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Brazauskas lankosi 
Danijoje ir Islandijoje 

Ketvirtadienio žinios iš Lietuvos 
Vilnius, kovo 18 d. (Elta) -

Vakar ryte su darbo vizitu į 
Kopenhagą atvyko prez. Algir
das Brazauskas. Tai pirmas Lie
tuvos Respublikos prezidento 
vizitas į užsienį po inaugu
racijos, kuri įvyko vasario 25 
dieną. 

Kopenhagoje prez. Brazauską 
priėmė Danijos ministras pir
mininkas Poul Nyrup Rasmus-
sen. 1993 metų pirmąjį pusme
tį jis yra ir Europos Ekonominės 
Bendrijos prezidentas. Pokal
byje aptarta Lietuvos ir Danijos 
dvišalių santykių raida bei 
perspektyvos. Prez. Brazauskas 
padėkojo už Danijos paramą re
formoms Lietuvoje. 

Lietuvos prezidentas papasa
kojo Danijos ministrui pirmi
ninkui apie politinę ir ekono
minę padėtį Lietuvoje, Rusijos 
kariuomenės išvedimo iš Lietu
vos eigą. Buvo pasikeista nuo
monėmis dėl situacijos Rusijoje 
ir galimo jos politinio ir ekono
minio poveikio Lietuvai bei 
tarptautinei įvykių raidai. 

Algirdas Brazauskas patvir
tino, kad Lietuva siekia asoci
juotos narystės Europos Bendri
joje ir pasakė, jog labai svarbiu 
įvykiu laikytina Kopenhagos 
konferencija šiemet balandžio 
13-14 dienomis. Konferencijoje 
Europos valstybių užsienio 
reikalų ministrai aptars ir 
įvertins, kaip įgyvendinamos 
ekonomikos reformos Centrinė
je ir Rytų Europoje. 

Lietuvos prezidentas pakvietė 
Danijos ministrą pirmininką 
apsilankyti Lietuvoje. 

Tarptautiniame Kopenhagos 
spaudos centre įvyko Lietuvos 
prezidento spaudos konferen
cija. 

Po to jis susitiko su laikinai 
einančia Danijos Nacionalinio 
Banko valdybos pirmininko pa
reigas Bodil Nyhna Andersen. 
Pokalbyje aptarta, kaip Danija 
galėtų padėti tobulinti Lietuvos 
bankininkystę perėjimo ir rin
kos ekonomiką sąlygomis. 

Vėliau prez. Brazauskas apsi
lankė Lietuvos ambasadoje, su
sitiko su jos darbuotojais. 

Po pietų prez. Brazauskas iš
skrido į Reikjavik. 

Vizito Danijoje ir Islandijoje 
metu Algirdą Brazauską lydi 
Lietuvos ambasadorius Danijo
je Darius Čekuolis, prezidento 
patarėjas Ramūnas Bogdanas ir 
užsienio reikalų ministerijos 
protokolo tarnybos direktorius 
Jonas Paslauskas. 

Rygos OMONO v a d a s b u s 
t a rdomas Lietuvoje 

Lietuvos Prokuratūra galės iš
tardyti buvusį Rygos OMON 
(specialus Sovietų Sąjungos poli
cijos dalinys) vadą Sergėj Par-
fionov, kuris dabar kalinamas 
Latvijoje. Apie tai spaudos kon
ferencijoje pranešė Lietuvos 
generalinis prokuroras Artūras 
Paulauskas. 

Generalinė prokuratūra įta
ria, kad Sergėj Parfionov 
vadovaujama grupė dalyvavo 
1991 m. nužudant Lietuvos mui
tinės ir pasienio tarnybos 
darbuotojus Medininkuose prie 
Lietuvos ir Baltarusijos sienos. 

