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Baigėsi Jungtinių Tautų 
Žemės konferencija 

Lietuva dalyvavo sesijos pasitarimuose 

New Yorkas. Balandžio 7 d. 
(Lietuvos nuolat ine Misija 
Jungtinėms Tautoms) — Praė
jusį šeštadienį, balandžio 4 d., 
anksti rytą pasibaigė pasitari
mai Jungtinėse Tautose ren
giant Aplinkos Apsaugos ir Vys
tymosi konferenciją, (United 
Nations Conference on Environ-
ment and Development — UNC-
ED), kuri įvyks birželio mėnesį 
Rio de Jeneiro, Brazilijoje. Šioje 
ketvirtoje ir paskutinėje 
parengiamojoje sesijoje 
dalyvavo atstovai ir gamtos ap
saugos ekspertai iš daugiau 
kaip 160 šalių. Penkias savaites 
užtrukusiuose pasitarimuose 
dalyvavo ir Lietuvos Aplinkos 
Apsaugos departamento ekono
mikos valdybos vedėjas Rim
vydas Andrikis ir Lietuvos Misi
jos Jungtinėms Tautoms atsto
vai. 

Renginys — Žemes 
konferencija 

Pasaulinio masto renginys, 
plačiai vadinamas „Žemės 
konferencija", kviečiamas 
praėjus lygiai dvidešimčiai 
metų nuo pirmojo Jungtinių 
Tautų žygio tarptautiniame 
lygyje aptarti aplinkos apsaugos 
klausimus Stokholme 1972 m. 
Nuo Stokholmo konferencijos 
pasaulinei aplinkos padėčiai 
smarkiai pablogėjus, reikia 
ryžtingu veiksmu ir politinio 
įsipareigojimo ją gelbėti nuo 
tolimensio smukimo. Todėl 
Jungtinių Tautų Generalinė 
Asamblėja 1989 metais priėmė 
rezoliuciją sušaukti naują aplin
kos apsaugos konferenciją, kar
tu išreikšdama nuomonę, kad toji 
konferencija turėtų glaudžiai 
rišti aplinkos išsaugojimo pro
blemas su pasaulio ekonominio 
vystymosi klausimais. Nuo to 
laiko įvyko keturi parengia
mieji Žemės konferencijai 
pas i ta r imai , kad paruoštų 
plataus masto veiklos planą 
saikingam pasauliniam vysty
muisi. 

Atsakingas 
„industr inis pasaul i s" 

Paskut inei parengiamajai 
sesijai patikėta peržiūrėti šio 
Y,eiklos plano projektą, 
vadinamą „Programa 21". Nuo 
pat sesijos pradžios išryškėjo 
konfliktai tarp išsivysčiusių ir 
besivystančių šalių ir jų skir
tingų pasaulinės ekonominio 
vystymosi raidos supratimų. 
Besivystančios šalys teigia, kad 
už didelę dalį dabar t inių 
ekologinių problemų turi būti at
sakingas „industrinis pasaulis", 
per tiek metų eikvojęs žemės 
resursus ir teršęs aplinką. Todėl 
trečiasis pasaulis iš industrinių 
šalių reikalauja stambių, papil
domų lėšų, kad jis galėtų išpil
dyti „Programos 21" rekomen
dacijas, kartu neprarasdamas 
galimybės tęsti savo ekonominį 
vystymąsi . Konferencijos 
rengėjų apskaičiavimu, reika
linga daugiau negu 125 mlrd. 
JAV dolerių tenkinti besivys
tančio pasaulio poreikius. 
Išsivysčiusios valstybės abejoja 
dėl šios sumos tikslumo, ir nėra 
pasiruošusios teikti tokias mil
žiniškas sumas atsižvelgiant į 
dabartinį pasaulinį ekonomikos 
nuosmukį. JAV ir kai kurios 
Vakarų Europos šalys taip pat 
nesutinka prisiimti visos atsa
komybės už prastą dabartinę 
aplinkos būklę, skatindamos 

trečiojo pasaulio valstybes imtis 
ryžtingesnių veiksmų užtikrinti 
saugų ekonominį vystymąsi sa
vo šalyse. 

Finansinės paramos klausi
mas pastoviai iškildavo per 
visas pasitarimo diskusijas ir 
sulaikė daugelio „Programos 
21" dalių galutinį patvirtinimą. 
Paskut inis sesijos posėdis 
prasidėjęs penktadienio vakare, 
pasibaigė tiktai apie 3 vai. ryto. 
Sesija nesugebėjo patvirtinti 
apie trečdalį programos, palik
dama šias problemas išspręsti 
Rio de Janeire. Be finansinės 
paramos klausimo, neišspręsti 
ir gamtosauginės technologijos 
paramos, miškų išsaugojimo, ir 
vadinamos „Rio Deklaracijos" 
klausimai. 

Pirmasis karo atašė Vilniuje. Lietuvos Krašto apsaugos ministras Audrius 
Butkevičius priėmė Švedijos karinį atašė Caj Wahlberga ir jį lydinčius 
kariškius — generalinio štabo brigados generolą Lenartą Fricką ir pulkininką 
Soreną Lindmaną. Juos lydėjo Švedijos ambasadorius Lietuvai Larsas 
Magnusonas, kairėje. Andrius Butkevičius kariniam Švedijos atašė prisegė 
akselbantus-Švedijos neutralumo politika būsianti Lietuvai didelė parama, 
pasakė Wahlbergas. 

Lietuvai — kantrybės 
i šbandymas 

Lietuvai, kaip ir kitoms Balti
jos valstybėms bei visai Rytų 
Europai, parengiamasis 
pasitarimas buvo sunkus jėgų ir 
kantrybės išbandymas. Vyks
tant debatams tarp dviejų 
tradicinių grupuočių — išsi
vysčiusių ir besivystančių 
valstybių — Rytų ir Centrinės 
Europos šalys sunkiai rado sau 
vietos diskusijose. Besivystantis 
pasaulis stengiasi neprileisti 
naujų pretendentų prie stambių 
fondų. „Programos 21" doku
mentų pirminiuose variantuose 
visur buvo kalbama apie finan
sinę ir kitokią paramą „besi
vystančioms šalims iš 
išsivysčiusių šalių", neminint 
naujomis sąlygomis gyvenančių 
Rytų Europos valstybių, kurios 
pereinamajame laikotarpyje su 
dideliais sunkumais reformuo
ja savo ekonomijas. Sesijos 
metu, Rytų Europos valstybės 
stengėsi įtvirtinti JT-ų 
politiniame žodyne naujos 
grupuotės sąvoką, visur 
sulaukdami opozicijos iš trečiojo 
pasaulio šalių. 

Rytų Europos vieta 
Nepaisant sunkumų, Rytų 

Europos valstybių delegacijoms 
pavyko „Programos 21" doku
mente išsikovoti sau vietą. Nors 
šių valstybių išskirtina padėtis 
niekur dokumentuose tiesiai 
nepripažįstama, visur, kur 
minima finansinė ir techninė 
pagalba, dabar kalbama apie jos 
teikimą, „ypač besivystančioms 
šalims", prileidžiant, kad ir 
kitos valstybės gali tikėtis šios 
paramos. Rytų Europos atstovai 
pakartotinai pareiškė, kad tai 
menkas laimėjimas, tačiau 
išreiškė savo norą visų sutarimo 
vardan laikinai priimti šią 
formuluotę. Kelių Rytų Europos 
atstovų nuomone, gresia pavo
jus, kad konferencija turės 
mažai reikšmės jų valstybėms, 
jei ji neatsižvelgs į naujas 
pasaulio aplinkybes. Nemalonu 
ir tai, teigia jie, kad trečiasis 
pasaulis jaučia reikalą konku
ruoti su Rytų Europos valstybė-
mis s iekiant išsivysčiusio 
pasaulio paramos. 

Sesijoje — Darius Sužiedėlis 
Pasak sesijoje Lietuvą 

atstovavusio Lietuvos Misijos 
Jungtinėms Tautoms patarėjo 
Dariaus Sužiedėlio, „Būtina 
tarptautinėms organizacijoms 
pripažinti Rytų Europos speci
finius poreikius aplinkos ap
saugos ir ekonominio vystymosi 
srityse. Gresia pavojus, kad 

Ir Amerika pripažino 
Jugoslavijos 3 respublikas 

Bet tik po politinio spaudimo 

Washingtonas. — Prezidento 
Busho administracija turėjo 
nusilenkti užsienio spaudimui 
ir vidaus jėgų politiniam reika
lavimui, o ypač pasekti Europos 
vadų pripažinimą, kurie pasi
sakė už Kroatijos ir kitų dviejų 
buvusių Jugoslavijos respublikų 
nepriklausomybę. 

Jungtinės Amerikos valstijos 
antradienį pripažino Jugoslavi
jos galutinį išsisklaidymą, 
suteikdamos diplomatinį pripa
žinimą Slovėnijai, Kroatijai ir 
Bosnijai-Herzegovinai. Prez. 
Bushas taip pat rašytame 
pareiškime reiškė norą pri
pažinti Macedoniją kaip nepri
klausomą valstybę ir pažadėjo 
tartis su Europos Bendrija, kad 
Graikijos priešingas nusista
tymas prieš suteikimą jai lais
vos valstybės statusą būtų 
pa lenk tas . Graikai negali 
sutikti, kad būtų naudojamas 
„Macedonijos" pavadinimas, 
nes tuo pačiu pavadinimu yra 
vienas sritis vadinama Graiki
joje. 

Panaikino sankcijas 
Prez. Bushas panaikino ketu

rių mėnesių senumo ekonomi
nes sankcijas prieš Macedoniją, 
Kroatiją, Slovėniją ir Bosni-
ją-Herzegoviną. Baltųjų rūmų 
pareigūnas pasakė, jog Ameri
ka galinti diskutuoti ir Serbijos 
bei Montenegro interesus pasi
likti sąjungoje, kuri vadinama 
Jugoslavija. Prezidentas nepa
žadėjo kokios nors paramos, ta
čiau pasakė paliksiąs "•ankcijas 
prieš Serbiją ir Montenegro res
publikas tol, kol Belgradas 
neatšauks ekonominės blokados 
prieš Bosnią-Herzogoviną ir 
Macedoniją. Su pripažintomis 
respublikomis Amerika pradėjo 

pasaulis, išsilaisvinęs iš ,Rytų' 
prieš ,Vakarus' konfliktinio 
laikotarpio pereis į naują 
konfliktą, .Pietus' prieš .Šiaurę'. 
Kaip tik reikia ugdyti įvairių 
regionų pajėgumas. Rytų 
Europos dabartinė padėtis 
nelengva — vieniems mes per 
silpni teikti finansinę paramą, 
kitiems neužtenkamai biedni jo 
sulaukti. Rio konferencija turės 
išspręsti šią problemą, jei ji nori 
visoms jos dalyvėms pasiekti 
reikšmingų rezultatų". 

tartis dėl formalių diplomatinių 
**všiu pradžios. 

Politikos pasikeitimas 
Šis pripažinirr.as reiškia 

Amerikos politiko; pakeitimą, 
nes prieš met"* Amerika 
nenorėjo nei girdėti, kad būtų 
Jugoslavija „išparceliuota" į 
paskiras dalis, primena AP 
žinių agentūros korespondentas 
Europoje. Jugoslavijos sritis 
buvo sudaryta 1918 metais iš 
Balkanų teritorijų. Bushas tada 
sakėsi nenorįs, kad prasidėtų 
civilinis karas. Bet nuo to laiko, 
kai Kroatija paskelbė savo 
nepriklausomybę, jau žuvo 
kovose daugiau negu 6 
tūkstančiasi žmonių. JAV 52 
senatorių grupė iš abiejų 
partijų, kuriai vadovavo sen. 
Bob Dole, pareiškė viešą pri
tarimą, kad JAV pripažino tas 
tris buvusias Jugoslavijos res
publikas. Busho adniinistracijos 
pareigūnai jau anksčiau buvo 
pasakę, kad tokį pripažinimą 
padarys tik tada. kai Europos 
Bendrijos valstybės jas forma
liai pripažins. Šiuo metu įvykiai 
privertė Ameriką paskelbti 
pripažinimą, nes būtų sau 
pakenkta, jei to nebūtų buvę 
daroma, pasakė vienas iš 
vyriausybės pareigūnų. 

Geriau už Tito... 
Amerikoje gyvena daugiau 

ka ip 2.5 milijono kroatų, 
daugelis jų yra respublikonai, 
bet jie garsiai kritikavo Busho 
vedamą politika Jugoslavijos 
atžvilgiu. Jie sudėjo daugiau 
kaip 250,000 dolerių Patrick 
Buchanan rinkiminiam komite
tui, reikšdami protestą prezi
dentui Bushui. O kai kurie 
kroatų sluoksniai net pasisakė 
už demokratų kandidatą. „Jie 
yra tiek įpykę, jog jie geriau 
balsuotų už Tito, jei jis būtų 
gyvas, negu už Bushą", pasakė 
Chicagos advokatas Anthony 
Peraica, Kroatų-amerikiečių są
jungos prezidentas. 

Europos Bendrijos 12 kraštų 
užsieno reikalų minis t ra i , 
susirinkę Luxemburge, nutarė 
baigti ekonomines sankcijas 
prieš Serbiją, jei ji bendraus su 
įsteigta tam reikalui Taikos 
komisija ir respektuos Jungti 
nių Tautų dalinius tame regi

one. Europos Bendrijos vadų 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Latvija ir Gudija, Rygos 
radijo žinių pranešimu, įsteigė 
diplomatinius ryšius. Latvijos 
Užsienio reikalų ministras 
Janis Jurkans ir Gudijos Už
sienio reikalų ministras Piotr 
Kraučenka pasirašė diplomati
nių ryšių užmezgimo protokolą 
tarp abiejų kraštų. Ambasadų 
atidarymo data dar liko nenu
statyta. 

— Lietuvoje vyriausybė gavo 
Rusijos viceprezidento Aleksan-
der Rutskoi telegramą, kurioje 
rašoma, kad gali būti panaudota 
tam tikra karinė akcija, jei rusų 
pulkininkas Černychas nebus 
paleistas, kuris buvo areštuotas 
už dalyvavimą perversme rug
pjūčio mėnesį. 

— Vilniuje balandžio 8 d. 
įvyko pasitarimas tarp prezi
dento Landsbergio, Baltijos 
laivyno komendanto Jegorovo ir 
tarp Šiaurės grupės karinių 
pajėgų viršininko gen. Mironovo 
areštuoto pulkininko Černy-
cho klausimu. Buvo sutarta jog 
tas pulkininkas bus perduotas 
Rusijos vyriausybei. „Tasso" 
pranešimu, pulk. Cernych buvo 
perduotas rusų pareigūnams 
Kaliningrade ir paimtas iš jo 
tūkstančio rublių užstatas. 

— Londone dieninė spauda 
skelbia, kad vakar rinkimus 
labai maža dauguma turėjo 
laimėti konservatorių partijos 
nariai, įskaitant ir tos partijos 
vadą John Major, dabartinį 
Anglijos ministrą pirmininką. 

— Frankfurte AP žinių agen
tūra skelbia, jog iš naujo nusta
čius kaulų sudėtį mirusio nacių 
žymaus veikėjo Jozef Mengele, 
kuris mirė Brazilijoje prieš de
šimtmetį, patvirtino anksčiau 
praneštas žinias, kad jis tikrai 
yra miręs. 

— Afganistano prez. Na-
jibulah prarado krašto sienų 
kontrolę su buvusios Sovietų 
Centro Azijos respublika, 
paskelbė Amerikos pareigūnai. 
Afganų laisvės kovotojai kont
roliuoja 9 provincijas ir vis 
labiau izoliuoja prez. Najibulah. 

— Maniloje Filipinų preziden
tė Corazon Aąuin pranešė, jog 
nebus leidžiama pervežti buvu
sio prezidento Ferdinand Mar-
cos palaikus prieš rinkimų 
dieną, kurie bus gegužės 11 
dieną. 

— Iietuvos vyriausybė tikisi, 
kad šį mėnesį pavyks susitarti 
su Rusijos delegacija dėl dalinių 
išvedimo, o jei tai nepavyktų, 
tai Lietuva ruošiasi sutarp-
tautinti šį reikalą, išdėstant 
susidariusią situaciją Europos 
Bendradarbiavimo ir Saugumo 
konferencijos sekančiame suva
žiavime. 

— Europos kraštų atstatymo 
bankas, kurio prezidentu yra 
Jacųues Attali, pasakė, jog 
bankas duos daugiau kaip 37 
milijonus amerikiečių dolerių 
kapitalą steigti bendroms 
prekybos įmonėms Estijoje, Lat
vijoje ir Lietuvoje. Tam tikslui 
bankas įsteigė Baltijos fondą, 
kurį turės patvirtinti to banko 
taryba balandžio 13 ar 14 
dienomis savo posėdžio metu 
Budapešte. Tą fondą finan
suoja penki Šiaurės kraštai. 

įsitikinimu, jei nebūtų buvę pri
pažinimo, tai situacija Balkanų 
krašte būtų dar labiau pablo
gėjusi, pasakė Italijos Užsienio 
reikalų ministras Ganni de 
Michelis. Tokią pat nuomonę 
pareiškė ir Britanijos užsienio 
reikalų ministras AP korespon
dentui. 

Pulkininko byla tiriama 
toliau 

Ketvirtadienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius. Balandžio 9 d. (Elta) 
— Balandžio 8 d. Aukščiausio
joje Taryboje įvyko Rusijos 
Federacijos kariuomenės asto-
vų susitikimas su Lietuvos Res
publikos vadovybe dėl Klaipė
doje suimto pulkininko Ivano 
Černycho. 

Susitikime dalyvaudamas 
Šiaurės Vakarų kariuomenės 
vadas Valerijus Mironovas pa
reiškė, kad LČernychas visų pir
ma yra Rusijos Federacijos pilie
tis ir jis, kaip Rusijos Federaci
jos prezidento atstovas, pro
testuoja prieš Rusijos Federa
cijos piliečio sulaikymą be tar
pusavio konsultacijų ir be pro
kuroro sankcijos. Kariuomenės 
atstovams buvo paaiškinta, kad 
pulkininkas sulaikytas ne be 
pagrindo, o turint prokuroro 
sankciją dėl jo veiksmų praėju
sių metų rugpjūčio mėnesį. Jam 
iškelta baudžiamoji byla. 

