joana 
ir Daina su šeimomis, a.a. dr. Petro globėjai ir draugai 
Amerikoje. 

A. a. dr. Petras daug metų dirbo kaip gydytojas Lin
coln S ta te School — Hospital, Lincoin, IL. 

Velionis priklausė lietuvių Gydytojų korporacijai 
Fraterni tas Lithuanica. Pai. J . Matulaičio misijai, Lie
tuvių fondui. Liet. Bendruomenei, Pasaulio Lietuvių 
centrui: buvo Putnamo Seselių ir Jaunimo centro rė-
\ė jas . 

Velionis pašarvotas pirmadienį, balandžio 19 d. nuo 
3 iki 8 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. 
Archer Ave. 'arti Derby RdJ. 

Laidotuvės antradienį, balandžio 20 d. Iš laidojimo 
namų 9:30 vai. ryto Velionis bus atlydėtas į Pal. J. Ma
tulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto bus auko
jamos šv. Mišios už Jo sielą. Po Mišių a.a. Petras bus 
pa laidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: g iminės ir globėjai V. i r R. Kazlauskai . 
Laidotuvių direkt. Donald l t Petkus. Tel. 800-994-

7600. 

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A.tA. 

VLADAS VYTAUSKAS 
Minint mūsų brangaus Vyro, Tėvo, Senelio, kurio 

n e t e k o m e 1994 m. balandžio 4 d., mirties sukaktį, šv. 
Mišios už jo sielą bus aukojamos š. m. balandžio 18 d., 
sekmadienį, 11 vai. ryto Pal. Jurgio Matulaičio bažnyčioje. 

Maloniai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
prisiminti ir pasimelsti už a.a. Vladą. 

Nuliūdę, žmona He len i r 
d u k t ė I r e n a Vala i t ienė 

1999 m. v a s a r i o mėn . a tmin imui u ž mi rus ius 
„LIETUVOS VAIKŲ VILČIAI" 

AUKOJO: 

a.a. Valės J a č a u s k i e n ė s atm. Tauragės Lietuvių klubas 
- $ 1 0 0 ; 

a.a. Arūno Vėlavič iaus atm.: R. M. Arlauskai, A. D. 
Arlauskai, A. J. Janoniai, D. L. Mathews, J. P. Datsko, J . A 
Vyšniauskai , dr. Kazys Narsčius, Continental Design, 

| Stephan Latourelle. A. D. Savickai, A. G. Čekauskai-$511; 
a.a. Ed i th R a d d a t z atm.: Josephine O'Malley - $25; 
a.a. Felicijos J a s i n s k i e n ė s Gurevič ienės atm.: Vita 

J . Girdvainis - $25; 
a.a. D a n u t ė s L e m b e r t i e n ė s atm.: Arvydas ir Onutė 

Vaišniai, Frank ir Kay Hotchkiss, John ir Suzanne Richardą, 
Mar i a O. Ercilla, Margare t Mehrabian ir kt. Audros 
Lembertas draugai - $295; 

a.a. Algi rdo Braž insko atm. (papild.): Christopher ir 
Jane t Hassett, Harry ir Regina Collins, Vito ir Regina Vai, 
John ir Giedrė Stankūnas, James ir Victoria Milmoe, Richard 
ir Gina Vai Zimmermann, Leon Staskevičius, Mara K. 
Vygantienė, Lavvrence Kramer. Irene Staskevičius, Charles 
ir Nicole O'Brien, Jonas ir Irena Vilgalys, John ir Julie 
Didžbalis. Newark ir Suburban Architects, John ir Colleen 
Nogrady. Valentinas ir Regina Melinis, Vladas ir Nijolė 
Audėnas - $2.025. Iš viso $2,275: 

a.a. Sophia Borkoski atm.: Augie M. Lehmann - $25; 
a.a. R o m u a l d o B u r b o s atm.: Joana Tautvilą, Birutė ir 