Artūras Paulauskas užvakar 
lankėsi Rygoje, bet Sergėj Par 
fionov atsisakė duoti parodymus 
Lietuvos tardytojams. Artūras 
Paulauskas pasakė, kad susitar
ta su Latvijos generaliniu pro
kuroru perduoti Sergėj Par

fionov jo tardymo veiksmams 
Lietuvoje a t l ik t i . Tokią 
galimybę, pasak jo, numato 
trišalė Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos sutartis dėl teisinės pagal
bos. Sutartis, esant būtinumui,. 
numato išduoti konkretų asme
nį iki trijų mėnesių. Latvijos 
generalinis prokuroras Janis 
Kraštinis pažadėjo, kad jokių 
kliūčių išduodant S. Parfionov 
nebus. 

Sergėj Parfionov kol kas bus 
apklausiamas kaip liudininkas, 
nes kaltinimui pateikti pakan
kamai duomenų dar nėra. 

Kai kurie Lietuvos prokura
tūros ieškomi asmenys, susiję su 
sausio 13-osios ir Medininkų 
bylomis, šiuo metu slapstosi 
Rusijoje, Baltarusijoje ir 
Moldovoje. Rusijos generali
niam prokurorui pateikta dau
giau kaip 20 žmonių sąrašas, 
kuriuos prašoma leisti ištardyti, 
tačiau kol neratifikuota Lietu
vos ir Rusijos sutartis dėl tei
sinės pagalbos, to padaryti ne
galima. 

Kodėl formuojama nepart inė 
vyriausybė, klausia 

socialdemokratai 

Rinkimus laimėjusi partija 
formuoja lyg ir nepartinę vy
r iausybę, pareiškė spaudos 
konferencijoje Lietuvos Social
demokratų partijos Seime vadas 
Aloyzas Sakalas. Nesėkmės at
veju vyriausybė taptų atpirkimo 
ožiu, valdančiajai par t i ja i 
liekant nuošalyje. Pasak jo, 
valdanti partija turėtų imtis 
visiškos atsakomybės ir for
muoti partinę, o ne specialistų 
vyriausybę. 

Socialdemokratų ir lenkų frak
cijų bendrame posėdyje nepri
t a r ta ir prof. Jurgio Brėdikio 
kandidatūrai į sveikatos ap
saugos ministro postą. Tai, kad 
jis akademikas, negalėtų būti 
kriterijum siūlyti žmogų į mi
nistrus, pažymėta spaudos kon
ferencijoje. 

Du t rečdal ia i gyventojų 
išlaidų skir iama mais tui 

Šiemet, palyginti su praėjusių 
metų pradžia pagrindinėse ūkio 
šakose, smukimo tempas lėtesnis 
ir lėčiau kyla vartojimo prekių 
bei gamintojų parduodamos pra
monės produkcijos kainos. O kai 
kur gamyba sausį ir vasarį net 
padidėjo, pasakė Statistikos de
partamento prie Lietuvos Res
publikos Vyriausybės generali
nio direktoriaus pavaduotojas 
Petras Adlys. 

Įmonės dirbo ne visu (viduti
niškai 45%) pajėgumu, o treč
dalis pramonės įmonių vasario 
mėnesį panaudojo iki 30% savo 
gamybinių pajėgumų. Žemės 
ūkyje (bendrovėse ir gyventojų 
ūkiuose) mažėjo gyvulių ir 
paukščių. Vasario mėnesį gy
vulių ir paukščių supirkta 21% 
mažiau, negu sausio mėnesį, 
pieno — 10%, kiaušinių — 6% 
mažiau. 

Vasario mėnesį realiosios gy
ventojų pajamos buvo mažesnės, 
negu prieš du mėnesius. Dau
giau kaip 20% Lietuvos gyven
tojų turėjo mažesnes pajamas, 
negu realusis minimalus gyve
nimo lygis. Du t rečdal ia i 
gyventojų išlaidų buvo skirta 
maisto produktams. Daugelyje 
Europos šalių laikoma, kad 
socialinė padėtis nėra gera, 
jeigu gyventojų išlaidos maistui 
siekia 30%-35% pajamų. 