Susitikimo metu buvo susitar
ta, kad Lietuvos Respublikos 
Generalinė prokuratūra ir Lie
tuvos Respublikos užsienio 
reikalų ministerija perduoda I. 
Černychą Rusijos Federacijai 
per Rusijos Federacijos užsienio 
reikalų ministerijos ir Karinės 
prokuratūros įgaliotuosius 
atstovus. 

V. Mironovas garantavo, kad 
pulkininkas I. Černychas, 
kaltinamas pagal Lietuvos 
Respublikos baudžiamąjį 
kodeksą, atliekant tolesnį šios 
baudžiamosios bylos nagrinė
jimą apklausai pats prisistatys 
Lietuvos Respublikos teisėsau
gos organams. 

Studentai piketuoja 
Vakar iš daugelio Lietuvos 

aukštųjų mokyklų prie 
Vyriausybės rūmų piketuoti 
susirinko studentija. Konfliktas 
prasidėjo po Naujųjų metų, kai 
buvo panaikintos visos lengva
tos studentams. 

Pagrindinis reikalavimas — 
grąžinti transporto lengvatas. 
Taip pat pareikalauta laiku 
mokėti stipendijas, pasirūpinti 
studentų socialinėmis garanti
jomis, vyriausybės lygiu suda
ryti naujų darbo vietų jauniems 
specialistams. 

Valdžios atstovai pažadėjo, 
kad po dešimties dienų stu
dentai galės vėl važinėti už pusę 

Švedai neparduos 
ginklų 

Stockholmas. Balandžio 2 d., 
Baltijos valstybėms nebus leista 
pirkti Švedijos ginklų, paskelbė 
Švedijos kariškų įrengimų in
spektorius Sven Hirdman. Toks 
pirkimas pažeistų ir priešintųsi 
Švedijos politikai neparduoti 
ginklų tiems kraštams, kuriuo
se vyksta neramumai arba ku
riuose padėtis dar nėra nusis
tovėjusi ir galima tikėtis naujų 
konfliktų tarp regionų ir tauty
bių. Švedas pasakė, jog Baltijos 
respublikos yra dar komplikuo
toje situacijoje, nes „ten yra 
daug slavų mažumų ir lengvai 
gali būti pažeistas ramus gyve
nimas, o ypač, kad sienų klausi
mas dar neišrištas. Rusijai taip 
pat Švedija nutarusi neparduoti 
ginklų. 

— Peru prezidentas Alberto 
Fujimori sakosi turėjęs „užda
ryti Kongresą" ir suvaržyti 
žmonių teises, kad galėtų su
valdyti kairiųjų elementą". 

kainos, o dėl kitų reikalavimų 
Studentų koordinacinės tarybos 
ir Studentų sąjungos atstovus 
artimiausiu laiku priims G. 
Vagnorius. 

Lietuvos geležinkelininkų 
svečias 

Lietuvoje lankėsi Tarptau
tinės geležinkelio organizacijos 
(IUR) generalinis sekretorius 
Michelis Vairavę. Ši organi
zacija, kurios būstinė Paryžiuje, 
jungia daugiau kaip 90-ies 
valstybių geležinkelių ad-
niinistracijas, IUR vadovo vizito 
tikslas — susipažinti su gele
žinkeliais, jų darbu Lietuvoje. 

M. Vairavę susitiko su Lietu
vos susisiekimo ministru Jonu 
Biržiškiu, tarėsi su visų trijų 
Baltijos valstybių Geležinkelių 
bendradarbiavimo komiteto 
nariais, gerai įvertino tokio 
komiteto sukūrimą ir jo veiklą, 
leidžiančią ekonomiškiau ir 
efektyviau spręsti atsikūrusių 
valstybių geležinkelių proble
mas. 

Po šio vizito Lietuvos gele
žinkelininkai tikisi, kad dar šią 
vasarą jie bus palankiomis 
sąlygomis priimti į taptautinę 
geležinkelio organizaciją. 

Kitos žinios 
Ene rge t i kos ministerijoje 

lankėsi Milano firmos SNAM 
direktorius užsienio ryšiams. 
Lietuvos energetikos ministras 
ir firmos SNAM atstovas pasi
rašė sutartį dėl naftotiekio 
Lietuvos pajūris - Mažeikiai 
projektavimo ir statybos. 

Vilniuje prasidėjo tarptautinė 
konferencija „Demokratinė 
švietimo reforma Lietuvoje: jos 
esmė ir organizavimas". Dvi 
konferencijos dienas bus skai
tomi pranešimai apie pertvar
ką, jos problemas mūsų mokyk
lose ir specialistų rengimo 
mokykloms sunkumus, apie tai, 
kaip demokratijos principai 
realizuojami ugdymo procese. Į 
susitikimą pakviesti svečiai iš 
daugelio Europos šalių ir JAV. 

K a u n e prasidėjo pirmasis 
tarptautinis chorų festivalis, 
kurį surengė mišrus choras 
„Le l iuma i " savo 20 metų 
jubiliejaus proga. 

V i l n i a u s da i lės parodų 
rūmuose atidaryta šiauliečių 
dailininkų šeimos Antano ir 
Aldonos Visockiu darbų paroda. 
A. Visockienė kuria keramines 
kompozicijas interjerui. Šioje 
parodoje autorė pateikia deko
ratyvinės keramikos darbų. A. 
Visockio akvarelėse — natiur
mortai, peizažai, portretai. 

Į Kėdainių valstybinę grūdų 
perdirbimo įmonę iš JAV atke
liauja du komplektai ekstrude-
rių. Ja is ruošiant pašarus, 
sutaupoma apie 20 proc. grūdų: 
tokių įrengimų Europoje dar 
nebuvo. 

KALENDORIUS 

Balandžio 10 d.: Apolonijus, 
Agna, Ezekielis, Margarita, 
Mintautas, Makarijus. 

Ba landž io 11 d.: Leonas 
Didysis, Gema, Daugailė, Vy
kintas. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:21, leidžiasi 7:24. 
Temperatūra dieną 63 1., 

naktį 45 L 

> 
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CLEVELANDO „ŽAIBO 
SPORTINĖ VEIKLA 

Nauja klubo vadovybė 
Clevelando LSK „Žaibo" tary

ba, š.m. kovo 1 d. vykusiame 
susirinkime, išrinko naują klu
bo valdybą: Vidas Tatarūnas — 
pirmininkas, Leonardas Keblys 
— I vicepirmininkas, Gediminas 
Puškorius — II vicepirmininkas, 
Algirdas Bielskus — sekre
torius, Vytas Apanavičius — 
iždininkas, Juozas Kijauskas ir 
Romas Apanavičius — nariai ir 
Danius Šilgalis — atstovas prie 
LB-nės Clevelando apylinkės. 

Išrinkti ar patvirtinti sekcijų 
vadovai: krepšinio — Vidas Ta
tarūnas, tinklinio — Vitas Cy-
vas, lengvosios atletikos — 
Algirdas Bielskus, slidinėjimo 
— Vytenis Čiurlionis, šachma
tų — Vytautas Nasvytis, lauko 
teniso — Vytas Kliorys, 
plaukimo — Barbara Taraš-
kienė, stalo teniso — Henrikas 
Pikturna, kėgliavimo ir raket-
bolo — Algis Nagevičius, šau
dymo — Algirdas Garlauskas ir 
beisbolo/softbolo — Juozas 
Vasys. 

Kaip žinome, golfo žaidėjai 
yra susibūrę į atskirą vienetą — 
Clevelando Lietuvių golfo 
klubą, kuriam šiuo metu vado
vauja Algis Nagevičius. 

Vidas Ta ta rūnas yra jau 
5-tas „Žaibo" pirmininkas. Nuo 
klubo įsisteigimo — 1950 metų, 
pirmininkais buvo: Vytautas 
Januškis — 1950 metais, Algir
das Bielskus - 1950-1957 m., 
Rytas Babickas — 1957-1975 m. 
ir Juozas Kijauskas 1975-1992 
m. 

>> 

Linas Vai tkus , ger iaus ias 
jaunių slidinėtojas. 

ir 

Juozas Kijauskas, Clevelando LSK 
„Žaibo" pirmininkas nuo 1975 iki 
1992 metų. 

Nenuilstantis, nuoširdus ir 
nesavanaudiškas sporto darbuo
tojas. Organizatorius ir vadovas 
ŠALFASSgos moterų krepšinio 
komandos, dalyvavusios IlI-se 
PLSŽ-se 1988 m. Australijoje. 
Jam pirmininkaujant, LSK 
„Žaibas" dalyvavo išvykose į 
IlI-sias PLSŽ-nes 1988 m. Aust
ralijoje ir IV-sias — 1991 m. 
Lietuvoje. 

LINAS VAITKUS - GERIAUSIAS 
JAV JAUNIŲ SLIDINĖTOJAS 

Turime Raimundą Dičių, 
geriausią II PLS žaidynių 
slidinėtoją, grįžusį iš D7-jų su 
dviem aukso medaliais ir ge
riausio l ietuvių slidinėtojo 
titulu. Būdamas direktorius ir 
instruktorius Kirkvvood sli
dinėjimo mokyklos Califor-
nijoje, jis savo žinojimu ir suge
bėjimais dalinasi su jaunesniais. 

Turime šimtinę slidinėtojų, 
kur ie nesen ia i dalyvavo 
ŠALFAS s-gos slidinėjimo 
varžybose vykusiose netoli To
ronto, Kanadoje. Jie savaitgalių 
ir atostogų slidinėtojai, jų 
skaičius didėja, j ie daro 
pažangą, jie geri mūsų varžy
bose, bet ne toliau. 

O dabar jau turime ir norėčiau 
supaž indin t i su ger iaus iu 
Amerikos jaunių slidinėtojų — 
Linu Vaitkum. Su tokiu titulu 
jis prieš mėnesį grįžo iš pasaulio 
jaunių pirmenybių, vykusių 
Maribor vietovėje, Slovėnijoje, 
netoli Austrijos sienos. 

Dalyvauti tokio masto varžy
bose savaitgalių slidinėjimo 
neužtenka, reikia gerų sąlygų, 
reikia daug ir rimto darbo, 
reikia trenerio ar mokyklos. 
Linas Vaitkus tas sąlygas gavo 
iš tėvų Rimo ir Lidijos Vaitkų. 
Abu slidinėtojai ir kalnų mylė
tojai įsikūrė pačioje Colorado 
kalnų širdyje, nedideliame, bet 
gražiame Steamboat Springrs 
miestelyje. Linui, jau nuo 
mažų dienų mėgusiam sniegą ir 
slides, atsivėrė nuostabios sąly
gos. O su jo entuziazmu ir talen
tu atsivėrė galimybės į įvairiau
sias varžybas ir į specialią mo
kyklą — Lowell Whiteman 
School. Mokykla nedidelė, stip
ri akademiškai ir su ypač gera 
slidinėjimo programa. 18-metis 
Linas , a t l e t i ško sudėjimo, 
simpatiškas, ją baigė su gerais 
pažymiais ir su gera pradžia bei 
žadančia ateitimi slidinėjimui. 

JAV 

*m 

Vidas Tatarūnas , naujasis Cle
velando LSK „Žaibo'" pirmininkas. 

V. Tatarūnas, 32 m. am
žiaus, yra krepšininkas. Taipo
gi žaidžia raketbolą ir kėgliuo-
ja. Nesvetimas jam ir tinklinis. 
Jaunesniame amžiuje reiškėsi ir 
lengvojoje atletikoje. Vidas šiuo 
metu yra ir Clevelando Lietuvių 
Žuvininkų klubo pirmininkas. 
V. T. pasižymi kaip energingas 
ir geras organizatorius. Nuo 
1990 m. rudens vadovauja LSK 
„Žaibo" krepšinio sekcijai, 
kurios veikla, jam vadovaujant, 
labai pagyvėjo. Yra sukūręs 
lietuvišką, sportišką šeimą su 
LSK „Žaibo" lengvatlete ir 
tinklininke Daina Motiejūnaite 
ir augina 3 sūnus, iš kurių 2 
vyresnieji, Tomas 7 m. ir Simas 
6 m., jau yra „Žaibo" aktyvių 
sportininkų eilėse. 

Juozas Kijauskas, buvęs 
legendarinis „Žaibo" krepši
ninkas nuo klubo įsikūrimo. 
Vėliau, krepšinio treneris-puo-
selėtojas. Reiškėsi stalo tenise ir 
tinklinyje. „Žaibo" valdyboje 
darbuojasi nuo 1954 m., o 
paskutinius 17 metų, kaip klu
bo pirmininkas. ŠALFASSgos 
centro valdybos narys 1962-65 
ir 1968 70 m. kadencijose. 

Aktyvūs krepšininkai 
LSK „Žaibo" krepšinio sek

cija, energingo vadovo Vido Ta-
tarūno ir gausaus būrio talki-
ninkų-trenerių rankose, šį 
sezoną rodo ypatingai daug 
aktyvumo. Suorganizuota net 3 
jaunučių berniukų grupės 6-12 
m. amžiaus; talkininkai — Kęs
tutis Petraitis, Rūsty Boliam ir 
John Morris. Atgaivinta jaunių 
A (16 -19 metų) komanda, suda
ryta daugiausiai iš vietinių 
gimnazijų žaidėjų. Suaktyvi
nama moterų komanda (vad. 
Juozas Kijauskas), kurių 
daugumą sudaro irgi gimnazijų 
žaidėjos. 

Dvi vyrų krepšinio komandos 
dalyvavo Salvation Army Ly
goje, kurios sezonas tik ką 
užsibaigė. 

Vyrų A komanda reguliarų 
sezoną užbaigė pirmoje vietoje, 
A klasėje, su 7 laimėjimais ir 
vienu pralaimėjimu. Po to, LSK 
„Žaibas" žaidė seriją dėl čempio
nato iš 2 laimėtų rungtynių 
prieš kitą kvalifikavusią ko
mandą Alliance Printing. Pir
mas rungtynes, bal. 2 d., žaibie-
čiai laimėjo 81:72, o antras, ba
landžio 7 d., 88:70 ir tapo A kla
sės čempionais. Komandos va
dovas yra Gediminas Puškorius. 

Vyrų B komanda, dalyvau
dama B klasėje, reguliariame 
sezone liko 2-je vietoje, laimė
dama 6 rungtynes ir pralaimė
dama 2. Po to vykusiame 
čempionato turnyre, žaibiečiai 
kvartfinalyje įveikė „Bellamy" 
70:52, pusfinalyje laimėjo prieš 
„Verniers" 72:61 ir finale, 
balandžio 7 d., parklupdė Lin
coln Electric 65:54, laimėdami 
B klasės čempionatą. Prieš Lin 
coln Electric „Žaibas" buvo 2 
kartus pralaimėjęs regulia
riame sezone. Komandai vado
vauja Raimundas Jonaitis-Sa-
baliauskas 

amb 

(Bus daugiau) 

Stebėt inos pasekmės 
Linas Vaitkus mėgsta gamtą, 

gryną kalnų orą ir greitį. 1991 
metų gruodžio ir šių metų sau
sio bei vasario mėnesiais Linas 
„skraidė" nuo vieno kalno ant 
kito, turbūt, visose Colorado 
kalnų slidinėjimo vietovėse — 
Aspen Vail , Winter Park , 
Howelsen Hill ir kitur, dalyvavo 
Lake Placid, Quebeco ir Maine 
tarptautinėse varžybose, grįžo į 
Utah žiemos varžybas, kur daly
vavo geriausi universitetų ir 
vakarinės Amerikos slidinė
tojai. Tarp vyrų visur jis pasi
rodė, ka ip lygiaver t is ir 
subrendęs konkurentas, o tarp 
jaunių jis laimėjo visą eilę I-jų 

II-jų vietų. Jis sudarė gerą 
įspūdį, net nustebino, Amerikos 
trenerius. 

Nenuostabu, kad atėjus laikui 
sudaryti JAV rinktinę pasaulio 
jaunių pirmenybėms, Vaitkus 
buvo pakviestas pats pirmas ir 
vienintelis iš Rocky Mountain 
divizijos. Į tą rinktinę įėjo 7 
jauni vyrai iš Californijos, Har
vardo, Alaskos ir kitur,taip pat 
ir 7 merginos. Vasario 17 d. t a 
rinktinė išvyko į Kranską Gorą, 
Slovėnijoje, kur jis treniravosi 4 
dienas, o po to vasario 22 d. 
Alpių kalnuose prie Mariboro 
prasidėjo pasaulio jaunių pirme
nybės. Šimtinė geriausių jaunių 
iš įvairių kraštų dalyvavo pen
kiose skirtingose varžybose: nu
sileidimas, slalomas, didysis 
slalomas, „super G" ir jungtinis, 
į kurį įeina abu slalomoai ir 
nusileidimas. Varžybas laimėjo 
švedas Tobias Hellman su 
trimis aukso, vienu sidabro ir 
vienu bronzos medaliais. Linas 
Vai tkus , vienintelis iš 
amerikiečių,baigė visas varžy
bas ir bendroje klasifikacijoje 
baigė 18-tas. Geriausias iš visų 
JAV jaunių. 

Nespėjus grįžti, be rimtesnio 
poilsio, Linas jau turėjo daly
vauti vadinamose Rolex jaunių 
pirmenybėse Oregone. Sekė 
JAV pirmenybės Winter Parko 
pašlaitėse ir t.t. Iš viso 7,000 
jaunų JAV slidininkų pradėjo 
varžybas įvairiose Amerikos 
vietovėse. Iš jų 800 dalyvaus 
šešiose kvalifikacinėse varžy
bose. Ir taip toliau, kol bus 
atrinkta JAV rinktinė, kuri 
pradės ruoštis dalyvavimui už 
dviejų metų Norvegijoje vyk
siančioje olimpiadoje. 

Linas Vaitkus į tą rinktinę 
jau yra koją įkėlęs, bereikia ją 
tik įtvirtinti. Juo mes galime 
jau dabar didžiuotis ir linkėti, 
kad jo svajonės išsipildytų. 