Gediminas Biskis, Milda ir Algis Tallat-Kelpša, Aldona ir 
Vytau tas Šoliūnas, Audronė ir Linas Norusis, Aleksas 
Karaliūnas - $140; 

a.a. Jul i jos Paškev i č i enės atm : Janina, Adam ir Ivan 
Holle. R. ir D. Vanagūnas, Alex Gaižutis. V. ir E. Paškevičius, 
A. ir D. Laucius. Bruno Gaižutis, Aušrinė Karaitis, A. ir B. 
S a s n a u s k a s . M. ir Z. Deveikis. . K. ir R. Mroz, Andy 

; Vanagūnas. D. ir G. Plėnys, J. ir N. Levins, Marija Arštikys, 
G. ir I. Deveikis. V. ir M. Raudys, Stasė Rudokas, J. ir D. 

i R o d n g u e z . Dalia Banev ič iu s , V. Agl inskas , Regina 
j Petrauskas. A. įrP.Tuskenis, L. ir M. Harris ir S. Jurkūnas, 
j Kay Wallunas - $790; 

Užjaučiame mirusiųjų artimuosius ir nuoširdžiai 
i dėkojame aukotojams. „Lietuvos Vaikų viltis'' padeda 
i negaluojantiems, tačiau turintiems viltį ir galintiems 
j pasveikti Lietuvos vaikučiams. 

I „ L i e t u v o s V a i k u v i l t i s " , 2711 W. 7 1 " S t r ee t , Chicago. IL 60629. 



DRAUGAS, 1999 m. balandžio 16 d., penktadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 
Donatas Banaitis, Wood-

haven, NY, prie prenumeratos 
mokesčio pridėjo 105 dol. auką 
„Draugui". Tariame ačiū! 

Lietuvių opera džiaugiasi, 
turėdama tiek daug nuošir
džių talkininkų. Šiais metais 
atvykstantiems svečiams vėl 
viešnagę suteikė kasmetiniai 
svetingieji čikagiečiai. Reži
sierių Eligijų Domarką ir so
listą Arvydą Markauską pas 
save apgyvendino Margarita 
ir Vaclovas Momkai ir Juzė 
Ivašauskienė. Solistei Inesai 
Linaburgytei viešnagę sutei
kė Pranė Šlutienė, o Nidai 
Grigalavičiūtei — Virginija ir 
Vytas Kupcikevičiai. Solistai 
Vytautas Juozapaitis ir Vla
dimiras Prudnikovas apsisto
jo pas Lidiją ir Vytenį Rasu-
čius. Solistę Virginyą Mulio-
lienę pas save priėmė Albina 
ir Liudas Ramanauskai, o sol. 
Česlovas Nausėda svečiuosis 
pas dr. Vitaliją ir muz. Alvydą 
Vasaičius. 

Motinos dienos pietus 
kasmet ruošia Pal. J. Matu
laičio misijos renginių komite
tas, šiemet gegužės 9 d., 12 
vai. p.p., PLC didžiojoje salėje. 
Renginių komitetą sudaro: 
Irena Kazlauskienė (pirminin
kė), Rita Martišiunienė, Ona 
Abromaitienė, Irena Galinie
nė, Zita Dapkienė, Raminta 
Marchertienė, Birutė Navic
kienė, Bronė Nainienė, Vanda 
Gvildienė (rezervacijos). Rei
kia iš anksto užsisakyti stalus 
ar vietas tel. 630-271-9136. 
Skanus maistas, įdomi, links
ma programėlė. Pasikvieski-
me mamas ir močiutes į jų die
nos pietus. 

Autobusas į „Carmen" 
operos spektakli nuo Mar-
ąuette Parko Švč. M. Marijos 
Gimimo, parapijos bažnyčios, 
69th ir Washtenaw, kelei
vius, kurie yra užsisakę vie
tas, paims 1:15 vai. p.p., o prie 
Brighton Parko Nekalto M. 
Marijos Prasidėjimo parapi
jos bažnyčios, 44th ir Califor-
nia, sustos 1:30 vai. p.p. Iš Le-
monto kitas autobusas išvyks 
nuo Pasaulio lietuvių centro 2 
vai. p.p.; juo rūpinasi Lemon-
to LB Socialinių reikalų sky
riaus vedėjas Gediminas Ka
zėnas. Važiuojantys autobusu 
prašomi nesivėluoti, paskirto
je vietoje rinktis truputį anks
čiau, nes autobusas išvyks 
nustatytu laiku. 