JAV pabaltiečiai prašo 
prezidento priminti Rusijos 

kariuomenės išvedimą 

Daugiau, kaip 2,000 žmonių susirinko Maskvoje reikalauti, Jcad būtų atstatyta Sovietų Sąjunga. 
Ši demonstracija buvo suorganizuota, prezidentui Jelcinui tariantis su savo patarėjais, kurie jį 
ragina įvesti prezidentini valdymą, tuo pasipriešinant komunistų dominuojamam tuo tarpu 
laikinai išsiskirsčiusiam Liaudies Deputatų Kongresui. 

Vasario mėnesį 91,000 Lietu
vos gyventojų ieškojo darbo. 
Bedarbiai dabar sudaro 1.3% 
darbingo amžiaus Lietuvos 
gyventojų. Tačiau, kaip pasakė 
Petras Adlys, iš tikrųjų nedar
bas yra kur kas didesnis. Sta
tistikos departamento duome
nimis vien tik pramonėje tarp 
200,000 ir 250,000 darbuotojų 
nenutraukia darbo sutarties, 
bet dirba ne visą savaitę, ne visą 
dieną arba yra išleisti nemo
kamų atostogų. 

„Pilkieji didvyriai" 
neužmiršt i 

Kovo 16 d. Kaune Vytauto 
Didžiojo karo muziejaus sodelyje 
buvo paminėta Knygnešio 
diena. 

„Pilkųjų didvyrių", gūdžiais 
carizmo metais j lietuvių namus 
nešusių spausdintą gimtąji žodį, 
vardai buvo iškalti paminklinė
je lentoje, tačiau 1950 m. 
„Knygnešių sienelė", beje 
pastatyta už paukotas lėšas, 
sunaikinta. Šis paminklas iki 
šiol dar nea ts ta ty tas . Ta i 
padaryti — visų kauniečių, visų 
Lietuvos žmonių garbės reika
las, pažymėjo minėjimo daly
viai. 

Minėjime pagerbta šviesi Pet
ro Rusecko atmintis — prieš 
karą jis išleido knygnešių ir juos 
pažinojusių žmonių atsiminimų 
rinkinio „Knygnešys" du to
mus. Pats Petras Ruseckas 1945 
m. mirė nuo išsekimo Karagan
dos srityje. Dabar bandoma to
liau dirbti jo pradėtą darbą. 
Tikimasi paruošti ir išleisti 
„Knygnešio" tęsinį. 

Ar bus Tremties muziejus? 

Prie senųjų Kauno kapinių 
(dabar — Ramybės parkas) 
Vytauto prospekte tebestovi dar 
prieš karą statytas pastatas. 
Jame buvo įsikūręs ryšių sky
rius, videotelefoninių pasi
kalbėjimų centras. 1990 metų 
rudenį pas ta tas a t iduotas 
Politinių kalinių ir tremtinių 
sąjungai. Čia numatyta įkurti 
Tremties muziejų. 

Tokio muziejaus Lietuvoje dar 
nėra. Jame turėtų būti parody
ta, kokie buvo prarasto šalies 
valstybingumo padariniai. Jau 
yra surinkta nemažai unikalių 
dokumentų, surasta keletas ar
chyvų. Tačiau muziejaus stei
gėjai susiduria su finansinėmis 
problemomis, kurių viena są
junga nepajėgi išspręsti. 

Vokietijoje mažiau smurto 
prieš užsieniečius 

Weimar, Vokietija, kovo 17 d. 
(NYT) — Pareigūnai, dirbantys 
su užsieniečiais Vokietijoje, šią 
savaitę vykstančioje koferenci-
joje pranešė, kad išpoliai prieš 
užsieniečius yra žjfepfcu suma
žėję per paskutinius kelis mėne
sius. 