V. G. 

Futbolas Chicagoje 

GERA PRADŽIA 

F. K. „Lituanica" vyrų 
komanda jau sužaidė dvejas 
draugiškas pirmenybėms pasi
ruošimo rungtynes. Pirmąsias, 
prieš Addison komandą, Rolan
do Urbonavičiaus įvarčiu laimė
jo 1:0. Antrose rungtynėse pra
ėjusį sekmadienį, balandžio 5 
dieną, žaidžiant prieš 
skandinavų „Vikings", mūsų 
komandos puolėjas Virgis Žu-
romskas įrodė, kad jis, ne tik 
salėje, yra pasižymėjęs įvarčių 
šaulys, bet suranda vartus ir 
aikštėje. Jis įkirto 4 įvarčius. 
Tomui Žukauskui su galva pri
dėjus dar vieną, rungtynes 
laimėjo „Liths" rezultatu 5:3. 

Pats žaidimas po žiemos, kaip 
ir tikėtasi, buvo pavasariškos 
formos. Geras ženklas, kad 
mūsų komanda turėjo daug 
atsarginių žaidėjų. Jie visi 
turėjo progos gerokai pažaisti 
gryname ore. Neblogas ženklas, 
kad aikštėje vėl pasirodė ir pora 
jaunesniųjų Jenigų. Jei jie kiek 
stropiau padirbėtų treniruočių 
metu, žaidėjų pozicijų komando
je netrukus atsirastų ir jiems. 

Treniruotės jau vyksta Mar-
ąuette Parko aikštėje antra
dienio ir ketvirtadienio vaka
rais. Pradžia 6 vai. Pirmoje 
treniruotėje dalyvavo 20 žaidė
ju-
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ALPINISTŲ EKSPEDICIJĄ Į 
EVERESTĄ! 

Šiemet įvyks dideli įvykiai, 
svarbūs ne vien tik sportiniu bet 

tautiniu atžvilgiu. Olimpi-į r 
nėse žaidynėse Barcelonoje 
Lietuva bus a ts tovaujama 
ger iaus ių iš geriausiųjų 
Lietuvos lengvaatlečių ir krep
šininkų. Nėra abejonės, kad 
lietuviai pasirodys puikiais tau
tos reprezentantais; aukšto ly
gio sportininkais, net preten
duos į ne vieną olimpinių žaidy
nių laurų vainiką. Lietuvos var
das garbingai skambės plačia
me pasaulyje. 

Už poros mėnesių po olimpi
nių žaidynių Barcelonoje, seks 
kitas reikšmingas tautinis (ir 
sportinis) įvykis — Lietuvos 
alpinistų ekspedicija į Everestą. 
Kaip pasiryžėliai Darius ir Girė
nas, taip ir Lietuvos alpinistai, 
nesibijo pavojų ir savo drama
t išką žygį sk i r i a tėvynei 
Lietuvai. 

Šie neabejotinai svarbūs tau- Vladas Adomavičius kreipėsi į 
tiniai re ika le susipratusių tau- kiekvieną asmeniškai ir su-
Lcuų — , . i ; .-.onkrečiai rinko 2,400 dol. Olimpiniam 
finansiniai remiami. komitetui. Sporto aktyvistai 
Aukos dar telkiamos Olim- Detroite (Racka, Memenąs ir 

pinių žaidynių išvykai Bar 
celonoje. Aukas siųsti: 

Lietuvos Olimpinis Fondas, 
Standard Federal Bank, 4192 
Archer Avenue, Chicago, Il
linois 60632, Acct. # 
1101310331. Atstovai: JAV-se 
— V. Adamkus. Kanadoje, — 
ŠALFASS, (A. Šileika ir A. 
Bielskus — atstovai). Nedels
dami siųstume aukas šiam svar
biam ir kilni* \ tikslui. 

Pastaba: Šia proga noriu iš
reikšti pastabą ir konkrečią su
gestiją (ne kritiką) aukų vajaus 
reikalu. Panašūs aukų vajai ne
būna labai sėkmingai tik atsi
šaukimais ir gražiais prašymais 
spaudoje, kad ir su labai žinomų 
ir tituluotų asmenų parašais. 
Efektingiausią būtų kiek
viename lietuvių telkinyje su
rasti asmenis šių aukų rinkimo 
tikslui, pavyzdys: Sunny Hills, 
nedideliame lietuvių telkinyje, 

RUNGTYNĖS PRIEŠ 
„SPARTĄ" 

Šį sekmadienį, balandžio 12 d. 
„Liths" vyrų komanda žais 
draugiškas rungtynes prieš stip
rią čekų komandą „Spartą". 
Rungtynės vyks Lietuvių centro 
aikštėje, Lemonte. Pradžia 3 
vai. po pietų. 

Rezervas žais 1 vai. 
Rungtynėse prieš „Spartą" 

mūsų vyrai jau turės progos 
rimčiau patirti ir palyginti, kas 
jų laukia major divizijos 
pirmenybėse, nes „Sparta" yra 
tikro major divizijos pajėgumo 
komanda. 

Major divizijos pirmenybės 
prasidės balandžio 26 d. Pirmo
sios rungtynės prieš divizijos 
naujoką Wauconda „Chiefs" 
vyks Lemonte. 

J . J . 

RETĖJA SENŲJŲ 
GRETOS... 

Vytautas Baltutis, keturis 
kartus Lietuvos meisteris bei 
pastatęs penkis naujus Lietuvos 
rekordus trumpų nuotolių bė
gimuose ir šuolyje į tolį, mirė 
š.m. balandžio 4 d. Sunny Hills, 
Floridoje, sulaukęs 73-is metus. 

Kelias dienas anksčiau, kovo 
29 d., Catherine, NT, Aust
ralijoje mirė 71-ių metų Sigitas 
Kevalaitis, nuolatinis lietuvių 
futbolo rinktinės Vokietijoje 
žaidėjas. 

SALFAS S-GOS ŽINIOS 

Primename 

Primename, kad registracija 
dalyvavimui 42-se Šiaurės 
Amerikos Lietuvių Sporto var
žybose baigiasi balandžio 15 d. 

DR. VIJAY BAJAJ, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ — širdies, plaučių, kraujo 
spaudimo, artrito ir cukraus ligos. 

Sąskaitas siunčiame tiesiog ; Medtcare 
priklauso Hoty Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Strsat, Chicago 
T * . (1-312) 434-5449 (veikia 24 vai.) 

pirm., antr., ketv., penkt. nuo 12 iki 6 v.v. 

Kab. (1-312) 735-4477; 
Įksz. (708)246-0047; arba (708)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEMCAL BUILDING 

•449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

Neužsiregistravusieji prašomi 
paskubėti. Varžybos vyks gegu
žės 8, 9 ir 10 dienomis Toronte, 
Kanadoje. 

Ledo ritulio varžybos 

Jau paaiškėjo, kad ledo ritulio 
varžybos 42-se Šiaurės Ameri
kos Lietuvių Sporto varžybose 
bus vykdomos Hamiltone, Ka
nadoje. Registracija privaloma, 
kaip ir kitoms sporto šakoms. 

Kab. tai. (1-312) 585-0348: 
Raz. (1-312) 779-S833 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4| 

6-9; antr. 12-6; penkt 10-12; 1-6. 

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

3*00 W. M St. T«4. (706) 422-0101 
Valandos paoal susitarimą 

Pirmo1 3 v p p -7 v v . antrd. 12:30-3 v.p.p. 
trečd uždarytaa. ketvd 1-3 v.p.p.. penktd 

ir šeštd 9 v r-12 v.p.p. 

6132 S. Kadzi* Ava. , Chicago 
|(1 -312) 776-6966 arba (1 -312) 469-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
IŠSIPLĖTUSIŲ KOJŲ VENŲ 

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGUA 

K a b . t a i . ( 1 - 3 1 2 ) 4 7 1 - 3 3 0 0 

V I D A S J . N E M I C K A S , M . D . 
K A R D I O L O G A S — ŠIRDIES L IGOS 

7 7 2 2 S . K e d z l e A v a . , 
C h i c a g o , I I I . 6 0 6 5 2 

D R . A L G I R D A S K A V A L I Ū N A S 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Putaskl Road. 
Tai. (1-312) 595-2602 

Valandos pagal susitarimą 
Pirm .antr, penkt 12-3 v.p.p. ketv. 2-7v.v 

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W. 55 St.. Chicago. IL 
Tai. (1-312)476-2112 

9525 S. 79th Ave . Hickory Hills. IL 
Tai . (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis. Ltd 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Tef (1-312)436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

PETER STECY, M.D. 
Y. CHRISTOPHER CHIU, M.D 

CESAR J. HERRERA, M.D. 
širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarts Rd., Hickory Hills, IL 
1 mylta Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

Rugienių šeimos) iki šiol jau 
surinko 7,500 dol.; vajų dar 
tęsia. Tai du konkretūs pavyz
džiai kaip galima sutelkti 
nemažas sumas. 

Labai svarbu skelbti aukotojų 
pavardes (ypač stambesnių) 
spaudoje. Viešas aukotojo įver
tinimas skatina kitus neat
silikti ar net lenktyniauti. 

Neatstumkime aukų prašan
čiųjų šiems tautiniams tiks
lams; dabar — Lietuvos Olimpi-
n iam komitetui, o vėliau 
(netrukus) didžiai lietuvių 
ekspedicijai į Everestą. 

Algirdas Nakas 

DR. KENNtTH J . YERKES 
DR. MAODALEN BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
P#f%MnlnkaWHt i%uolsida> 

4007 W. 89 St. 
Tat. (312) 735-6558 

507 8 . Gllbart. LaOranaa, IL . 
Tai. (798) 382-4487 

Tai . kabinato Ir buto: (708)652-4159 

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

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus trec. šešt 12 iki 4 vai. popiet 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71 st St. 

Tai. (1-312)737-5149 
Vai pagal susitarimą 

Palos Vision Cantar, 7152 W. 127th St 
Palos Hgts. III Ketv vai 3-6 v.v. 

Tai. (708) 448-1777 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
188 N. Mtcntaan Ava . , Stirta 324 Ir 

8835 S. Pulaskl Rd., CMcago, IL 
81 St. Ir Ksan Ava., Ju t t l ce . IL 

Tai. (1-312) 565-2980 (veikia 24 vai) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71stStrssl 
(1-312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv: 9-12 Penkt. 2-7 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Strsat 

Vai antr 1-4 v p.p ir ketv 2-5 v p.p. 
šešt pagal susitarimą 

Kabinato ta i . (1-312) 776-2680. 
Raz. (708) 448-5545 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McElllostt Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 Wsst Ava., Orfand Park 
708-349-8100 

10 W. Martin, NaparvHta 
708-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tei 708-657-8383 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D.. S.C 
Specialybe — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archar Ava. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (1-312)585-7755 

A R A S Ž L I O B A , M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ L I G O S 
Oood Samarttan Madlcal Cantar-

NaoarvtHa Campus 
1020 E. Ogdan Ava. , Sulta 310, 

Naparvtlla IL 80863 
Tai. 1-708-827-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. ta i . (1-312) 586-3166 
Namų (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GvnYTOJAS 'R CHIRURGAS 

o /45 W« 63rd Strsat 
Vai pirm . antr . ketv ir penkt 3-6: 

šeštadieniais pagal susitarimą 



Morkaus evangelijos unikalus 

KRISTAUS 
PORTRETAS 

Kai per Mišias girdime Evan
gelijos skaitinį, išgirstame tik 
patį įvykį, nejausdami, kokį 
teologinį klausimą jis bando iš
ryškinti, dažnai nesuprasdami, 
ką evangelistas tuo pasakojimu 
norėjo perduoti apie sekimą 
Kristumi, apie krikščionio san
tykiavimą savoje visuomenėje. 
O kiekvienas iš keturių evan
gelistų Kristaus gyvenimo 
veiksmus ir įvykius užrašė ne 
tam, kad jo gyvenimą istoriniai 
užfiksuotų. 

Pažinimas Kristaus ar asme
niškai ar per kitus jį pažinusiuo-
sius juos taip stipriai paveikė ir 
Kristaus sekėjų bendruomenės 
taip greitai augo ir plito, kad nei 
jie, nei šiandien Kristų pažinu-
sieji nemano, kad Kristaus 
buvimą žemėje reikia užrašyti, 
kad amžių raidoje jis nebūtų 
užmirštas. Tačiau ir jie rašė ir 
šiandien Kristus yra skelbia
mas dėl to, kad neįmanoma jo 
užmiršti, dėl to, kad žmonės 
nerimsta, nepaskelbę, kaip jis 
juos išgelbsti ir kas jis yra. Ir 
visi remiasi konkrečiais, žemėje, 
žmonių tarpe Jėzaus padarytais 
darbais, duodamais iššūkiais — 
tiek jam fiziškai gyvenant 
žemėje, tiek jam prisikėlusiam 
reiškiantis per tuos kurie su
tinka būti jo širdimis, rankomis 
ir kojomis žemėje. Bet visi, ka
dangi jų gyvenimo sąlygose ir jų 
patirtyje iškyla itin reikšmin
gais kiti jo darbai, posakiai ir 
mintys, truputį kitaip juos pri
stato, išryškindami savitą Kris
taus pergyvenimą. 

Pirmuose šimtmečiuose po 
Kristaus įvairiose Kristaus 
sekėjų bendruomenėse išaugo ir 
buvo skaitoma ne visos dabar 
mūsų turimos keturios evan
gelijos, o kai kur dar ir kitos 
evangelijos. Bet Bažnyčiai pra
dėjus rimtai grumtis su įvairiais 
nukrypimais nuo pilnojo-tikro 
Kristaus mokslo, pasidarė svar
bu definuoti, kurie raštai ati
tinka pilną Kristaus dvasią ir 
tad naudotini visoms bažny
čioms. Ir tuo metu, užuot pa
rinkus tik vieną kurią evan
geliją, Bažnyčia nutarė pri
pažinti tas keturias, kurias 
šiandien turime, nes kiekviena 
išreiškia svarbių Kristaus per
duotų dalykų apie jį ir apie tikrą 
sekimą juo. Buvo grupių, kurios 
norėjo kai kuriuos raš tus 
pašalinti, nes jie priešinosi kai 
kur iems jų įs i t ik inimams. 
Jiems teko rinktis arba savo 
mokslą, atsiskiriant nuo apaš
talų mokymo, arba pilnutinį 
Bažnyčios mokslą. 

Tad šiandien ir mes, jei nori
me pagauti daugiau, negu tik 
Kristaus gyvenimo įvykių chro
nologiją, turėtume susipažinti 
su kiekviena evangelija atski
rai, ją pasiskaitant ištisai, 
stengiantis pagauti evangelisto 
požiūrį į Kristų, ką jis labiausiai 
vertina, kaip jis mato Kristaus 
ryšį su savo sekėjais ir kaip jis 
suprato, kokie yra tų Kristaus 
sekėjų didžiausi sunkumai. 

Šekspyro dramų specialistas, 
aktorius Alex McCowen, norė
damas sau rasti vienam akto
riui tinkamą veikalą, kuris dra
matiškai pristatytų kokią žymią 
asmenybę, nutarė pasirinkti 
kurią nors iš evangelijų prista
tyti Kristų. Jono evangelija ne
buvo pakankamai dramatiška, 
per daug simbolikos ir teolo
ginių mąstymų. Luko evangeli
ja buvo labai graži, bet jos litera
tūrinė estetika per daug sulė
tino gyvam pristatymui drama
tišką tempą. Mato evangelija, 
be abejo, buvo per ilga. 

Tik Morkaus buvo ne per ilga, 
be visokių išvedžiojimų, greitai, 
ekonomiškai pateikianti fabulą. 
McCowan deklamuoja šią evan
geliją Šekspyro bendraamžiaus 
King James tekstu, ir jau daug 
metų su dideliu pasisekimu 

ABEJONĖS APIE NAUJĄJĄ 
PASAULIO SANTVARKĄ 

Neišspręstas žmogaus teisių klausimas 
gastroliuoja su šia programa. 

Kadangi Morkaus evengelija 
labai kompaktiškai ir drama
tiškai parašyta, ji nesunkiai pa
gauna jos skaitytoją, o jos tiks
las yra suvesti skaitytoją į 
artimą pažintį su Kristumi, kad 
ji ar jis pajustų Kristaus meilę 
ir jį pamiltų. Tuomet ir mes 
galėsime kitiems jau ne tikė
jimo doktrinas aiškinti, o pasa
koti apie mūsų mylimą asmenį 
— Jėzų, kuris yra Dievo patep
tasis — Kristus. 

Morkus evangelijoje duoda 
daugiau ryškių detalių, negu 
kiti evangelistai, pvz. kiti mini, 
kad Jėzus paėmė vaiką ir pasta
tė jį jų tarpe; Morkus gi rašo, 
kad Kristus vaikutį apkabino. 
Tik Morkaus pasakojime apie 
5000 pamaitinimą pažymima, 
kad jie sėdėjo ant pievos saulė
lydžio metu. Morkus pažymi, 
kad audros metu laive Jėzus 
miegojo ant pagalvio. 

Tiems, kurie nori geriau pa
žinti Kristų, kaip žmogų, Mor
kaus evangelija yra ideali. Mor
kui nesudaro sunkumo pasaky
ti , kad Jėzus buvo stalius, tuo 
tarpu Matas tik sako, kad Jėzus 
buvo staliaus sūnus. Morkus 
evangelijoje naudoja labai stip
rius veiksmažodžius: anot jo, 
Dvasia nuvarė Jėzų į dykumą, 
kur jis buvo gundomas; Lukas 
ir Matas — kad jį ten nuvedė. 

Morkus dažnai aprašo įvairius 
Jėzaus žmogiškus jausmus: Jė
zus atsidūsta, sudejuoja, atjau
čia, stebisi, supyksta, ir viešai 
rodo meilės jausmus žmonėms. 
Morkaus evangelijoje matome 
Kristų ir nuvargusį, ir išalkusį 
ir norintį bent trumpam nu
snūsti. 