Į „Carmen" spektaklį bi
lietų iki šio šeštadienio, 2 vai. 
p.p., dar galima gauti „Sekly
čioje", o sekmadienį bilietų 
kasa Morton aukštesniojoje 
mokykloje bus atidaryta 1:30 
vai. p.p. Spektaklis prasidės 3 
vai. p.p. punktualiai. Operos 
valdyba primena ir prašo į 
spektaklį atvykti truputį 
anksčiau. Neskubant bus gali
ma peržiūrėti išsamų operos 
leidinį bei susipažinti su 
„Carmen" turiniu. 

Žurnalas „Pensininkas" 
šįmet švenčia 15 metų su
kaktį. Ją paminėti rengiama 
vakarienė balandžio 24 d., 
šeštadienį, 6 vai. v., seklyčio
je". Kviečiame visus tą vakarą 
atvykti į „Seklyčią". 

Irenos Raulinaitienės 
grafikos meno parodos atida
rymas ruošiamas šeštadienį, 
balandžio 17 d., 7 vai. vakaro 
Lietuvių dailės muziejuje, Pa
saulio lietuvių centre, Lemont. 
Dailininkė I. Raulinaitienė 
nuo 1990 metų dalyvauja įvai
riose asmeniškose ir grupinė
se meno parodose Los Angeles 
bei apylinkėse, Arizona ir 
„Galerijoje", Chicago. Kviečia
me visus gausiai atsilankyti. 

Vytenis Kirvelaitis ir Au
drius Remeikis. praėjusio 
antradienio balsavimuose bu
vo išrinkti j Lemonto miesto 
Bibliotekos tarybą. 

Regina Narusiene 

JAV LB Krašto valdybos 
pirmininkė Regina Naru-
šiene kalbės apie LB komisi
jos bendradarbiavimo su Lie
tuvos Respublikos Seimo na
riais eigą Lietuvoje ir LB 
veiklą Amerikoje. Visi kvie
čiami pasiklausyti pranešimų 
balandžio 24 d., šeštadienį, 5 
vai. p.p., Jaunimo centro ka
vinėje, o balandžio 25 d., sek
madienį, 12:15 vai. p.p., Pa
saulio lietuvių centro sporto 
salėje. 

Adelaida Balbatienė, St. 
Petersburg, FL, Draugo fondo 
antrojo laipsnio garbės na
rė, atsiuntė 1,000 dolerių savo 
vyro a.a. Jurgio mirties meti
nių paminėjimui. Velionis irgi 
buvo DF garbės narys. Jų šei
mos įnašas Draugo fonde da
bar sudaro 3,700 dolerių. Už
jausdami mūsų garbės narę 
Adelaida, nuoširdžiai dėkoja
me už didelę paramą Draugo 
fondui. 

Evos Labutytės grafikos 
darbų paroda „Lietuvininkų ir 
prūsų žemėj" atidaroma Bal-
zeko Lietuvių kultūros muzie
juje, gegužės 7 d., 7 v. vakare. 

Aldona Šmulkštienė, Chi
cago. IL Draugo fondo garbės 
narė, savo vyro a.a. Vinco at
minimui atsiuntė Draugo fon
dui 200 dol., prie ankstyves
nių 2,400 dolerių įnašų. Drau
go fondas, nuoširdžiai dėkoda
mas už paramą, jungiasi prie 
DF garbės nario dr. Vinco 
Šmulkščio prisiminimo, nes jis 
su Aldona buvo ilgalaikiai šios 
„piramidės" statytojai. 

„Laiškų lietuviams" žur
nalo metinė šventė ir konkur
so laimėtojams premijų įtei
kimas bus gegužės 2 d. Jauni
mo centre. Šventė pradedama 
Mišiomis jėzuitų koplyčioje 3 
vai. p.p., o JC salėje — 4 vai. 
p.p. Bilietus galima įsigyti pas 
t. jėzuitus Čikagoje. 