„Prieš metus — net prieš šešis 
mėnesius atrodė, kad mūsų 
kraštas yra suparalyžuotas 
smurto", kalbėjo Cornelia Sch-
malz-Jacobsen, Vokietijos fede
ralinės valdžios vyriausia pa
tarėja užsieniečių reikalams, 
Weimar mieste vykstančioje 
konferencijoje. „Ši padėtis yra 
aiškiai pasikeitusi", ji kalbėjo 
reporteriams. „Mūsų visuomenė 
ir mūsų politinai vadai parodė, 
kad smurtas yra dalykas, kurio 
mes nenorime savo šalyje. Ne
galime sakyti, kad ši problema 
jau praeityje, bet galime atsi
kvėpti". 

C. Schmalz-Jacobsen nuomo
ne, toks visuomenes nuomonių 
pakitimas priskaitytinas iš da
lies masinėms vigilijoms su 
žvakutėmis, kurios vyko dauge
lyje miestų lapkričio, gruodžio 
ir sausio mėnesiais ir iš dalies 
„daugybei mažesnių iniciatyvų, 
kurių ėmėsi individai bei įvai
rios socialinės grupės". 

Pernai Vokietijos policija 
užregistravo 2,285 dešiniųjų 
grupių įvykdytu? smurto veiks
mus, dauguma jų prieš užsie
niečius ar jų namus. Kraštuti
niams dešiniesiems policija pri
skaito 17 žmonių nužudymus, 
kurių septyni buv;< užsieniečiai. 

Vokietijos vidaus ministras 
Rudolf Seiters šia savaitę pasa
kė, jog per pirmai dešimt 1993 
metų savaites des nieji įvykdė 
141 smurto veiksmą. Tai tik pu
sė to, kas per tą b kotarpį įvyko 
pernai. 

Į šią konferenci 
šieji 130 pareigu 
su užsieniečiais 
naujus įstatymu 
čius diskriminac 
niečius, tiek butų 
katos draudimo at žvilgiais. Jie 
taip pat pareiškė paramą įsta
tymų projektam- -agal kuriuos 
užsieniečiams bu ų leidžiama 
balsuoti kai kur :« se Vokietijos 
rinkimuose ir kurie palengvintų 
pilietybės įsigijimo procesą. 

Vokietijoje gyvena 6.3 milijo

nai užsieniečių; vokiečių yra 78 
milijonai. Maždaug pusė tų už
sieniečių atvyko į Vokietiją 
1960 ir 1970 dešimtmečiais, 
iškviesti konkretiems darbams 
iš Turkijos, Jugoslavijos, Italijos 
ir Graikijos. Paskutiniaisiais 
metais šimtai tūkstančių priva
žiavo iš Rytų Europos šalių, 
ypač Rumunijos ir Bulgarijos. 

Pagal Vokietijos pilietybės 
įstatymus net ir dešimtmečiais 
Vokietijoje gyvenantys užsienie
čiai bei jų vaikai, Vokietijoje 
gimę ir tėvų krašto niekad 
nematę, automatiškai neįgyja 
teisės į pilietybę. C. Schmalz-
Jacobsen žada pasiūlyti įsta
tymo projektą, pagal kurį bent 
8 metus Vokietijoje išgyvenu
sieji turėtų teisę prašyti pilie
tybės. Nors nesitikima, kad tas 
projektas sulauks daug para
mos, jos jau susilaukė kitas 
įstatymo projektas, pagal kurį 
karo pabėgėliams būtų teikia
mas ypatingas statusas. 

Konferencijos dalyviai taip 
pat ragina, kad būtų duoti apsi
gyvenimo leidimai 20,000 viet
namiečių, mozambikiečių bei 
kubiečių, kurie buvo atkviesti 
konkretiems darbams, bet ku
riems dabar gresia deportavi
mas. Kadangi jiems dabar ne
leidžiama Vokietijoje dirbti, jie 
yra išlaikomi valdžios lėšomis, 
nors jie nori dirbti ir yra jiems 
darbų, argumentavo vienas 
konferencijos darbuotojas. 