Tačiau jau nuo pirmos savo 
evangelijos eilutės Morkus 
pažymi, jog jis rašo apie Jėzų, 
Dievo Sūnų ir evangelijos pabai
goje vėl romėnų šimtininko 
išpažinimu susumuoja, jog iš 
tikrųjų šis žmogiškas, nukan
kintas asmuo buvo Dievo Sū
nus. Morkus pakartotinai var
toja žodžius, „nustebo", „stebė
josi", „bijojosi" nusakyti žmonių 
reakciją į Jėzaus padarytus ste
buklus ir į jo mokymus, kurie 
parodo jo dieviškumą. 

Morkus įvairiais būdais rodo, 
kaip Jėzus kviečia savo moki
nius ir juos ugdo, o centrinis 
visos jo evangelijos įvykis 
yra Kristaus kvietimas savo 
mokiniams, kad atsižadėtų sa
vęs, paimtų savo kryžių ir juo 
sektų (Mk 8:34 38). Mūsų ryšys 
su Kristumi yra ne profesoriaus 
su studentu, bet tobulo asmens 
su jo sekėjais, kurie gerbia ir 
myli savo mokytoją ir jis juos, ir 
kurie stengiasi pasidaryti pana
šūs į jį per draugystės ir meilės 
ryšį. 

Kristus nežada, kad juo sekti 
bus lengva, bet kad jis visuomet 
jiems padės, su jais bus, niekuo
met neapleis. Kad jis suteiks 
įvairią pagalbą. O Kristumi 
sekimas reikalauja taip pat 
pasitikint Dievo Tėvo meile jo 
darbui pašvęsti visą savo turtą 
ir gyvenimą ir net gyvybę, kaip 
jis pats padarė. 

Morkus savo evangelijoje ski
riasi nuo kitų evangelistų tuo, 
kad jis duoda labai mažai Kris
taus žodinio mokymo, o viską 
pasako, rodydamas Kristaus 
veiksmus. Taip ir Kristaus 
sekėjas, krikščionis turėtų 
pasižymėti darbais , kur ie 
aiškiai visiems rodo, kas yra jų 
tėvas: prekybininkas, politikie
rius, ar Dievas; kas yra jų 
broliai , motina: turtuoliai, 
malonumų darytojai, pataikau
tojai, ar vargšai, pagalbos rei
kalingieji, silpnieji ir tie, kurie 
jiems padeda, su jais bendrauja. 

Morkaus iššūkis yra priimti 
šaukimą visiškai pakeisti savo 
gyvenimo supratimą ir būdą. 

a.j.z. 

Thomas Jefferson jau daugiau 
kaip prieš du šimtmečius JAV 
nepriklausomybės deklaracijoje 
įsakmiai išsakė žmogaus teisių 
reikalą. Bet, žinoma, tuo metu 
jam daugiau rūpėjo apsaugoti 
pilietį nuo valdžios išnaudojimo 
ir padaryti visus piliečius, įskai
tant ir visus valdžios parei
gūnus, lygiai atsakingus prieš 
įstatymus. 

Maždaug dviem šimtmečiais 
vėliau kitas JAV prezidentas J. 
Carter jau pabandė ir savo 
užsienio politiką pagrįsti žmo
gaus teisių apsauga ir už savo 
valstybės sienų. Tuo pačiu žmo
gaus teisių klausimas buvo 
įneštas į tarptautinių santykių 
plotmę. Ir taip pat žmogaus tei
sių apsauga liko neatskiriamai 
susieta su tautų pastangomis iš
silaisvinti iš totalitarizmo ver
gijos. Šiandien jau žmogaus 
teisių apsauga yra likusi ne
atskiriama viso pasaulio demok
ratizacijos proceso dalimi. 

Žmogaus teisėms ginti prie 
Jungtinių Tautų organizacijos 
yra sudaryta Žmogaus teisių or
ganizacija, kurios pilnateise 
nare šiandien jau yra ir nepri
klausoma Lietuvos valstybė. Be 
to, šiam reikalui veikia ir dau
giau įvairių visuomeninių tarp
tautinio pobūdžio organizacij ų ir 
dar žmogaus teisių reikalais 
rūpinasi ir Tarptaut inis 
Raudonasis Kryžius. 

Buv. Sov. Sąjunga visada tvir
tai laikėsi nusistatymo, kad 
žmogaus teisių reikalas yra 
grynai jų vidaus politikos rei
kalas. Bet kokį kitų valstybių 
dėmesį žmogaus teisėms už 
geležinės uždangos Kremliaus 
valdovai smerkė kaip kišimąsi 
į jų vidaus gyvenimą. Jų valdžia 
žmogaus teisių apsaugą patikėjo 
niekieno netikrinamai visagalei 
KGB. 

Šis įsakmiai skirtingas žmo
gaus teisių vertinimas ir buvo 
pagrindinė Rytų-Vakarų pa
saulių nesutarimų ir kivirčų 
priežastis. Vėliau ši konfronta
cija buvo pavadinta šaltojo karo 
vardu. 

Užbaigęs karo veiksmus 
Persų įlankoje, JAV prezidentas 
paskelbė savo naujos pasaulio 
santvarkos (New World Order) 
programą. J i skelbė, kad atei
tyje didžiosios demokratijos 
neleis užgrobti ar skriausti 
mažųjų tautų ir net nevengs 
panaudoti karinę jėgą tų tautų 
teisėms apginti. Žinoma, tuo 
pačiu buvo patikinta ir žmogaus 

JONAS DAUGĖLA 

teisių apsauga. 
Tik labai gaila, kad iš Irako 

vergijos išvaduotoje Kuwaito 
valstybėje JAV kariuomenės 
inžinerijos daliniai pirmoje 
eilėje atstatė ištaigingus tos 
šalies absoliutaus monarcho 
rūmus. O išvaduotoji tauta dar 
ir šiandien ilgisi jai pažadėtos 
demokratinės santvarkos ir lais
vų rinkimų. O taip pat ir nuo 
Husseino užmačių apsaugotoje 
Saudi Arabijoje viešpatauja 
žiauraus monarcho dinastija. 

Šiose šalyse apie žmogaus 
teisę niekas net ir užsiminti ne
gali. Tokie drąsuoliai yra tuojau 
sunaikinami. Moterys tik 
uždengusios veidus juodomis 
skraistėmis gali išeitį į gatvę. 
Įstatymais leidžiama jas laikyti 
vyrų vergėmis. Į parduotuves ir 
valdžios įstaigas joms leidžiama 
įeiti tik pro užpakalines duris. 
Gatvėse nuolat budi „religinė 
policija". Jie yra ginkluoti laz
domis. Pamatę moterį atviru 
veidu, jie ją sudrausmina tomis 
lazdomis. O pastebėję, kad mo
ters sijonas yra per trumpas iki 
kulnų uždengti blauzdas, jie tas 
blauzdas sužaloja lazdomis... 

Bet, žinoma, visi šios naujo pa
saulio santvarkos mažmožiai 
visai nublunka prieš dabartinės 
JAV administracijos užsienio 
politikos veidmainystę. Nors 
šiai politikai vadovauja prityrę 
žinovai su pačiu prezidentu 
priekyje. 

JAV-ių vyriausybės septynis 
dešimtmečius smerkė žmo
gaus teisių pažeidimus Sov. 
Sąjungoje. Tuo pačiu puoselėjo 
pavergtųjų tautų išsilaisvinimo 
viltis. Tačiau, kai tik tos tautos 
pradėjo griauti raudonosios 
imperijos pamatus, mūsų šalies 
prezidentas karštligiškai šokosi 
gelbėti paskutinįjį „blogio impe
rijos" valdovą, o tuo pačiu ir ko
munistinę santvarką. Tuo pačiu 
metu, kai Gorbačiovo tankai 
Vilniuje traiškė lietuvių patrio
tų kūnus, prez. Bush Kijeve 
tautų išsilaisvinimo pastangas 
pavadino savižudybe. 

JAV Kongresas yra priėmęs 
nutarimą, kad medžiagiška pa
rama turi būti varžoma toms 
valstybėms, kuriose yra pažei
džiamos žmogaus teisės. 

Vargu( ar greitai nueis į 
užmarštį 1989 m. Tiannanmen 
aikštės įvykiai. Kinijos jaunoji 
karta nebepakėlė komunistinės 
valdžios žiaurios vergijos ir stojo 

į atvirą kovą už žmogaus teisių 
atstatymą savoje šalyje. Tačiau 
ši žūtbūtinė kova už žmogaus 
teises Kinijoje vakaruose buvo 
tik TV programose parodyta 
kaip dienos žinių sensacija. Ko
votojai nesusilaukė jokios pa
ramos iš Vakarų pasaulio. Dar 
kartą pasikartojo Lietuvos par
tizanų ir Vengrijos sukilėlių 
tragedija. 

Tad didvyriška kiniečių kova 
už žmogaus teises tų pačių metų 
liepos 4 d. pasibaigė. Pasibaigė 
žiauriausiomis žudynėmis ir ko
votojų kančiomis. Tada jau visas 
pasaulis TV marškose stebėjo 
kaip kareiviai šūviais į pakaušį 
žudo savo jaunuolius, o Tianan-
men aikštėje kraujo klanuose 
skendo nužudytųjų lavonai. 

Bet vos kelioms savaitėms 
praslinkus, tose pačiose TV 
marškose galėjome matyti aukš
tuosius JAV administracijos pa
reigūnus daužant šampano stik
lus su raudonaisiais Kinijos 
valdovais, kurie suorganizavo 
šias skerdynes ir kurių kalė
jimuose dar ir šiandien yra kan
kinami ir žudomi tūkstančiai 
laisvės kovotojų. 

Tad taip šampano putose ir 
paskendo ir naujosios pasaulio 
santvarkos ir žmogaus teisių 
kilnieji idealai. Tiesa, kongre
sas, vykdydamas savo nutarimą 
dėl užsieniui pagalbos teikimo, 
priėmė įstatymą, kuriuo įparei
gojo administraciją Kinijai at
šaukti palankiausios prekybos 
statusą. Tačiau prezidentas šį 
įstatymą vetavo, o demokratų 
valdomas kongresas nesudarė 
pakankamos daugumos šiam 
veto panaikinti. Tad Kinijoje ir 
toliau bus žudomi žmonės. Bet 
jie ir vėl galės pigiomis kai
nomis pirkti grūdus ir kitus 
žemės ūkio gaminius iš Ameri
kos. Jie laisvai galės kalinių ir 
vergų pigiai pagamintais gami
niais užversti Amerikos rinką. 
O Amerikos fabrikai turės užsi
daryti ir tūkstančiai šios šalies 
darbininkų nuskubės į bedar
bių įstaigas. 

Prezidentas, norėdamas gali
mai greičiau užbaigti Izraelio ir 
palestiniečių žudynes ir privers
ti Izraelio valdžią sėsti prie 
derybų stalo, sulaikė 10 bil. dol. 
paskolą Izraelio valstybei. Ta
čiau šį kartą jau Kongresas pra
dėjo spausti prezidentą, kad jis 
pakeistų savo nusistatymą. 

Kongreso atstovai labai 
dažnai lankosi Izraelio 
valstybėje ir palaiko nuolatinį 

ryšį su tos valstybės valdžia. 
Tad sunku patikėti, kad jie 
nežinotų, kaip šioje žemėje yra 
paniekintos žmogaus teisės ir tų 
teisių apsauga. Tačiau pagaliau 
Izraelio valdžios pareigūnų 
veiksmai prieš arabus sukėlė 
net ir paties Izraelio žmonių 
pasipiktinimą. 

„Aš išvažiuoju iš Izraelio" — 
rašo Kibutz žurnalo leidėjas 
Yehuda Ya'arin — „aš emig
ruoju, nes man gėda būti izra
eliečiu. Atsisakau gyventi ša
lyje, kurioje pripažįstama tik 
viena kalba — jėgos kalba". Ki
tame irgi Izraelio „Davar" laik
raštyje buvo paskelbta Izraelio 
kareivio dienoraščio ištraukos: 
„Mes puolėme namą ir nė 
vienas nežinojome, kodėl mes 
turėjome pulti šį namą. Mūsų 
dalinio vadas liepė mums iš
daužyti visus to namo langus. 
Namo savininkai stovėjo susi
kabinę ir glaudė prie savęs 
mažamečius vaikus. Jie visi dre
bėjo iš baimės. Mačiau mūsų ka-
reivius mušant nekaltus 
žmones ir naikinant jų baldus. 
Jie elgėsi kaip gyvuliai. 
Matydamas jų ašaras, pats pra
dėjau verkti. Negalėjau pati
kėti, kad tai tikrai dedasi. Tuo 
metu aš galėjau prisiekti, kad aš 
vėl pamačiau nacių laikus". 

Kitas kareivis rašo, kad jų 
dalinys gavo įsakymą suimti 12 
arabų ir nugabeno juos į nuoša
lų sodą (orchard). Jis rašo: „Ta
da kareiviai įvykdė savo vado 
įsakymą: sulaužė suimtųjų ran
kas ir kojas. Sužalotuosius 
paliko mirčiai. Tačiau vienas 
dar pajėgė nueiti iki gretimo 
kaimo ir pasišaukti pagalbą. 
Jeigu jie vėliau nebūtų pasi
skundę Raudonajam Kryžiui, jų 
tragedija būtų taip ir dingusi so
do tamsoje". 

Ir visi šie žiaurūs įvykiai yra 
paskelbti ne kur kitur, bet pa
ties Izraelio spaudoje. Visiems 
šiems teroro veiksmams vado
vauja karo ministeris Yitzhak 
Rabin. O jis laikomas pakan
kamai liberalus pakeisti „kieto 
režimo" premjerą Yitzhak 
Shamir. 

Dar daugiau panašių įvykių, 
kurie rodo, kaip Izraelio valsty
bėje yra brutaliai pažeidžiamos 
žmogaus teisės, yra surinkusi 
žurnalistė Nancy Murray savo 
knygoje „Palestinians: Life Un-
der Occupation". 

O visame pasaulyje žinomas 
smuikininkas Yehudi Menu-
hin New Yorke susirinkusiai žy
dų auditorijai susijaudinęs 
kalbėjo: „Tas pragaištingas 
valstybės valdymas baime ir 
užtroškinant gyvybės didybę 
turėtų būti paskutinės priemo
nės, kurių griebtųsi tie, kurie 
patys labai gerai atsimena 
kančias ir skausmą, kuriuos jie 

Informacijos vadovės lietuvių Tau
tinių šokių šventėje. Iš kairės: Silvi
ja Foti ir Rita Likanderytė. 

išgyveno tokioje tikrovėje". 
Šią ir dar daugiau medžiagos 

surinko Floridos l ietuviams 
gerai žinomas žurnalistas Char-
ley Reese. Būdinga, kad iki šiol 
jis dažnai buvo pakaltinamas už 
per didelį palankumą Izraeliui. 
Jis dažnai priekaištaudavo, kad 
Amerikos valdžia nepakanka
mai įvertina Izraelio valstybės 
ir jo žmonių sunkumus. Tačiau, 
surinkęs šią medžiagą ir paskel
bęs „Orlando Sentinel" dien
raštyje. Ch. Reese dar pastebi: 
„Kongresas dar ir šiandien Iz
raelio valstybei siunčia k a s 
savaitę 57,000 dol. pašalpos. O 
ką Kongresas užtai gauna iš Iz
raelio? Tik pasibaisėtiną žmo
gaus teisių pažeidimą, masines 
žudynes, kankinimus ir kitus 
totalistinio režimo žiaurumus". 

O lietuviai dar turėtų neuž
miršti, kad ne kas kitas, bet Iz
raelio valdžia ir jos agentai, vos 
tik paskelbus Lietuvos nepri
klausomybę, pirmieji apkaltino 
Nepriklausomos Lietuvos val
džią žmogaus teisių laužymu ir 
primygtinai re ikalavo, kad 
vakarų demokratijos neteiktų 
jokios paramos Lietuvai. Gaila, 
kad dalinai šie reikalavimai 
buvo išpildyti. 

Tad tikrai tenka tik apgailes
tauti, kad „naujosios pasaulio 
santvarkos" ir žmogaus teisių 
idealus šiandien daugiau nei 
bet kada aptemdo ekonominiai 
didžiųjų demokratijų reikalai. 
Arabų pasaulis gali kiek tik 
nori pažeisti žmogaus teisių 
reikalavimus, nes Texaco. Shell 
ir kitos bendrovės gerai uždir
ba prekiaudamos šių kraštų 
alyva. O tų bendrovių šėrininkų 
skaičiuje yra ir daug valdžios ir 
Kongreso na, ių. Kinijoje 600 
Amerikos pramonės magnatų 
yra investavę bi l i jonus 
Amerikos piliečių dolerių ir bi
jo netekti pigaus pelno. O 
Amerikos finansinė parama Iz
raeliui yra labai naudinga tiek 
prezidento, tiek Kongreso rinki
miniais metais. 

SĄLYČIAI SU KOMUNISTAIS 
VYTAUTAS VOLERTAS 
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Eiti į gatvę? O ten saulė! Dieve, negalima akių 

atmerkti... Oro gaivumas! Nuo jo svaigsta, sukasi 
galva... Atsirėmiau sienos ir pastovėjau kiek. Tada — 
bėgte Parodos gatve į kalną, bėgte per Ąžuolyną, lyg 
užpakalis sviltų. Parlėkiau namo, teta Ona 
Muliuolienė išplėtė akis ir šokosi kiaušinienę kepti. 
Koks skanumas! Valgau ir valgau, net į klausimus 
neatsakinėju — taip skanu! — bet nespėju atsivalgyti 
ir bėgu į tualetą. Iš ten niekaip negaliu išeiti Sėdžiu 
valandą, sėdžiu tą likusią pusę dienos, sėdžiu visą vaka
rą — tai kalėjimo mityba ir tetos kiaušinienė 
susikryžiavo. 

Sėdžiu ir mastau, dvidešimt dvi dienas rūsy iš
buvęs. Per tiek laiko labai badauti nesuskubau ir tik 
dabar suprantu, koks klaikus ten buvo maistas. Ryte 
šiltas juodas skystis ir duonelė. Pietums ir vakarienei 
vėl šiltas skystis, bet jau ne juodas ir be duonelės. Kaip 
ten iškenčia ir gyvas laikosi prancūzas, vienas Dievas 
žino. 