Stasys Džiugas, Oak 
Lawn, IL., šiomis dienomis 
per Transpak siuntinių firmą 
pasiuntė apie 500 svarų kny
gų ir periodinių leidinių Ra
seinių viešajai bibliotekai, ku
rioje yra įsteigtas St. Džiugo 
knygų fondas. Taip pat pa
siuntė vertingų knygų lietu
vių ir anglų kalba kai ku
rioms mokslo ir švietimo ins
titucijoms Vilniuje. Šių siuntų 
išlaidas padengė Tautos fon
das. Brooklyn, New York, ku
rio valdybos pirmininkas yra 
Algis Vedeckas. o tarybos — 
Jonas Vilgalys. Tai sveikinti
nas Tautos fondo reiškinys. 
TF pirmas suprato ir atkreipė 
dėmesį į St. Džiugo dedamas 
pastangas prisidėti prie Lie
tuvos kultūrinio gyvenimo. 

Juozas Bacevičius, Or
ia nd Park, IL, su prenumera
tos mokesčiu atsiuntė 105 dol. 
auką. Labai dėkui! 

kams. Šių metų sausio mėn. 
buvo suruošta jaunu šeimų 
stovykla, kur dalyvavo tėvai 
kartu su vaikais, ir visi buvo 
sužavėti. Dabar jaunos šeimos 
nori ir toliau taip dvasiškai 
bendrauti, šiuo metu Biržuose 
yra klebonas ir vikaras bei dvi 
katechetės, kurios moko vai
kus. Savo darbu jos labai daug 
padeda katechizacijai Kunigų 
labai trūksta. Ir dar didelė ne
laimė — girtuoklystė. Biržai 
— aludarių kraštas, tai smar
kiai nugeriama net ir per lai
dotuves. 

Po kun. S. Kazėno įdomios 
kalbos apie tai, kas dedasi po 
tėviškės dangumi pasiruoše-
me susikaupimui, sugiedoda
mi „Alyvų daržely" ir „Jėzau 
Kristaus maloniausias". 

I. Šerelienė pasakė norinti 
su mumis pasidalinti keliomis 
mintimis iš Šv. Ignaco Loyolos 
pratybų, kur šv. Ignacas sako, 
kad Jėzus atkreipė apaštalų 
dėmesį į lauko leliją (Mt 6, 25-
34). Lauko lelija nepasirenka 
lauko, kuriame išauga. Aug
dama iš sėklos ar šaknų, ji at
simuša į kietą, molėtą žemę 
arba prasiskverbia pro purų 
juodžemį. Taip ir ji, Irena, at
sirado savo Jauke" — XX 
amžiuje Amerikoje, šiame 
mieste. Kiek šiame gyvenime 
yra padaryta jos, kiek Dievo? 
Po to Irena sakė, kad „lelija 
laukuos neturi jokios galios 
oro atmainoms; per lietų ar 
per sausrą ji turi būti ir 
išsilaikyti". Ji pridūrė — Jr aš 
negaliu kontroliuoti tarpusavy 
kovojančių tautų, negaliu kon
troliuoti tarptautinių biznie
rių, nuodijančių orą jiems ne-

gijai (Šv. Kazimiero Vilniuje, bereikalingais chemikalais. 
Šv. Pranciškaus Ksavero Kau- Negaliu kontroliuoti ir savo 
ne ir Šv. Ig. Loyolos Šiauliuo- apylinkės, jei čia pat žmonės 
se), taip pat jėzuitai apsiėmė nuodijasi kenksmingais vais-

M3NTYSAPIE 
GAVĖNIOS PRASME 

Kovo 23 d., trečiadienio 
„Seklyčios" popietę pradėda
ma renginių vadovė E. Siru
tienė visus pasveikino su pa
vasariu ir artėjančiomis Vely
komis. Taip pat pranešė, kad 
turėsime įdomią programą: 
svečią iš Lietuvos — Biržų 
kleboną Stasį Kazėną, SJ, (jis 
jau lankėsi „Seklyčioje" prieš 
pustrečių metų), kuris mums 
papasakos kas vyksta tėvynė
je, o paskaitininke, gili mąsty
toja Irena Šerelienė pasida
lins su mumis mintimis iš Šv. 
Ignaco Lojolos pratybų apie 
Gavėnios prasmę. 

Taip pat maestro F. Stroliai 
pianinu pritariant ir gražiu 
žodžiu „paplaukiui paglosto
mi" pagiedosime Gavėnios 
giesmių bei dainų, kurios jau 
baigia giesmėmis pavirsti. Va
dovė paprašė, kad kun. S. Ka
zėną atlydėjęs Sigitas Miknai-
tis mums jį ir „pristatytų". Tai 
ir sužinojome, kad gerbiamas 
svečias gimė 1956 m. Krinčino 
parapijoje, Pasvalio rajone. Į 
Jėzaus draugiją įstojo 1980 m. 
ir, baigęs Kauno tarpdiecezinę 
kun. seminariją, įšventintas 
kunigu. 1983-1989 m. dirbo 
Anykščiuose ir Panevėžyje, 
1989-1990 m. dalyvavo perve
žant Sibiro tremtinių palaikus 
į Lietuvą. 1990 m. jėzuitų baž
nyčios buvo grąžinamos drau-

vadovauti dviems naujoms pa
rapijoms Biržuose ir Klaipė
doje. Tarp 1990-1995 m. kun. 
S. Kazėnas dirbo Šiaulių Šv, 
Ig. Loyolos parapijoje: sure
montavo bažnyčią ir rūpinosi 
įsteigti katalikų pradžios mo
kyklą. Taip pat 4 metus globo
jo Kryžių kalną. Dabar kun. S. 

tais ir mano gyvenimo erdvę 
pripildo baime ir nusikalti
mais, negaliu panaikinti vyrų 
šovinizmo ir aštraus moteriš
kumo ar sustabdyti žmones 
nuo abortų. Kiek šiam mano 
gyvenamam pasauly yra pada
ryta mano, kiek Dievo?" 

I. Šerelienė taip pat sakė: 
Kazėnas yra Biržų Šv. Jono „Prisimenu, Dievas nesutvėrė 
Krikštytojo parapijos klebonas manęs viso, man užsimezgant 
ir aptarnauja lietuvius kata
likus Estijoje. Kun. S. Kazė
nas atvyko 2 savaitėms į JAV 
vesti Gavėnios rekolekcijas 
Omahoje, Čikagoje, Lemonte 
ir Clevelande. 

Kun. S. Kazėnas pareiškė, 
kad „Seklyčioje" šviečia ir šil
do ne tik pavasariška saulė, 
bet ir noras padėti Lietuvai. 
Taip pat būdinga lietuviams 
tas noras „būti kartu", nuošir
dumas tarpusavio santykiuo
se, kurio centras yra bažnyčia. 
Tos nuotaikos labai ryškiai 
jaučiamos Estijoje, kur gyvena 
apie 2,000 lietuvių. Kunigas 
sakė, kad ir Čikagoje jaučiasi 
kaip namie, kaip Biržuose, 
kur yra apie 17,000 gyventojų, 
o kiek parapijiečių — neaiš
ku... Biržuose yra įvairių sek
tų ir dvi evangelikų reforma
tų bažnyčios, bet vyksta eku
menizmas — jaučiasi daug to
lerancijos. Mokykloje dėstoma 
tikyba, būna rekolekcijos vai-

ar gimstant. Prisimenu, Die
vas tebeaugina, tebekeičia 
mane, turi vilties ir trokšta, 
kad augčiau meilėje tol, kol 
mylėsiu taip pilnai, kaip myli 
Dievas". Kalbėdama apie Ga
vėnią, I. Šerelienė sakė, kad 
tai esanti meilės kelionė — 
tokia pat, kokia buvo Jėzaus 
Kristaus eisena į Golgotą. Ša
lia kenčiančio Jėzaus via Dolo-
rosa keliu eina ir mūsų asme
ninė kančia: maža. nulenkusi 
galvą, smilkstanti skausmu. 
Nekaltasis Jėzus kentėjo už 
visas žmonijos nuodėmes, kad 
Dievas Tėvas atleistų. Atleidi
mas ir yra didžioji Gavėnios 
reikšmė. 