Kas jis? Iš kur atėjo? Kur nuėjo? Kas tasai 
gimnazistas? Koks jo likimas? Niekados apie tai 
nesužinojau. O tardytojas Mikalauskas? Jį buvau Lais
vės alėjoje vokietmetyje sutikęs. Ar jis vėl grįžo tar
dyti, rusams Lietuvą antrą kartą okupavus0 Nei jis 
mane mušė, nei nagus lupinėjo. Žinoma, pašūkavo, 
pakeikė, paniekino, bet juk gražiai išaiškino, kodėl 
man rusas per žandą pylė. Niekas niekam nesakė, kur 
mane suimtą vežė, kur nuvežė, kur padėjo. Nusigandę 
gimines ir bičiuliai, patys drebėdami, teiravosi, ieško

jo, bet niekas iš tų, kurie buvo klausti, apie mane ne
buvo girdėję. 

Sekančią dieną sėdžiu namie, dar nuo kiaušinienės 
pilnai nepasveikęs, ir nežinau, kaip elgtis. Ir štai į duris 
pasibeldžia Tadas Bloznelis. 

— Kodėl į Alytų neatvažiavai, kaip buvome sutarę? 
— Negalėjau. 
— Negalėjai... Tai kur buvai? 
Tyliu. 
— Žinau, kur buvai. Alytuje nesulaukęs įtariau. 

Kai tik galėjau nuo darbo pabėgti, atskubėjau Kaunan 
ir nudrožiau tiesiai į Saugumą. Turite Volertą? Turime. 
Jei jį suėmėte, suimkite ir mane! Joks liaudies priešas 
iš jo! Derėjausi, kol paleido. 

— Kas man dabar bus? — klausiau tokį galingą 
Tadą. 

— Nežinau. Eik į darbą ir sėdėk ramiai. 
— Ką turiu sakyti? 
— Nieko nesakyk ir su niekuo nekalbėk. 
— Visai nieko nesakyti tiek laiko nebuvus? 
— Visai nieko. 
Taip ir padariau. Kai įžengiau įstaigon, vyrai ir mo

terys vos neaiktelėjo. Bet susilaikė ir tuojau visi kniu
bo prie savo darbų. Labiausiai susirietė Jurgelevičius. 
Tylėjau, nieko nesakiau, su niekuo nebendravau. 
Aiškiai mačiau, kad ir jie nuo manęs sukasi šalin. 
Jaučiausi labai blogai. Nepasitraukė rūpestis su baime 
— kas bus toliau? Juk aiškiai buvau paženklintas ir 
sunumeruotas. Kada mano numerį pasauks? O jį tikrai 
šauks. Laikas ėjo labai palengva, bet vis tiek ėjo. 
Niekur nesirodžiau, po darbo grįždavau tiesiai į namus, 
bet ir čia jaučiau, kad dėl manęs visa tetos šeima per
gyvena baimę. 

Užklupo birželis, aš dar slampinėjau neliestas. Artėjo 
ir mėnesio vidurys, o tada pasiekė žinia: mirė mano 

senelis, mamos tėvas, Antanas Saltonas. Tai buvo 
birželio dešimtoji, o jį palaidojome birželio tryliktąją. 
Tetos šeima ir aš nuvažiavome Dzūkijon į laidotuves. 
Po jų sekančią dieną praleidome su artimaisiais, o kai 
rengėmės grįžti atgal į Kauną, pritrenkė žinia apie pir
mus trėmimus Sibiran! Kaune pasirodyti bijojau. Bi
jojau ir tėviškėje likti. Šiaip taip atsikrapščiau iki 
Alytaus ir savaitę maišiausi tarp pažįstamų, kol 
birželio 22 kilo karas. 

Visi atgal prie senų pareigų! Tvarkingai laikyki
mės ir sąžiningai dirbkime! 

Taip skelbė laikinoji Lietuvos vyriausybė, vos 
nutilus šūviams Kauno gatvėse. Jai paklusęs, tai pės
čiomis, tai vežimų, tai vokiečių kareivių sunkvežimių 
pavėžinamas per savaitę grįžau Kaunan ir nuskubėjau 
įstaigon. Sekančią dieną darbo metu paskambino 
vyriausias inspektorius ir prašė tuojau ateiti i jo 
kabinetą. 

Kodėl telefonu? Jei atsirasdavo reikalas, pats 
užsukdavo, nes jo kabinetas buvo tik antroje korido
riaus pusėje. Ar išpaiko, vokiečiams Lietuvon įsikraus-
čius? Nuėjau. Pas jį sėdėjo kažkoks nepažįstamas 
žmogus. Pasisakė savo pavardę, paklausė manosios, 
prašė sėsti. Kai atsisėdau, šis nepažįstamasis atidarė 
portfelį, išėmė kažkokią bylą. atidengė jos aplanką ir 
paklausė, man vieną puslapį atskleidęs: 

— Pažįstate šią rašyseną? 
— Žinoma. Kas jos nepažins? Jurgelevičiaus. 
— Tai skaitykite. — padavė visą bylą. 
Dieve mano! Jauname amžiuje tokie dalykai yra 

neįtikėtini. Jurgelevičius dėjosi mano vyresniu draugu, 
aš pats jį tokiu laikiau, o šioje byloje jis atsiskleidė kaip 
pikčiausias priešas... 

• Bus daugiau > 
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L B APYLINKĖS 
SUSIRINKIMAS 

LB Clevelando apylinkės 
susirinkimas sekmadienį balan
džio 12 d., 11:45 v.r. vyks Dievo 
Motinos parapijos svetainėje. 
Bus valdybos, kontrolės komisi
jos pranešimai, renkama dalis 
valdybos, kontrolės komisija ir 
atstovai į LB Ohio apygardos 

^suvažiavimą. 
Šioje JAV LB taryboje Ohio 

apygardai atstovauja: Algis 
Rukšėnas, Ingrida Bublienė, Ri
mantas Aukštuolis , Paulius 
Alšėnas ir Dalia Puškorienė. 

P E N S I N I N K Ų KLUBAS 

Gausiausiai Clevelando orga
nizacijai vadovauja Pensininkų 
klubo valdyba: pirm. Jurgis 
Malskis, vicepirm. Kazys Ziedo-
nis, sekr. Jonas Čitulis, ižd. 
Stepas Butrimas, informacijai 
Jadvyga Budrienė ir ūkio rei-

; kalams Stasė Mačienė, ir Jonas 
Balbatas. 

A.A. DR. H E N R I K A S 
BRAZAITIS 

Ohio Lietuvių gydytojų drau
gija ne t eko vieno iš šios 
organizacijos veikėjų. Kovo 13 
mirė dr. Henrikas Brazaitis, 
išgyvenęs 80 metų. Velionis 
buvo gimęs 1911 m. rugsėjo 20 
d. Vilniuje. VDU medicinos 
fakultetą baigė 1936 m. Kurį 
laiką dirbo Karo ligoninėje, o 
vėliau — 1940 Medicinos fakul
tete asistentu. 1949 m. atvyko 
į Bostoną, gyveno New Yorke ir 
nuo 1957 m. gydytojo praktika 
vertėsi Clevelando priemiestyje 
Willoughby. Čia gyvendamas 
s t i p r i a i buvo įs i jungęs į 
l i e tuv i šką ve ik lą ne t ik 

Gydytojų sąjungoje, kur buvo 
tris kadencijas Clevelando Ohio 
Lietuvių gydytojų draugijos pir
m i n i n k u , p i r m i n i n k a v o 
Pasaulio Lietuvių Gydytojų 
sąjungai. Trečioje PLB valdybo
je ėjo visuomeninių reikalų 
vicepirm. pareigas. Organizuo
jant „Lietuvių sodybą" — 82 bu
tų komplektą vyresnio amžiaus 
žmonėms, dr. Brazaitis atėjo su 
pagalba ir talka. Buvo Frater-
nitas Lituanica narys, uolus 
lietuviškųjų renginių lankyto
jas ir rėmėjas. Pablogėjus svei
katai , per paskutinius kelerius 
metus retai bepasirodydavo lie
tuviškuose suėjimuose. Liūdesy 
liko žmona Tamara ir duktė 
Krist ina su šeima. 

Orlando-Donsante laidotuvių 
namuose maldas sukalbėjo kun. 
G. Kijauskas, S.J., ir atsis
veikinimo žodžius t a rė Ohio 
Lietuvių Gydytojų dr-jos pirmi
ninkas dr. Dainius Degesys, dr. 
Antanas Butkus ir dr. Juozas 
Skrinska. 

R E K O L E K C I J O S 

Didžiosios savaitės t r is dienas 
Dievo Motinos parapijoje vyks 
rekolekcijos, kurios vedėjas bus 
kun. Gediminas Kijauskas,S.J. 
Balandžio 13-15 dienomis 7 vai. 
vak. bus šv. Mišios ir pamoks
las. Pamokslų temos: „Žmogus 
sutinka savo Dievą", „Tikėti 
žmogų ir tikėti Dievą" ir „Tik
rosios laisvės versmė". 

Bendruomeninė išpažintis tre
čiadienį, balandžio 15 d., po 
pamaldų. Rekolekcijų vakarais 
išpažinčių bus klausoma nuo 
6:30 iki 7 v.v. ir po pamaldų. 
Prel. Aleksandras Goldikovskis 
ir kun. Kęstutis Žemaitis taip 
pat klausys išpažinčių. 

V.R. 

Kovo 11-sios sukaktį minint Clevelande, paskaitos susidomėję klausosis Pensininkų klubo nariai: 
Balandienė, Mikolūnienė, Peciulaitienė, Petukauskas, Čeičys ir kt. 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
St. Petersburg, FL 

UŽGAVĖNĖS 

Kada i se Lie tuvoje per 
užgavėnes būdavo gerokai užsi-
gavėjama, jųk per visą gavėnią 
reikėdavę pasninkauti — per 
užgavėnes esą kanapinis išvy
davęs lašininį. Nors dabar jau 
kiti laikai i r per gavėnią, 
sakyčiau, pasninkaujama gal 
tik simboliškai, tačiau mes 
lietuviai laikydamiesi senųjų 
tradicijų, ne t ir gyvendami 
svetur, teberuošiame užgavė
nes. Taigi, ir St. Petersburgo 
Lietuvių klube jau daug metų 
ruošiami Užgavėnių blynai. 

Šįmet toks Užgavėnių pokylis 
klubo salėje vyko kovo 3 d. Jį 
ruošė St. Petersburgo Lietuvių 
klubo veteranų tautinių šokių 
šokėjų „Audra" grupė Šią grupę 
sudaro 11 porų šokėjų, vadovau
jami šokių mokytojos Kleofos 
G a i ž a u s k i e n ė s . Ta ig i , šiai 
grupei, o ypač vadovei, teko šio 
renginio programos paruošimo 
ir maisto gaminimo rūpesčiai. 

Salėje stalai rengėjų buvo 
gražiai dekoruoti, o scenoje 
išvydome žaliuojantį mišką. 
Vakarą savo sveikinamuoju 
žodžiu pradėjo vakaro programą 
vedusi ..Audros" vadovė K. 
G a i ž a u s k i e n ė . Pradžioje ji 
supažindino su kai kuriais 
Užgavėnių papročiais, pasi
džiaugė gausiu dalyvių atsi-

nebus an t stalų, nes visame St. 
Petersburge esą nebuvo galima 
gau t i t r i jų š i m t ų k i a u l ė s 
uodegų... 

Toliau vyko šokėjų paruošta 
m e n i n ė p r o g r a m a . Dabar 
paaiškėjo, kodėl tas miškas taip 
gražiai scenoje žaliavo. Tuojau 
pa t j a m e p a s i r o d ė v i lkas , 
raudonkepura i tė , mot ina su 
tėvu ir dviem sūnumis , na — ir 
visi šokėjai tapo aktoriais . Jie 
inscenizavo dainą ,.Išėjo tėvelis 
į mišką". Pagrybavo, skambiai 
padainavo ir nušovę pelėdą, ją 
pasiėmę, visi išskubėjo į virtuvę 
Tačiau jie visi tuojau pat vėl 
sugrįžo į sa lę , čia šokėjos 
savaisiais žiursteliais papuošė 
savo partnerius ir juos visus 
išleido susirinkusiems svečiams 
prie stalų pa ta rnaut i . Reikia 
pastebėti, kad šias pareigas jie 
atliko gerai: pa ta rnavo skubiai 
ir mandagiai — tuojau ant stalų 
atsirado blynai, kugelis, dešros, 
kopūstai ir kitokie skanumynai. 
T a č i a u , pe l ėd i enos , ma ty t 
nesuspėta pagamint i . 

Visiems pasisotinus, „Aud
ros" šokėjai tęsė antrąją savo 
programos dalį. Daba r jie 
grakščiai pašoko net iš 12 
t a u t i n i ų šokių į m a n t r i a i 
sudarytą pynę. Pietų dalyviai 
jiems atsidėkojo gausiais plo
jimais. Tai padėka už jų darbą 
ir pasišventimą ruošiant šį 
Užgavėnių pokylį. 

Programos vadovė K. Gai
žauskienė p ie tų da lyviams 

DAINA IR MUZIKA 
ATEINA Š A L P O S TALKON 

Nors s e k m a d i e n i o , kovo 
22-sios oras nebuvo palankus ir 
padrąsinantis važiuoti iš namų, 
Dievo Motinos parapijos didžio-
jon salėn susirinko per 350 
klausytojų išgirsti koncertą, 
kuriame savo talentus pade
monstravo mūsų jaunieji — 
būsimieji solistai, solistės bei 
aktoriai — Šv. Kazimiero litu
anistinės mokyklos moksleiviai, 
ir mūsų vietiniai menininkai 
j au turį savo vardą ir garsą 
dainos ir muzikos pasaulyje, ne 
t ik Clevelande, bet ir žymiai 
platesnėse klausytojų auditori
jose ir kituose miestuose bei 
kraštuose. Prie šio renginio 
pasisekimo, aišku, prisidėjo ir 
jo kilnus užmojis — padėti 
Lietuvos našlaičiams, seneliams 
ir Sibiro tremtiniams. Clevelan
do Balfo skyriui ir meninės 
programos koordinatorei solistei 
Aldonai Stempužienei priklauso 
pagarba ir padėka. 

Programos vedėja — prane
šėja Vilija Nasvytytė-Klimienė 
p rofes iona l ia i a t l iko savo 
pareigą: gražiai suredaguoti 
tekstai, puikia lietuvių ir ang
lų kalba buvo pristatyti visi šio, 
pirmo tokios apimties, koncer
to dalyviai. 

Šiame muzikiniame koncerte 
turbūt didžiausia atrakcija buvo 
parinktų gražiabalsių mokslei
vių choras, solistai, duetai, t r io 
ir kvar te tas . „Sveiki gyvi, 
sveteliai" daina jaunimas pa
sveikino gausiai susirinkusius. 
Rukšėnų L a u r a , Mikas ir 
Paulius atliko J. Čiurlionytės 
„Čyru, vyru vyturiukas". J. 
Kreivėno dainoje „Toli už girių" 
debiutavo Kristina Kliorytė. 
Tamošiūnų kvartetas — Saulu
tė, Matas, Genutė ir Tadas pa
dainavo nežinomo autoriaus 
„Vai tu , va iku t i " . Įdomiai 
skambėjo Rūtos ir Rimo Švarcų 
tarmiškai atlikta liaudies daina 
„Oi tai dyvai". M. Vaitkevičiaus 
daina „Pasakėlė" su pasigėrė
jimu buvo išklausyta dainuoja
ma Laniauskų kvarteto: Vaivos, 
Simo, Mato ir Luko. S. Gaile-
vičiaus duetą „Mūsų žemė 
L i e t u v a " pada inavo L inas 
Alšėnas ir Saulius Kliorys. Ir 
pabaigai visi en tuz ias t ingi 
jaunieji dainininkai iš širdies 
, , p l ė šė" Ri tos K l io r i enės 
skambią dainą (žodžiai Eglės 
Laniauskienės) „Mes žygiuo
jame tėvynėn". Visa jaunimo 
programa buvo paruošta Litu

anistinės mokyklos mokytojų 
muz. R. K l io r i enės i r E . 
Laniauskienės. Jaunųjų dainas 
pianinu palydėjo ta ip pat R. 
Kliorienė. Plojimai ir valia
vimai išreiškė publikos džiaugs
mą ir padėką dainininkams ir 
mokytojoms. 

Ant ro je koncer to da ly je 
pianistas Vytautas Puškorius 
paskambino F. Chopino du Noc-
turnus, Op. 9 nr. 1 ir Op. 27 nr. 
1. Sopranas Virginija Bruožytė-
Muliolienė (akompanavo R. 
Bandz ienė ) p a d a i n a v o G. 
G u d a u s k i e n ė s . .G in t a rė l į " , 
A. Bražinsko „Kai ateis pava
saris" ir A. Dvorako Rusalkos 
ariją iš op. „Rusalka". Sopranas 
Jeniffer Cochran. akom. Mark 
George, padainavo W. A. Mozar-
to „Aleliuja" iš Moteto „Ex-
ultate, jubi la te" ir „Come srog-
lio" ariją iš operos „C< si fan 
tut te" . Pianistė Roma Bandzie
nė paskambino F. Chopino 
Polonezą, op. 53 as Dur. Solistė 
Dorota Sobieska, akompanuo
jant Jacek Sobieski, ariją iš G. 
Verdi operos „Rigoletto" „Caro 
nome". Tas pat pianistas pa
lydėjo ir gražų duetą iš P.I. 
Tchaikovskio operos „Pikų da
m a " solistėms sopranui So
bieska, dainavusiai lenkiškai , 
ir mezzosopranui Stempužienei 
lietuviškai. Kalbų skir tumas 
gražiam duetui suteikė įdomaus 
atspalvio. 

Ir šis puikus koncertas buvo 
apvainikuotas pačios šio ren
ginio iniciatorės ir koordina
torės Aldonos Stempužienės 
dviem kūriniais: G. Rossini ari
ja iš „Sevilijos kirpėjo" „Una 
voce poco" ir V. Telksnio jautr ia 
daina-giesme „O Lietuva, tar iu 
vėl Tavo vardą". J a i akompa
navo dr. Mark George. Scenon 
atskubėję jaunieji dainininkai 
solistus apdovanojo gėlytėmis, 
tuo pareikšdami padėką už jų 
brangią dovaną al t ruis t iniam 
reikalui, neimant jokio honora
ro. 