Šv. Mato Evangelijoje skai
tome Jėzaus atsakymą į klau
simą „Koks didžiausias įsaky
mas įstatyme? (22, 36)". Tai: 
„Mylėk Viešpatį, savo Dievą, 
visa širdimi, visa siela ir visu 
protu". Antrasis — panašus į 
pirmąjį: „Mylėk savo artimą 

Nuolatiniai „Seklyčios", Vyresniųjų lietuvių centro Čikagoje, lankytojai vieną trečiadienio popiete. 
Nuotr. An tano Malinausko 

kaip save patį". Pirmasis įsa
kymas yra savaime aiškus, 
bet antrasis? Lengva mylėti 
gerą ir malonų artimą, bet 
kaip mylėti tokį, kuris sukelia 
daug skausmo, tyčia sudaro 
sąlygas tavo nesėkmei, kurio 
net matyti nenori? Dievas 
neįsakė pamiršti visų nuo
skaudų, bet atleisti, o atleidi
mas yra ne jausmo, o valios 
aktas. Jėzus ir Petrui yra pa
sakęs, kad atleisti reikia ne iki 
septynių, bet iki septynias
dešimt septynerių kartų (Mt, 
18, 21-22). Pagal kun. Paul 
Robert De Grandis, SJ, atlei
dimas prasideda nuo atleidi
mo sau, motinai, tėvui, žmo
nai, vyrui, vaikams ir visiems, 
kurių sąrašą nešiojiesi savo 
širdy, pvz., „Viešpatie aš at
leidžiu savo sutuoktiniui už 
nemylėjimą, neprisirišimą, ne
supratimą, neparėmimą, dė
mesio nekreipimą, nebendra
vimą ir už ydas ir kitus veiks
mus ir žodžius, kurie įžeidė ir 
sukėlė nerimą". 

Kun. Paul R. De Grandis, 
SJ, „Atleidimo maldoje" siūlo 
net 10 atleidimo įsakymų: 1. 
Mylėkite ir atleiskite viens ki
tam; 2. Atleisk, kad būtų tau 
atleista; 3. Melskis už tuos, 
kurie skaudina tave; 4. Neat-
leidimas yra neapykantos pro
totipas; 5. Nutark atleisti; 6. 
Siek išsigydymo nuo blogų 
jausmų ir prisiminimų; 7. Už
daryk duris blogiui; 8. Prisi
mink atleisti sau; 9. Atleidi
mas yra plėtotė (procesas); 10. 
Mylėk savo artimą — padė
damas jam pagyti. 

Pačioje gražiausioje, paties 
Jėzaus išmokytoje maldoje 
„Tėve mūsų", mes meldžiamės 
„ir atleisk mums mūsų kaltes, 
kaip ir mes atleidžiame savo 
kaltininkams", tuo prašydami 
Viešpaties atleidimo sau ir 
malonės atleisti artimui. Mąs
tydami apie tai, suprantame, 
kad atleisdami mes meilingai 
ištiesiame ranką artimui, ku
ris per Jėzaus auką — kančią 
tapo tokiu pat Dievo vaiku, 
kaip ir mes visi. Tada sugrįžta 
sielon taika, ramybė ir net 
džiaugsmas. 

Prisiminę šv. Ig. Loyolos mo
kymą, kad Dievas dar tebeau
gina, tebekeičia mus, leidžia
me Dievui veikti mumyse ir 
mokomės nuoširdžiau bei la
biau mylėti. Gavėnia yra mū
sų meilės kelionė į saule žė

rintį Jėzaus Kristaus Prisikė
limą ir mūsų prisikėlimą Ja
me. 

Pasiklausę labai įdomių 
minčių, vėl giedojome. Pirmoji 
giesmė buvo „Atleisk man. 
Viešpatie, atleiski" — žodžiai 
B. Brazdžionio, o muziką su
kūrė Faustas Strolia prieš 30 
metų. Kaip smagu, kad savo 
t a rpe turime kompozitorių. 