Po koncerto visi programos 
atlikėjai ir dalyviai svetainėje 
buvo pavaišinti. 

Balfo s k y r i a u s va ldybą 
sudaro: pirm. Vincas Apanius ir 
nariai Genovaitė Aukštuolienė, 
Balys Steponis, Irena Johanso-
nienė, Dana Cipkienė ir Kazė 
Vaičeliūniene. Valdybos talki
ninkai Vladas Bacevičius ir Ka
zys Gaižutis. 

Šiame spalvingame muziki
niame spektaklyje dalyvavo ir 
nel ietuviškomis pava rdėmis 
menininkų lapie juos buvo 

Nuotr. V. Bacevičiaus 

užsiminta ankstyvesnėse Cleve
lando žiniose) turį kraujo ryšį su 
l ietuviškąja gentimi (išskyrus 
M a r k George). J ie savo t a len tu 
j u n g ė s i pr ie tų, kur ie nori 
p a l e n g v i n t i n e l a i m i n g ų j ų 
padėtį Lietuvoje. 

Rengėjų didelėmis pastango
mis ir darbu buvo suras ta ar t i 
70 paski rų rėmėjų ir organi
zacijų bei bendrovių koncerto 
p r o g r a m o s l e i d i n i u i . V i s a s 
r e n g i n y s p a p i l d y s Bal fo 
sky r i aus kasą bent 2,500 dol. 
Moterų talkos būrelis, vadovau
j a m a s Mari jos Mikon ienės , 
koldūnų išpardavimais ta ip pat 
pelnė per 600 dol. O Balfo 
met inė r inkliava pasiekė penkis 
t ū k s t a n č i u s doler ių . Danos 
Čipkienės ir jos bendradarbių 
pas tangomis su r ink ta per du 
tūks t anč ia i , kur ių dalis jau 
pas iųs t a tiesioginiai į Lietuvą 
šalpai . Mokant organizuoti ir 
nebijant darbo, doleriai pasiekia 
iždus, kur ių p a r a m a džiaugiasi 
m ū s ų t au t i eč i a i . D a b a r t i n ė 
Balfo skyriaus valdyba su meile 
tęs ia šį samarie t išką darbą. 

Čia ver ta prisiminti ir aukoto
j u s Lietuvių Katal ikų Religinei 
šalpai , kur ia i , dar negalut inais 
duomenimis , j au suaukota per 
8,500 dol. ir Vasario 16-sios pro
ga su r ink t a ar t i 8,000 dol., iš 
kur ių a r t i 80% sk i r ta Lietuvių 
Bendruomenei. Nemažas sumas 
išleidžia ir paskir i asmenys, 
remdami savo artimuosius siun
t in ia i s ir pinigais. Vienybėje su 
t a u t a ir mes išliksime gyvi! 

V. R o c i ū n a s 

INTERNATIONAL 
v 

TRAVEL CONSULTANTS ZaibaS" 
Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio Kraštus žemiausiomis kainomis. 

CARGO — siunčiame oro linija 
„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketu pasirinkimas su garantuotu pristatymu Į namus 

Lietuvoje per 10 darbo dienų. 
•828 South 79th Avanua 
Htcfcory HM, NNneto 60457 
Tatafonaa (706) 430-7272 

223 Katvartfe gatvė 
VTInaua. Uatuva 
Tatafonaa 350 115 Ir 776-362 

lankymu (jų buvo daugiau negu ,-» j i 
300). Pasveikino ir palinkėjo i r i d ž i a i padėkojo^ Padeko-
v is iems ma lon ia i p ra le i s t i 
vakarą bei pasivaišinti šokėjų 
pagamintais valgiais. Deja, tra
dicinio žemaičių ir mažlietuvių 
mėgstamo užgavėnio šiupinio 

jusi ir visiems prisidėjusiems 
darbu, pakvietė visus smagiai 
pasišokti. Šokėjai, pagerbdami 
savo vadove. įteikė jai puokštę 

S. Všk. 

.JCS-T1 

IN^DPfOBYFOtC 

DON T SPEND IT AIL • SAVE SOME AT 

MUTUAL 5WeW SAVINGS 
AND IOAN A35CX;iATION 

Chorleied nnd Supewt\ed by ihe United Statei Govet oment 
2212 W CERMAK ROAD • CrflCAGO. HlHOlS 60608 PHONE (312) 847-7747 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

Č I K A G O S V A J U S 
L I E T U V O S A M B A S A D A I 

W A S H I N G T O N E 

Pradėt i Chicagos vajų Lietu
vos ambasadai Washingtone 
remt i , Viktoras ir Milda Šatai 
k a r t u su savo rėmėjų grupe 
ruošia pirmą lėšų telkimo vaka
rą balandžio 8 d., Balzeko Lietu
vių kul tūros muziejuj. Viktoras 
N a k a s , Lietuvos ambasados 
W a s h i n g t o n o a t s tovas poli
t in iams ir spaudos reikalams, 
painformuos apie Ambasados 
veiklą. Chicagos komiteto Am
basados lėšų telkimo garbės 
pi rmininkė yra Gražina Liau-
taud, Marija Remienė y r a va
jaus koordinatorė. Viktoras Ša
tas y r a vienas iš Chicagos va
jaus komiteto garbės sąrašo 
narių. Žiba Jurėnaitė-Kelley 
yra Lietuvos ambasados vajaus 
atstovė Washingtone. 

RE/MAJC 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida. 

ŠIMAITIS REALTY 
Viktoras Šimaitis 

Iraną Blinstrublana 
Nuosavybių pardavimas. INCOME TAX 

5953 S. Kadzia Ava. 
Tai. 436-7878 

MISCELLANEOUS 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI - PATAISYMĄ 

Turiu Chicngos miesto leidimą Dfbu n 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

MES DAŽOM NAMUS, 
Plaunam langus ir atliekam 

Kitokius darbus. 
Apdrausti darbininkai 

Kalba lietuviškai 
Dienos metu skambinkite Henrikui: 

(312)581-3525 

Planuojant aplankyti Ua
tuva? Pamatyt, ką tik no
rit Ir dar sutaupyt pinigų? 

Kreipkitės į ŠviedrĮ Vlpar-
tą, 232044 Vilnius, Vairo 
14-42, tai. 42-86-50. Jis 
parūpins jums kambarį pri
vačiuose namuose ir auto
mobilį su šoferiu. 

REAL ESTATE 

H 
BELL-BACE REALTORS 

J . BACEVIČIUS 
6529 S. Kadzla Ava., 

Chlcago, IL 80829 

(312)778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agentai kalba lietuviškai 
• Nuolaida* pensininkams 

Ontuifc 21 
m MIS 

REALMART, INC. 
6602 S. Pulaski, 

Chicafęo, IL 60629 
312-585-6100 

BALYS BUDRAITIS 
Asmeniškai patarnauja įvairių nuosavy
bių pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti skam
binkite BUDRAIČIUI 

Bus 312-585-6100, res 312-778-3971 

A V I L I M A S 
M O V I N G 

Tai. 378-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus 

FRANK ZAPOLIS 
3208Vj W«st 95th Strat 
Tai. — (708) 424-8654 

(312)581-8654 

Gntuifc KMIECIK REAIIC'RS 
K ą . 7922 S. Pulaski M . 
Z \ 4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei nor i te parduot i ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danu tę Mayer. Ii 
p ro fes i ona l i a i , sąž in inga i ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimą-
veltui. 

FOR RENT 

Išnuomojamas 3 kamb. butas 
vyr. amžiaus moteriai. Cicero apyl. 
Su šiluma. 
Kreiptis, tel. 708-656-1096. 

NORIU IŠSINUOMOTI 
VASARAI BUTĄ 

arba atskirą namuką 
Union Pier apyl. 

Skambinti 312-808-0541 

Patrauklus, pasiturintis, aktyvus, i 
pensiją išėjęs Amerikos lietuvis, 
5'11" ūgio. 175 sv svorio, ieško pa
trauklios, ištikimos, patikimos, nerū
kančios, narkot ikų ir svaigalų 
nevartojančios. moters bendram, malo
niam gyvenimui Amžius nesvarbu 

Skambinti: 708-448 5385 

Rlchard Hanus, adv. 
Imigracijos įstatymų žinovas 

Pirma konsultacija — veltui 
205 VV. Randotph, Sufta 2100 

Chlcago, II 60606 
Tol. 312-464-2380 

Bendra Lietuvos-JAV įmonė „IMEX" LIETUVOJE PARDUODA įvairių 
modelių „FORD", ,,GM" ir „CHRYSLER" naujus ir dėvėtus automobilius 
bei jų atsargines detales. Kainos tokios pat kaip Amerikoje Garantuojame 
tų automobilių techninį aptarnavimą lietuviškais pinigais 

Taip pat Lietuvoje išnuomojame amerikietiškus automobilius. ..VAN" ir 
limuziną. Atsiskaityti galima Lietuvoje arba Amerikoje 

Parduotuvės adresas: 
UETUVA, KAUNAS, STATYBININKŲ 5 

Tel. (22) 20-25-43 arba (22) 71-75-29 
Amerikoje skambinti: 

Tai. (312) 434-8618 arba (708) 887-8442 
Fax (312) 434-2655 

B LAYHOUSI7 
U B 

Nuo Penktadienio iki Sekmadienio Jums Gros Ansamblis 

"Kaunas" 
Kviečiami Visi ir Jauni ir Vyresni 

Klubo l)arb<> Laikas: 
Ketvirtadienį 
Penktadienį 
Šeštadieny 
Sekmadieni 

5 vai v iki 2 vai 
5 vai v iki 2 vai 
5 vai v iki 3 vai 
5 vai. v. iki 2 vai 

2515 VVest 69th St Chicago. IL Telefonas: (312) 737 KLUB 



MŪSŲ KOLONIJOSE 
Lemont, ni. 

MADOS LEMONTE 

Lietuvių centro Madų parodą 
pradėjo komiteto pirmininkė 
Birutė Augaitienė. Pinnininkės 
darbas ir rūpestis atnešė gerus 
rezultatus. Didžiąją centro salę 
pripildė beveik vienos moterys. 

Lemonto madų parodoje. Iš kairės: 
Bronė Nainienė, Viktoras Kocha-
nauskas ir Rasutė Stropienė. 

Turbūt nėra kito tokio renginio, 
kuriuo taip labai domėtųsi mo
terys. Moteris nuo pat jaunystės 
pamėgusi grožį, domisi madų 
pasikeitimais ir bando naujau
sius jų pasiūlymus prisitaikyti 
sau. Draugių ir pažįstamų ar
tumoje lengva pamiršti kas
dienybę, rūpesčius, o gal dau
giausia nuolatinį skubėjimą. 
Čia niekur nereikia skubėti. 
Sėdi gražiai išpuoštoje salėje, 
graži muzika ir tik modeliai, 
rodydami savo drabužius, skuba 
pro tave... 

Sceną ir salę įdomiai ir gražiai 
išpuošė Petras Jokubauskas ir 
Dana Rudaitienė. Popietę pra
dėjome kok te i l i a i s . Vyra i 
moterims greitai, mandagiai pa
tarnavo. Nuotaikos darėsi links
mos, pokalbiai įvairūs. Anksty
vus pietus pagamino Racine 
kepyklos ir delikatesų parduo
tuvės šeimininkės. Pavalgius ir 
truputį pasikalbėjus, norėjosi 
pamatyti modelius ir jų dra
bužius. Žiūrovus su modeliais ir 
jų drabužiais supažindino Dana 
Mikužienė. Pavasario ir vasaros 
drabužių spalvos labai ryškios 
ir deriniai įdomūs. Madų pa
rodos koordinatorė Virginija 
Jurcienė labai energinga ir ga
bi moteris. J i tarėsi su parduo
tuvėmis, parinko modelius ir 
p r i t a i k ė j i e m s d rabuž ius . 
Nelengvas darbas, nes buvo 46 
modeliai. Tema ir meninis pa
rodos paruošimas taip pat jos 
rūpestis. 

Madų paroda prasidėjo spor
t i n i a i s d rabuž ia i s . Smagi 
muzika, gre i t i žingsniai į 
muzikos taktą, nuteikė mo
delius ir žiūrovus linksmai. 
Atrodė, kad tėvai, vaikai, jau
nuoliai ir vyresnieji pasipuošę ir 
gera nuotaika kur nors sivuba. 

Antra dalis — popietiniai dra
bužiai. Šioje dalyje pamatėme 
daug įdomių ir labai spalvingų 
drabužių. Čia žiūrovės galėjo 
modeliuojamas sunkneles ir 
kostiumėlius prisitaikyti savo 
skoniui, nes pasirinkimas buvo 
didelis. 

Paskutinė dalis — vakariniai, 
ba l in ia i drabužiai . Muzika 
romantiška ir tempas lėtesnis. 
Modeliuotojos ir jų palydovai 
neskubėdami eina paaukštintu 
taku ir žiūrovai ilgiau gali pasi
gėrėti gražiais, prabangiais 
baliniais drabužiais. 

Graži aplinka, linksmos vieš
nios ir svečiai sudarė malonią 
aplinką modeliavimui. Modeliai 
stengėsi kaip galima patrauk
liau drabužius parodyti. Kaip 
bėganti vandens srovė modeliai 
ėjo ir ėjo. 

Muziką parodai p r i t a i k ė 
Jonaa Grigola. Rita Riškienė ir 
Dalia Dundzilienė rūpnosi stalų 
paskirstymu. Genė Rimkienė ir 
Danguolė Bielskienė r inko 
skelbimus į leidinėlį. Bronei 
Nainienei teko reklama spau
doje. Vida Jonušienė tvarkė 
laimėjimus ir rūpinosi dovanų 

IR VĖL ARTĖJA 
TAUTINĖS SĄJUNGOS 

SEIMAS 
J U R G I S J A N U Š A I T I S 

Vida Jonušienė madų parodoje ir jos 
sūnus prie laimėjimų. 

Lemonto madų 
Jokubauskas. 

parodoje Petras 

paskirstymu. Kad visi modeliai 
laiku pasiruoštų ir bū tų savo 
vietoje, p r i ž iū rė jo L a i m a 
Trinkūnienė ir Dalia J anuš 
kienė. Apšvietimą tva rkė Algis 
Trinkūnas ir Liudas Šlenys. 

Tos kelios malonios valandos 
prabėgo labai greitai . 

B r o n ė N a i n i e n ė 

Omaha, Nebraska 
P A S K I R T A A U K Ų 

Aukų labai reikia ir s u n k u su 
jomis. Tačiau visuomenė labai 
palankiai atsineša, jeigu norint 
sutelkti pinigų, bendruomenė ar 
kuri ki ta organizacija suruoš ia 
visuomenės mėgs tamus pie tus . 
Tada visi su draugais savais ir 
kitataučiais gausiai a t s i lanko, 
skaniai pavalgo, pabendrauja ir 
užtikrina, kad pietų ruošėjų 
pastangos savo tikslą pasiektų. 

Sausio mėn. Bendruomenės 
valdyba, t a l k i n a n t g r a ž i a m 
skaič iu i padėjė jų , s u r u o š ė 
cepelinų pietus, kur ie praėjo su 
dideliu pasisekimu. Cepel inai 

Viena iš veikliųjų organiza
cijų l a iky t ina Amerikos Lietu
vių Tau t inė sąjunga. Savo gyvą 
veiklą p a t e i s i n a da rba i s — 
ruošia kas dveji meta i se imus, 
prisideda p r i e Vilt ies draugijos 
veiklos, ją r e m d a m a lėšomis. 
O Vil t ies draugi ja rūp inas i 
t a u t i n ė s m i n t i e s l e i d i n i ų 
l e i d i m u i r ypač „ D i r v o s " 
i š l a i k y m u . P a s k u t i n i a i s i a i s 
metais ALT sąjungos iniciatyva 
įsteigtas i r Lietuvių Tau t inės 
kul tūros fondas, ku r i s j au kon
k r e č i a i v y k d o s u p l a n u o t u s 
darbus . 

Ši sąjunga savo seimuose ap
tar ia praeit ies veiklą, suplanuo
ja ir a tei t ies konkrečius darbus . 
Tokių se imų sąjunga j a u y r a 
turė jus i dv ideš imt vieną, o 
gegužės 16-18 d. St . Petersbur-
ge, Fla., j a u vyks dvidešimt ant
ras i s ALT s-gos seimas. Ta i 
gana dažni seimai. O jiems pasi
ruošt i ir sėkminga i seimo t iks
lus įgyvendinti re ik ia nemaža i 
d a r b o r a n k ų i r d a l i n a i 
pasišvent imo. 

Pasku t inys i s dvidešimt pir
masis se imas vyko prieš porą 
metų, sąjungai t u o metu vado
vaujant energingajam pirmi
n i n k u i d r . L e o n u i K r i a u -
čeliūnui. Seimas real iai t a d a 
žvelgė į a ts ikur iančią nepri
k lausomą Lietuvą ir ieškojo 
poveikių būdų konkrečiai padėti 

besikuriančiai Lietuvoje ir Tau
t in inkų sąjungai. Šių metų 
seimas vyks Lietuvai jau pilnai 
a tgavus nepriklausomybę. Tad 
ir seimo svarstybose bus realiai 
žvelgiama į dabart inę Lietuvos 
padėtį ir bus ieškoma būdų kaip 
Lietuvai konkrečiai būtų gali
ma padėti. Sąjungai dabar va
dovauja dr. Povilas Švarcas su 
darbščia valdyba Los Angeles, 
Cal. 

O praėjusiais metais centro 
valdyba sudarė dvidešimt antra
j a m se imui ruošt i specialų 
komitetą iš St. Petersburge 
gyvenančių ALT sąjungos 
skyriaus narių. Komitetui vado
vauja Juozas Šulaitis, o jam 

BALTIC STORES & CO. 
(Z. Juras & V. Juras). 

11 London La no, Bromley, Kent, BR1, 4HB, 
England. Tel. 081-460-2592. 

Fax 081-318-7643. 

Siūtoms pasinaudoti mūsų įvairiapusišku ekonominiu 
bendradarbiavimu su Lietuva. 

I i Anglijos siunčiame: 
Geriausius dabar pasaulyje gaminamus vaistus, 

angliškas ir kitų kraštų medžiagas, avalynę, rūbus, elektro
nines prekes. Rašomąsias mašinėles su lietuvišku šriftu. 

Specialus 1992 siuntinys Nr. 1 . 
Vyriška arba moteriška striukė, išeiginiai marškiniai ar

ba bliuskutė. sportinis moteriškas arba vyriškas kostiumas, 
moteriškas arba vyriškas nertinis, vyriški arba moteriški spor
tiniai arba reguliarūs batai. Siuntinio kaina $440.00 (Oro 
paštu). 

Bsfconkurenclnls maisto siuntinys Nr. 2 tik už 
$110.00. 

10 dėž. įvairios konservuotos mėsos, 2 sv. ryžių, 4 sv. 
makaronų, 100 gr. tirpstančios kavos, 4 sv. cukraus, 2 dėž. 
šprotų, 2 sv. dešros, 2 sv. sūrio, 2 sv. pupelių kavos, 1 bu
tiniai arba reguliarūs batai. Siuntinio kaina $440.00 (oro 
paštu). 

PERVEDAME PAUKIMUS l Lietuvą arba kitus kraš
tus pageidaujama valiuta, atliekame visas finansines ir 
banko operacijas, aukščiausiu klijentui kursu, priimame 
trumpalaikes arba neriboto laiko investicijas, sudarome 
testamentus bei administruojame nuosavybes, tarpi
ninkaujame įvairių dokumentų sudaryme. 

Už Investicijas mokame 99fc metinių palūkanų (bruto). 
PATARIAME IR TARPININKAUJAME PERKANT 

VAKARŲ BENDROVIŲ AKCIJAS, INVESTMENT 
TRUST AKCIJAS, UNTT TRUSTS. 

TIK PER ANGLIJĄ GREIČIAU IR TAUPIAU. 

talkina nariai. Seimas vyks 
gražiame Dolphin Beach Resort 
viešbutyje. Kaip teigia seimui 
ruošti komiteto pirmininkas 
Juozas Šulaitis, seimui pasi
ruošimas vyksta gana sėkmin
gai. Nuolatos tar iamasi seimo 
reikalais su centro valdyba ir jos 
pirmininku dr. Povilu Švarcu. 

Baigiama suplanuoti ir seimo 
programa. \ seimą žada iš Lietu
vos atvykti Taut ininkų są
jungos pirmininkas Rimantas 
Smetona, kuris ket inąs čia 
paviešėti 2-3 savaites. Todėl 
centro valdyba galvoja, ar ne
atsirastų Tautinės sąjungos 
skyrių, kurie norėtų suruošti su 
svečiu susitikimą. Jeigu tokių 
atsiras, tai tuo reikalu tartis su 
centro valdybos vicepirmininke 
Rūta Šakiene Los Angeles. 
Seimuose paprastai renkamas ir 
sąjungos pirmininkas, o šis siūlo 
savo sudarytą valdybą. 

Kad seime nebūtų tuo klau
simu gaištama laikas, centro 
valdyba praneša, kad yra suda
ryta nominacijų komisija ir kvie-
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buvo s k a n ū s ir j ų nepr i t rūko . 
Ta i nuopelnas L. Antanei ienės 
ir jos padėjėjų. Iš gauto pelno 
Bendruomenės valdyba paskyrė 
aukų: 400 dol. l ietuviams invali
dams , gynus iems TV stotį sau
sio 13-tą dieną Vilniuje. 200 dol. 
L i e t u v o s a m b a s a d a i Wa-
shingtone ir 200 dol. ambasadai 
New Yorke . Spaudai p a s k i r t a 
150 dol. i r išdalinta „Draugu i" , 
„Di rva i " , „L. L ie tuva i " ir „L. 
Balsui ' . Dar i šmokėta viena 
k i t a deš imtinė parapijos salės 
i š la ikymui . Yra malonu, kada 
v isuomenė įvertina ir r emia 
gerus Bendruomenės valdybos 
t iks lus — padėti ten, k u r šiuo 
m e t u paga lba y r a re ika l inga . 

J P . 

&? 
JAV LB Socialinių 

Lietui 
f
0c, Reikalų Tarybos Padalinys 

2711 W. 71 St., Chicago, IL 60629 

Tel. 312-476*0664 

„Lietuvos Vaikų Vilties" Motinos Dienos 
vajaus aukos 

1991-1992 
(Tęsinys) 
$50.00 — Danutė ir Vytautas Anoniai, Rego Park, NY; Genė Ar
malis, St. Petersburg, FL; Elena Balčiūnas, Pompano Beach, FL; 
Regina ir Aloyzas Balsys, Woodhaven, NY; L. Baltrušaitienė, Chi
cago, IL; Ana Baltutis, Sunny Hills-Chipley, FL; Elena Banys, Cice
ro, IL; Mr. Kazys Barūnas, Ormond Beach, FL; Tadas & Genė Bau
žai, Kenosha. Wl; Linda A. Bendoraitis, Hollywood, FL; F. G. Bo-
tyrius, New York, NY; Algirdas Budreckas, Chicago, IL; Rita Bu-
reika, Los Angeles, CA; Rimas F. Černius, Chicago, IL; Viktoras 
Chainas, Naples, FL, Joan Changler, North Hollywood, CA; prof. 
B. T. Chu North Haven, CT; Bronė Čižikaitė, Chicago, IL; Janina 
Cukurienė, Chicago, IL; Ilona ir Petras Dapkai, Chicago, IL; Jonas 
Daugirdas. Hinsdale, IL; J. B. Dičpinigaitis, M.D., VVoodhaven, NY; 
dr, V. Dubinskas, Chicago, IL; Juozas & Elena Gailevičius, Balti-
more, MD; A. Garbačiauskas, Chicago, IL; Emilija Gaška, Chicago, 
IL Alfonsas Gečas, Reedsburg, Wl; Vladas ir Marija Gelažiai, St. 
Petersburg Beach, FL; Aniceta Giedraitienė, Willowick, OH; Dr. & 
Mrs. R. A Gineitis, Dayton, OH; Stanley J. Giryotas, M.D., Chicago, 
IL; Raymond Gramas. Oak Lawn, IL; Laimutė O. Griniūtė, Chica
go, IL; V. ir A. Gruzdžiai, St. Petersburg, Beach, FL; Antanas & 
Julia Janonis, Downers Grove. IL; Laima & Arvidas Jarašius, 
Westminter, CO; Cordelia Jasutis, Fresno, CA; Adolfas ir Sofija Je-
lioniai, Darien, IL; I. & J. Jodelė, Hermosa Beach, CA; Mr. & Mrs. 
Jonikaitis. Chicago, IL; Aldona Juozevičius, Oak Lawn. IL; Peter 
Juška, Clearvvater, FL; J. & J. Kalnietis. Chicago, IL; Eleanor 
Karvelis. New FairfiekJ. CT; Eugenija Kezys, VVoodhaven, NY; Izolda 
Ktein, Frankfort, IL; Emilia Kolbienė, Oak Lawn, IL; Eugenija Kolup-
ailaitė, Chicago, IL; L. ir P. Krajauskai, New Buffalo, Ml; B. Krakaitis, 
Romeo, Ml; Richard & Marcella Kukenis, Chicago, IL; Stasys Kun-
gys, Hacienda Hts. CA; Domas Lapkus. Chicago, IL; Aleksas Lau
raitis, Willow Springs. IL; Gailė Leipus, Orland Park, IL; Vytautas 
Leveckis. Canton, MA; Julijona Liesytė Fraser, EI Cerrito, CA; Kazys 
& Mėta Linkus, Miami Beach, FL; Zigmas ir Nade Lirgameriai, Ke
nosha, Wl: Juozas ir Valerija Ližaitis, Ft. Lauderdale, FL; Peter 
Lokitus, Miami, FL; Emilija Lungys, St. Petersburg Beach, FL; Ire
na ir Anatolijus Mačiukevičius. VVaukegan, IL (a.a. Onos Šukienės 
atmin.); A ir E. Marčiulionis. Chicago, IL; VVilliam J. Markalonis, 
Reynoldsville, PA; Antanas Masionis, Philadelphia, PA; Juozas ir 
Sniegą Masiulis, Elmhurst, IL; dr. Fr. Mažeika, Lake Zurich, IL; 
Aldona Meilus, Orland Park, IL; Giedrė Mereckis, Downers Grove, 
IL; Antanina Mickus. Cicero, IL; dr. Paul C. Mileris, Omaha, NE; 
J. Mockaitis. Lansing. Ml; Peter Molis, Shrevvsbrug, MA; Marija No-
reikienė. putnam, CT; Juzė Norkaitienė, Chicago. IL; A. Pabrėža. 
Oak Lavvr IL; Elena Palekauskas, Hartford, CT; Raymond & Dai
va Panaras, Orland Park, IL; Bruno & Valeria Papsys, Los Angeles, 
CA; Marija Pauliokonienė, VVorcester. MA; Z. Prūsas, Chillicothe, 
OH; Z. ir P. Pupius, Chicago, IL; P. & M. Radis, Hot Springs, AR; 
Mr. & Mrs K. Razauskas. Dearborn Hts, Ml; Juozas Remys, Cicero, 
IL; Aldona ir Kazimieras Rimkus, Chicago, II; Marija Ročkuvienė, 
Chicago. !L; A, & J. Rygelis, Thomson, CT; Stanley J. Rymas, 
Chicago. iL; Alexandra Sakas, Lancaster, OH; Kazys C. Sakys, 
Glendale. CA; Jurgis & Laima Savaitis, Sunny HiHs, FL; A. Sekas. 
Huntington Beach, CA; Benius & Gražina Serapinas, Oak Lawn. 
IL; VIctorF. Shimkus, Bloomingdale. IL; Ignas Simonaitis, Btoom-
field, CT: Kazimiera Sirgėdas, Richmond Hill, NY; Mrs. Gertrūda 
Slaby, Powers Lake, Wl; Akjė Šležienė, Ftossmoor, IL; P. R. So
deika, VViliard, OH; St. George's Lith Siek Benefit. Toms River, NJ, 
Bronius Stančikas, Los Angeles, CA; Juzefą Stirbys, New Buffalo, 
Ml; Aldona ir Vladas Stropus, Chicago, IL; Emilia Susmarienė. 
Chicago IL; Dana Tamošauskaitė. Chicago, IL; V. Trumpa, Santa 
Monica. CA; Algimantas & Dalia Urbutis, Palos Hetghts. IL; Eugenija 
Vainienė Marvern. PA; Aldona & Ramojus Vaitys, Highland Park. 
IL; dr. Jonas ir Joana Valaitis. VVestern Springs, IL; A. & V Vala
vičius, Cncago. IL; Vaclovas Valys, Cleveland. OH; dr. Arvydas 
Vanagūnas, Oak Park. IL; Apolinaras Varnelis, Dowagiac. Ml; R. 
Vedegys Cicero, IL: L. & V. Velūnai. Chicago, IL; Vytis ir Algutė 
Virbickas Danbury. CT; Jūra Vizbaras. New York, NY; Mary Ye-
sukevich Hamden, CT; Frank R. Yokaitis. Palm Springs. CA; Jonas 
Zabukas VVestmont, IL. 

(Bus daugiau) 
„Lietuvos Vaikų Vilties" kom.tetas ir JAV LB Socialinių Reikalu 

Taryba nuoširdžiai dėkoja visiems už dosnias aukas. 
Visos aukos nurašomos nuo federalimų mokesčių. 

čia į sąjungos pirmininkus kan
didatus siūlyti komisijos pirmi
ninkui Vytautui Abraičiui . 
Vytauto Abraičio adresą visi 
skyriai turi. Svarbu, kad skyriai 
apsvarstytų ir t inkamiaus ią 
kandidatą nedelsdami siūlytų 
nominacijos komisijai. 

Centro valdyba y ra išsiuntusi 
visiems ALT s-gos skyr iams 
ap l inkraš t į su p i l n a se imą 
liečiančia informacija. Aplink
raštyje nurodyta seimo vieta , 
viešbutis, prašoma sute ikt i ir 
k i tas atvykstančius į seimą lie
čiančias informacijas. 

Iškilo dar vienas naujas pra
šymas . Lie tuvoje „ V i l t i e s " 
laikraščio ir bendrai t au t inės 
m i n t i e s s p a u d o s u g d y m u i 
skelbiamas lėšų te lk imo vajus. 
V a j a u s s k e l b ė j a i p r a š o 

Amer ikos l i e t u v i u s j i e m s 
padėti. Vajumi rūpinasi įgalio
tinis inž. Eugenijus Bartkus. 
Prašymų vis nestokojama. O gal 
šis klausimas bus nuodugniau 
aptartas ir pačiame seime. Sei
mui ruošti komitetas, rūpestin
gai dirbdamas, laukia iš skyrių 
p raneš imų , l a u k i a gaus ių 
atstovų, laukia, kad atstovai 
atvyktų gerai pasiruošę, kad 
a ts ivežtų s k y r i ų s iū lymus , 
sumanymus, kad aktyviai daly
vautų svars tybose . Nuo to 
priklausys, a r šis seimas savo 
paskirtį bus at l ikęs. 

Seimas vyksta j au Lietuvai 
nepr ik lausomybę pi lnai at
gavus, tad ir seimo svarstybose 
dominuos k l a u s i m a i , ka ip 
padėti ir ats ikuriančiai Lietu
vai. 

Myl imai M a m a i , Sesei , Senelei 

A.tA. 
ANICETAI STROPIENEI 

mirus , duk ra i D A N U T E I , sūnums — JUOZUI , 
VLADUI, R O M A N U I , ANTANUI, RIMUI, seser ims 
- O N U T E I , STASEI , ZOSELEI ir ELENAI , j ų 
še imoms be i g i m i n ė m s reiškiame nuoširdžiausią 
užuojautą. 

Vladas Malašauskas 
Diana ir Bob Brogan 
Kristupas Weidenborner 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E IKIS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 i r (1-312) 523-9662 

4605-07 S o u t h Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. California Avenue 
Telefonas - (1-312) 5234)440 

STEPONAS C. LACK IR SUNŪS 
Laidotuvių direktoriai nuo 1916 metų praneša 

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marojuette Parke 

Kiti S. C. Lack laidotuvių namai: 
11028 Southwest Hwy. * Palos Hills 
9236 S. Roberts Rd. * Hickory Hills 

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71st Street 

Chicago, Illinois 60629 
H312M76-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills. Illinois 60465 

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

L a i d o t u v i ų n a m a i Chicagoje ir p r i e m i e s č i u o s e . 

V i sus l a i d o t u v i ų n a m u s gal i te pas iek t i 
s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
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x Stasys Briedis, Juozas 
Lekas ir Pilypas Narutis, 
ALTos Genocido parodos ekspo
natų į Lietuvą perkėlimo komi
sijos nar iai , praneša, kad 
parodos peržiūrėjimo, sutvarky
mo bei supakavimo darbai yra 
užbaigti. Visi eksponatai yra iš
siųsti į Lietuvą š.m. balandžio 
3 dieną. Numatoma, kad ši siun
ta pasieks Lietuvą gegužės mėn. 
pabaigoje ir bus perduota 
Lietuvos Tremtinių Muziejui, 
Vilniuje. Šios genocido parodos 
eksponatų persiuntimą finan
savo Vlikas. 

x Ateinančią savaitę prasi
dės Didžioji Savaitė su specia
liomis pamaldomis, kurių nėra 
būtina išklausyti. Bet Didįjį 
ketvirtadienį, Didįjį penkta
dienį ir Didįjį šeštadienį bus 
ypatingos kiekvieną dieną 
pamaldos, kurios primins švč. 
Sakramento įsteigimą. Kris
taus nukryžiavimą, vandens 
šventinimą ir velyknaktį. Visi 
tomis dienomis turi susitelkti ir 
pajusti šios savaitės rimtį. 

x Povilas Kilius, Palos Hts., 
111., Lietuvių Fondo tarybos 
pirmininkas, J. Gvildys, Palos 
Hills, 111., Petronėlė Laukaitis, 
Chicago, 111., Angelė Bliudžius, 
Los Angeles, C ai., pratęsdami 
prenumeratą, kiekvienas pa
aukojo po 20 dol. Dėkojame. 

x „Otelio" operos vienin
telis spektaklis įvyksta ba
landžio 26 d., 7:30 vai. vak., 
dalyvaujant 17-kai meninin
kų iš Lietuvos. Bilietai gau
nami Vaznelių prekyboje. 
2501 W. 71st St., Chicago, 
D. 60629. Parduotuvė kasdien 
atidaryta nuo 10 vai. ryto iki 
4 vaL po pietų, o trečiadieniais 
— visai neatidaroma. Preky
bos telefonas: 312-471-1424. 
Paskambinus, galima sužinoti 
visas informacijas. Operos val
dyba kviečia lietuvius iš visur 
su savo draugais amerikiečiais 
dalyvauti šiame spektaklyje. 

(sk) 

x Penktadieni, balandžio 
10 d. 6 v.v.-8 v.v. ir šeštadienį 
balandžio 11 d. 10 v.r.-12 v. vyks 
Lietuvių Montessori Vaikų 
Namelių apžiūrėjimas. Kvie
čiame tėvelius su savo vaiku
čiais nuo 2% iki 6 metų amžiaus 
apsilankyti ir susipažinti su mo
kyklėle, mokiniais ir direktore 
Maryte Utz. Jau galima regist
ruotis sekantiems mokslo me
tams. Mokyklėlės adresas: 2743 
W. 69 St. Chicago, IL, tel. 
312-476-4999. 

(sk) 

x Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime 
jums nuoširdžiai patars ir pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkulis, tel. 
312-977-7916 arba jo sūnus ir 
partneris Andrius Kurkulis, 
tel. 312-977-7242 dirbą su Rod-
man & Renshaw, Inc. Chicago-
je. Iš kitur, skambinkite veltui: 
tel. 1-800-423-2294. 