Dar reikia paminėti, kad F. 
Strolia susipažino su kun. S. 
Kazėnu Kryžių kalne, kai į 
kalną nešė iš JAV atvežtą Lie
tuvos Vyčių kryžių. Dar pagie
doję giesmių ir draugiškai pa
bendravę, dvasiškai atsigaivi
nę skirstėmės, kad ruoštumė-
mes Prisikėlimo šventei. 

Emilija J . Valantinienė 

Lina Paltanavičienė ir dr. Vytas Saulis elegantiškai modeliuoja vakarinę 
aprangą Montessori „Žiburėlio" mokyklėlės ruoštoje pavasarinėje madų 
parodoje Pasaulio lietuvių centre, Lemonte. Nuotr. Ind rės Tijūnėlienės 
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• Akcijų, bonu bei kitu 
vertybių pirkime 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-
bany Corp. Čikagoje. Iš JAV 
ir Kanados skambinkite veltui: 
tel. 1-888-879-7730. (ak.) 

• Karaliaučiaus srities 
l i e tuvi ikų mokyklų para
mai per Mažosios Lietuvos 
Lietuvių draugiją Čikagoje 
aukojo: $250 - Vytas V. Ma
ceika. Po $100 - Zelma Norei-
kienė; Šarūnas Užgiris. $70 -
Martynas ir Rūta Buntinai. Po 
$50 - Pranas Jomantas; Irma 
Laisvėnaitė; Aldona Marke-
lienė; Milda Patrienė; Adelė 
Sakalienė; Vacys ir Augusta 
šaulys. Po $30 - Jurgis ir Gerta 
Padagai; Bronius ir Aurelija 
Polikaičiai. $25 - Bronius Paliu
lis. Po $10 - Albinas Elskus; 
Vytautas Linartas. Dėkojame 
rėmėjams. „Karaliaučiaus 
k r a š t o l ietuvybei", 1394 
Middleburg Ct., Naperville, 
IL. 60540-7011. (ik) 

ARAS ROOFING 

Kiekvieną sekmadienį (12 vai.) Jaunimo centre repetuoja Lietuvos Vyčių tautinių *okių studentų grupė 
ftokejai taip pat mokosi ir pramoginių šokių Vadovė — l.igija Tautkuviene. I* kairės. Virginija Aleksandra
vičiūtė, Zbignev Rutkovski. Loreta Gudėnaitė, Benas Vilkaitis, Onutė Utz ir Rimas Ocevicius 

• Daug Amerikos lietuvių 
globoja, padeda apleistiems 
Lietuvos vaikams. Pratęs
dami globą kitiems metams, 
Romas ir Dana Puodžiūnai, 
Cbicago, IL, Ariana ir Petras 
Kumpiai, Miami, FL, Alfonsas 
ir Aleksandra Cipkus, Balti-
more, MD, Raminta Jacobs, La 
Grange, IL, Gražina Kenter, 
Dambury, CT, Nancy ir Leo 
Ražaitis, Atlanta, GA, atsiuntė 
po $150 - metinį vaiko globos 
mokestį. Dėkojame! „Lietuvos 
Našlaičių globos" komitetas, 
2711 West 71 st St., Chicago 
IL 60629. (ak.) 

• „PENSININKO* žurna
lą, kurį leidžia JAV LB Soc. 
Reikalų Taryba, red. Karolis 
Milkovaitis, galima užsipre
numeruoti adresu: 2711 W. 71 
St., Chicago, IL 60629, tel. 
773-476-2655. Prenumerata 
metams: JAV-bėse, $15, kitur 
$25. Išeina 8 kartus per metus. 
Tai vertinga dovana įvairiomis 
progomis. (ak.) 

• Amerikos Lietuvių 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.) 

• Joana Balsis, Monroe, 
MI, globoja vieną našlaitį Lie
tuvoje. Pratęsdama paramą 
jam, atsiuntė $150. Dėkojame! 
„Lietuvos Našlaičių globos" 
komitetas, 2711 West 71st 
8t., Chicago IL 60629. (ak.) 

773-585-9500 
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