(sk) 

x Ateinantį sekmadienį, 
Verbose, balandžio 12 d. Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje bus religinis kon
certas su solistu iš Lietuvos Vir
gilijum Noreika, iš Chicagos G. 
Mažeikiene, M. Momkiene ir V. 
Momkum, kuriems gros Ričar
das Šokas. Visam chorui ir solis
tams diriguos muz. A. Linas, 
kuris ir paruošė šį koncertą. 
Klebonas kun. Jonas Kuzinskas 
kviečia jame dalyvauti ne tik 
parapiečius, bet ir svečius iš 
kitų parapijų. Koncertas pra
sidės 3 vai. po pietų. 

x Antano Vanagaič io 
įsteigtai Margučio radijo laidai 
balandžio 11d. sukaks 60 metų. 
Sukaktis bus paminėta balan
džio 10 d., penktadienio laidoje, 
kuri girdima 9-10 v.v. iš WCEV 
stoties, 1450 AM radijo ban
gomis. Margučio radijo sukak
tuvinis pokylis rengiamas 
spalio 10 d. Jaunimo centre. 

x Gavėnios rekolekcijos 
Lemonto Pal. Jurgio Matulaičio 
misijoje prasidėjo vakar vakare. 
Jas veda kun. Jonas Duoba, 
MIC. Visi iš tos apylinkės ir 
artimų priemiesčių kviečiami 
rekolekcijose dalyvauti. 

x Paieškomas iš Lietuvos 
Aleksas Rimkus, kuris gyvena 
Amerikoje ar Kanadoje. 
Žinantieji apie jį.ar jis pats gali 
rašyti savo broliui: Bronius 
Rimkus, Ubiškės pašt., Telšių 
apskr., Lithuania. 

x Dail. J. Paukštienės ap
žvalginė paroda Lietuvių Dai
lės muziejuje Lemonte š.m. 
balandžio 11d. iki balandžio 26 
d. Atidarymas šeštadienį, ba
landžio 11 d. 7:30 v.v. 

(sk) 

x Kovo 28 d. „Drauge" a.a. 
Jadvygos Banaitienės mirties 
pranešime velionės mergautinė 
pavardė turėjo būti Bra-
dauskaitė ne Bardauskaitė. Už 
klaidą atsiprašome. 

x Rita Kisielienė priima re
zervacijas „Mercy Lift" lėšų tel
kimo vakarui geg. 2 d., 6 v.v. 
Odyssey laive, te l . 708-
441-8137. 

(sk) 
x Gediminas Balanda, MI. 

naujasis IX Tautinių Šokių 
Šventės rėmėjas, atsiuntė 300 
dolerių. Lėšų telkimo komisija 
nuoširdžiai dėkoja už paramą. 

(sk) 

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicago-
je ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 586-5959 ar 
ba (708) 425-7161. 

(sk) 
x Dėmesio! Dėmesio! Kas 

nori įsigyti vairavimo teises 
(driver's license), kreipkitės į 
Edvardą Šumaną, tel. 
708-246-8241. 

(sk) 
x Siuntiniai į Lietuvą per 

ATLANTA IMPORT EX-
PORT: siuntinio, sveriančio 
virš 100 svarų persiuntimo 
kaina 69 centai už svarą, len
gvesnių siuntinių 79 centai. 
Siuntinius galima atsiųsti UPS. 
Neilgai trunkant persiunčiami 
pinigai doleriais Jūsų giminėms 
Lietuvoje. Čia už pigią kainą ga
lima nupirkti bilietus giminai
čiams iš Lietuvos atskristi į 
Chicago: vienerius metus 
galiojantis bilietas tekainuoja 
767 dolerius; užsukite, jei nori
te pratęsti vizas. ATLANTA 
IMPORT EXP0RT, 2719 W. 
71 St., Chicago IL 60629. Tel. 
(312) 434-2121. 

(sk) 

Religinės muzikos koncerto reikalus aptaria klebonas kun. Jonas Kuzinskas, choro dirigentas An
tanas Linas ir rengimo komiteto pirmininkas Vaclovas Momkus. Koncertas vyks Verbų 
sekmadienį, balandžio 12 d., 3 vai. p.p. Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
AUKSINIS JUBILIEJUS 

Filomena ir Norbertas Ta-
ruliai, gyvenantieji Oak Lawn, 
balandžio 5 d. atšventė auksinį 
savo vedybinio gyvenimo jubi
liejų. Jų santuoka buvo 1942 m. 
balandžio 5 d. Šv. Kiyžiaus 
(Karmelitų) bažnyčioje Kaune. 

Norbertas gimęs Daugailiuo
se, Utenos aps. Petrapily, lankė 
Šv. Kotrynos gimnaziją, 
1920-1926 m. mokytojavo Dau-

x Richard Hanus, advoka
tas, imigracijos įstatymų žino
vas, 205 W. Randolph, Suite 
2100, Chicago, IL 60606, tel. 
312-464-2380. Pirma konsul
tacija — veltui. 

(sk) 

x Brangūs tautiečiai! Jeigu 
dar nežinote TALMAN DELI-
CATESSEN turi naujus savi
ninkus! Kviečiame u'c.ci ir 
paragauti mūsų skaniausius 
nuolatinius ir gražiausius nau
jus gaminius. Dabar pats laikas 
užsisakyti maisto velykiniam 
stalui: antienos, kalakutienos, 
kumpio patiekalus, įvairius 
priedus, bei saldumynus. Kvie
čiame užeiti į T aiman Deli, 
2624 W. 69 gatvė, arba pa
skambinti (312) 434-9766 ir 
susitarti. 

(sk) 

x Asta Kazlauskaitė ir Ri
t a Račkauskaitė teikia 
informacijas apie rengiamus 
Velykų šokius Jaunimo centre. 
Šokiai prasidės 8 vai. vak. 
jaunimui nuo 16 metų ir vyres
niems. ID privaloma. Gros 
Keath Eric and VVaterhouse reg-
gea orkestras. Visi kviečiami 
dalyvauti, bet būtina turėti 
patikrinimo dokumentus. 

x A.a. Vladas Šimoliūnas, 
gabus šviesus visuomenininkas, 
Lietuvos kariuomenės kari
ninkas, mirė 1990 m. balandžio 
mėn. 16 d. Palaidotas Forest 
Lawn kapinėse Glendale, CA, 
netoli Šv. Kazimiero lietuviu 
parapijos. Jo mirimo metinių 
prisiminimui, per Los Angeles 
l ie tuvių apylinkės bend
ruomenę, kurios pirmininku jis 
yra buvęs, žmona sol. Stasė 
Lietuvių Ambasadai Washing-
ton'e paaukojo 500 dolerių. 

(sk) 

x „NIDA" delikatesų par
duotuvė, 2617 W. 71 St., tel. 
476-7675, kviečia jus užsisakyti 
maisto velykiniam stalui: įvai
rių rūšių vyniotiniai, mėsos 
gaminiai, tortai, ežiukai, beržo 
šakos bei įvairūs kiti skanumy
nai. 

(sk) 

x TravelCentre, Ltd. greitai 
ir sąžiningai tvarko visas ato
stogų bei komercines keliones. 
Taip pat parduodame lėktuvo 
bilietus į Lietuvą. Skambinti; 
Teresei Lesniauskienei, tel. 
708-526-0773. 

(sk) 
x Pakenas International 

Trading Corp., turinti savo at
stovus Lietuvoje, padės jums 
tvarkyti asmeninius bei biznio 
reikalus: nusipirkti namus, bu
tus, įmones, žemės sklypus 
Lietuvoje, įkurti savo biznį, su
rasti partnerius ar pirkėjus. Fir
mos atstovas pasitiks jus aero
uostuose, apgyvendins pri
vačiuose viešbučiuose, orga
nizuos reikiamus susitikimus su 
asmenimis, organizacijomis, 
įformins reikiamus dokumen
tus. Skambinti: 407-392-7916 
Petrui Pakėnui. 

(sk) 

gailiuose. Jis knygų apie Lietu
vą ir Lietuvos bažnyčias autorių 
a.a. Br. Kviklį išmokė rašto. Bū
damas gabus, Norbertas Vytau
to Didžiojo universitete Kaune 
baigė teisių studijas ir dirbo 
Darbo apsaugos departamente. 
1944 m. pasitraukė į Vokietiją, 
o nuo 1949 m apsigyveno 
Chicagoje, įsikūrimą pradė
damas sunkia tarnyba geležies 
liejykloje. 

Filomena kilusi iš Šiaulių. 
Taipgi Petrapily lankė Šv. Kot
rynos gimnaziją. Lietuvos uni
versitete baigė istorijos moks-
'us, dėstė Kauno ir Vilniaus 
gimnazijose. Mokytojavo Hanau 
gimnazijoje. Ameriką pasiekusi 
1950 m. mokytojavo Šv. Kry
žiaus, Šv. Jurgio. Marąuette 
Parko lituanistinėse mokyklose. 
Abudu nuoširdūs patriotai, 
„Draugo" skaitytojai. 

Auksinio jubiliejaus iškilmes 
ir vaišes surengė Filomenos 
duktė Halina Bagdonienė, šei
mos draugų padedama. Sekly
čioje jubiliatai buvo iškilmingai 
sutikti ir jiems įteiktos auksuo
tos jubiliejinės lazdos, kurias 
dailiai sukūrė H. Bagdonienė. 
Minėjimą pravedė Filomenos 
brolio sūnus Valdas Adamkus. 
Jubiliatus palaimino ir perteikė 
jubiliejinius Šv. Tėvo palai
minimus prel. J. Prunskis. Jam 
sukalbėjus maldą vyko vaišės 
prie puošnių stalų. Jubiliatus 
su duona iš Lietuvos buvo pasi
tikusi Tarulio pusseserė Liuda 
Butikienė ir H. Bagdonienė. Ne
galėdama atvykti, sveikinimus 
atsiuntė dukraitė A. Petrušienė, 
jos vaikai Diana ir Audrius bei 
jų šeimos. Iš Lietuvos sveikino 
sesers duktė Gražina. Buvo 
gauta daug kitų sveikinimų. 

Jubiliatai yra jaunimo auklė
tojai ir švietėjai. Tą savo žodyje 
pabrėžė ir V. Adamkus. Susirin
kusieji artimieji šeimos draugai, 
keldami tostą, nuoširdžiai 
sugiedojo „Ilgiausių metų". 
Minėjimas praėjo draugiškoje 
dvasioje. J u o z p r 

TARPTAUTINIS TEATRO 
FESTIVALIS VILNIUJE 

Tarptautinio teatro festivalio, 
įvyksiančio Vilniuje 1993-čių 
metų gegužės 9-23 dienomis, 
rengimo darbas eina pirmyn. 
Kovo 18 dieną būrys čikagiečių, 
save pasivadinęs festivalio 
draugais-rėmėjais, susirinko pas 
adv. Algį ir Alę Kėželius išgirs
ti tik ką iš Lietuvos grįžusio 
Bernard Sahlins (Tarptautinio 
teatrų festivalio įkūrėjo ir Lietu
voje jo rengėjų patarėjo) pra
nešimo ir aptarti tolimesnius 
veiklos planus. 

apie eilinius raštinės tarnau
tojus. Jiems pagelbėti, paska
tinti „kapitalistiškai" dirbti 
Sahlins siūlo pasiųsti į Vilnių 
keletą jaunuolių dirbti festivalio 
raštinėje internais. Jie būtų 
apgyvendinti studentų bendra
butyje ir gautų 1,000 rublių per 
mėnesį pragyvenimui. 

Festivalį remia kai kurios 
užsienio firmos. Sara Lee 
kompanija finansuoja vienos 
amerikiečių trupės dalyvavimą, 
o American Airlines, per kurią 
bus sudaryti čarterio (charter) 
skridimai, skiria dalį savo pelno 
festivalio išlaidoms padengti. 
Japonų trupė, pareiškusi didelį 
norą festivalyje dalyvauti turi 
oaramą net keletos firmų, 
suinteresuotų užmegzti preky
binius ryšius su Lietuva. Pa
jamos jau gaunamos iš reklamų 
— skelbimų informaciniuose lei
diniuose, kurie platinami įvai
riuose kraštuose. Svarbu su
r inkt i kaip galint daugiau 
skelbimų iš firmų, turinčių 
komercinius interesus Lietu
voje, norinčių atidaryti flangą į 
rytus". 

Čikagiečiai yra suplanavę 
keletą renginių lėšoms telkti. 
Labai sėkmingus priešpiečius 
buvo surengę vaišingi Janina ir 
Ira Marks. Balandžio 11 dieną 
priėmimą daro Audronė ir Ša
rūnas Užgiriai, jau ne pirmą 
kartą atidarą savo namus iš
puoštus puikiais Lietuvos me
nininkų gobelenais kilniems 
tikslams. Birželio 27 dieną 
Lietuvių centre Lemonte, 
rengiamas Chicagoje labai 
populiaraus Second City kome
dijos teatro pasirodymas. 

Fi lomena ir Norbe r t a s Taruliai 

Lietuvoje susidomėjimas festi
valiu didelis. Tai įrodo įvairių 
įstaigų, įmonių ir privačių 
asmenų ten jau sutelkta dau
giau kaip 60,000 dolerių suma. 
Bernard Sahlins turėjęs susi
tikimą ir gavęs pilną pritarimą 
iš Kultūros ir švietimo ministe-
rio Dariaus Kuolio, kurį jis la
bai vertina kaip gabų, protingą 
ir 16 valandų per dieną dirbantį 
žmogų. To jis negali pasakyti 

Susirinkimui pasibaigus, fes
tivalio organizatorių lakių 
užmojų ir energijos užkrėsti fes
tivalio pagalbininkai dar ilgai 
svečiavosi Chicagos „viršūnė
j e " , meniškuose Kėželių 
namuose su viltimi, kad Lietu
va sugebės tapti teatro kultūros 
židiniu ir jos vardas liks žmonių 
lūpose. 

Laima Žliobienė 

x TRANSPAK siunčia su 
NUOLAIDA siuntinius į Lietu
vą ir pristato į namus. Minimu
mas $20. Transpak, 2638 W. 
69 St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

(sk) 

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— „Lietučio" tautinių šokių 
ansamblis, vadovaujamas Zitos 
Petkienės, labai uoliai rengiasi 
Tautinių šokių šventei, kuri bus 
liepos 5 d. Chicagoje. Bus 
atvežti ir mažieji šokėjai ir prisi
jungs prie „Aušrinės" grupės iš 
Philadelphrjos. Jau dabar renka 
paramą iš lietuvių, gyvenančių 
Seattle ir apylinkėse. Pinigus 
renka iždininkas Steve Buck. 

— Lietuvos smuikininkas 
virtuozas Raimundas Katilius 
per savo kovo 29 d. koncertą 
Philadelphijoje atliko Beetho-
veno smuiko sonatas, akompa
nuojamas pianisto Antano 
Smetonos. Katilius su Smetona 
yra kartu koncertavę Lietuvoje, 
Latvijoje, Estijoje, Rusijoje ir 
Baltarusijoje. Koncertas yra 
ruošiamas Philadelphijos apy
linkės LB. 

MELROSE PARKO 
LIETUVIŲ KLUBO 

SUSIRINKIMAS 

Melrose Parko ir apylinkės 
Lietuvių klubo susirinkimas 
įvyko kovo 21 d. Algio ir Zinos 
Sinkevičių rezidencijoje. Susi
rinkimą atidarė ir pravedė 
pirm. Algis Sinkevičius. Susi
rinkimas buvo pradėtas su 
malda. Tylos minute buvo 
prisimintas miręs klubo narys 
a.a. Vincentas Šuopys. Sekr. 
Regina Barauskaitė perskaitė 
praėjusio susirinkimo protoko
lą, kuris buvo priimtas be pa
taisų. Kazimieras Valis padarė 
revizijos komisijos pranešimą. 
Patikrinus kasos knygą ir patei
sinamus dokumentus, kasa 
rasta tvarkoj. Kadangi klubo 
narių skaičius sumažėjo, buvo 
iškeltas klausimas: ar klubą 
likviduoti ar tęsti toliau. Susi
rinkimo dalyviai nutarė klubo 
veiklą tęsti. Susirinkimui pasi
baigus buvo vaišės. 

Regina Barauskaitė 

NAŠLIŲ KLUBO VEIKLA 

Našlių, našliukių ir pavienių 
klubo susirinkimas buvo va
sario 14 dieną. Atsilankė 49 na
riai. Pirm. Bernice Zemgulis ati
darė susirinkimą 1 vai. po pietų, 
sveikindama gausiai daly
vaujančius. Rast. Helen Dybas 
perskaitė praėjusio susirinkimo 
protokolą. Jis buvo priimtas su 
pagyrimu. 

Gauta padėkos kortelė iš Kate 
Steponaitis. Dėkojo už ligos 
dovaną, taipgi pranešė, kad ser
ga Estella Kasmanskas. Alice 
Pauliukas. Jai buvo padaryta 
širdies operacija. Abiem 
ligonėm buvo pasiųstos kortelės 
su dovana ir linkėjimais greitai 
pasveikti. 

Knygų revizijos komisija: 
Viktoras Utara, Alfonsas Kiz-
laitis, o trečias nepasirodė pa
teikė pranešimą. Viktoras Uta
ra, pranešė, kad knygos gerai 
vedamos ir rasta viskas tvar
koje. Dėkojo Bernice Zemgulis 
už vaišes. Pranešimas priimtas 

^ su pagyrimu. Iždininko pareigas 
perėmė Viktoras Utara, nes 
Vacys Rutkauskas atsisakė būti 
iždininku. Klubas dabar gerai 
veikia. 

Buvo kalbėta turėti pikniką 
birželio pabaigoj. Pirmininkė 
pranešė, kad klubo kitas susi
rinkimas bus balandžio 10 d. Po 

susirinkimo, visi, skaniai pa
vaišinti , patenkinti skirs
tėsi namo. 

Rožė Didžgalvis 

Lietuvių Operos nariai sutinka atvykusius menininkus iš Lietuvos dalyvauti Verdi operos „O-
tello" spektaklyje balandžio 26 d. Nuotraukoje matyti solistai Arvydas Markauskas, Virgilijus 
Noreika, režisierius Eligijus Domarkas, Vytautas Virtoms ir 11 jaunųjų profesionalų dainininkų, 
atvykusių padėti mūsų chorui dainuoti operos spektaklyje. 

Nuotr. Martyno Vidzbelio 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. (1-312) 776-8700 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
šeštad. 9 v.r. iki 1 vai. d. 