Washington, DC, kovo 17 d. 
— Jungtinis Amerikos Pabal-
tiečių komitetas (JBANC) 
parašė JAV prezidentui Clinton 
laišką, kuriame yra išdėstyti 
Amerikos interesai, rūpinantis, 
kad Rusijos kariuomenė būtų 
visiškai išvesta iš Pabaltijo 
šalių. 

Priminus, kad JAV-ose gyve
na apie milijonas pabaltiečių 
kilmės amerikiečių, kuriems 
JBANC atstovauja, ši organiza
cija ragina prezidentą iškelti 
Rusijos kariuomenės išvedimo 
iš Pabaltijo klausimą, preziden
tui susitinkant su Rusijos prez. 
Boris Jelcinu balandžio 4 d. 
Vancouver, BC, Kanadoje. 

Laiške primenama, jog Pabal
tijo demilitarizavimas ir de
mokratijos puoselėjimas Pabal
tijy, o taip pat ir visų šalių 
pripažinimas vieni kitų sienų ir 
valstybinio suverenumo užtik
r ins to regiono politinį 
stabilumą, kas yra tiesioginis 
JAV interesams. Pripažinus, 
kad šiek tiek pažangos jau yra 
įvykę, išvedant kai kuriuos Rusi
jos karinius dalinius, prezidento 
Jelcino įsakymas spalio 29 d. 
sustabdyti Rusijos dalinių 
išvedimą tebegalioja. Tuo tarpu 
Rusija iki šiol nėra dar susi
tarusi su Estijos ir Latvijos 
vyriausybėmis dėl kariuomenės 
išvedimo tvarkaraščio. 

JBANC savo laiške rašo, kad 
JAV pabaltiečių bendruome
nėms susirūpinimą kelia ir be
sivystanti Rusijos pažiūra į 
Pabaltijį, kaip į „artimąjį 
užsienį", kuriuo, atrodo, 
numatomos specialios Rusijos 

Paskirtas JAV 
ambasadorius Vatikanui 

ją suvažiavu-
ų, dirbančių 
įtarė siūlyti 

?. draudžian-
i prieš užsie-
tiek ir svei-

— Prez. Bill Clinton pasakė, 
jog tuo tarpu susilaikys nuo 
skyrimo ypatingo JAV pasiun
tinio į Airiją, nors ta proga vis 
vien tuo tarpu paskelbė į šį 
postą nominuojantis sen. Ed-
ward Kennedy seserį Jean Ken-
nedy-Smith. Baltųjų rūmų šv. 
Patriko dienos paminėjime pre
zidentas priėmė dovaną iš Airi
jos ministro pirmininko Albert 
Reynolds, bet pasakė, jog kol 
Airija ir Britanija nepradės 
„rimto dialogo", JAV pasiun
tinio dar nesiųs. 

— JAV diplomatai, susitikę 
su Š. korėjiečiais Beidainge, pa 
reiškė JAV nepasitenkinimą Š. 
Korėjos pasitraukimu iš bran
duolinių ginklų neplėtojimo su
tarties. 

Washington, DC, kovo 16 d. 
(NYT) — Bostono meras Ray-
mond L. Flynn antradienį pra
nešė, kad jis būsiąs paskirtas 
JAV ambasadoriumi į Vatikaną. 
Meras Flynn prezidento rinki
mų kampanijos metu buvo vie
nas aktyviausių propaguotojų 
Bill Clinton išrinkimo preziden
tu, paveikiant didžiulį katalikų 
demokratų balsų skaičių. 

R. Flynn, šiuo metu einantis 
trečią keturių metų kadenciją 
Bostono meru, pranešė apie 
būsimą paskyrimą antradienio 
vakarą po Mišių Gate of Heaven 
parapijoje, netoli savo namų 
South Bostone. 

Kalbėdamas kita proga, me
ras Flynn pareiškė: „Kaip ame
rikietis katalikas, nuo jaunystės 
išmokau siekti socialinio ir eko
nominio teisingumo". Jis pasa
kė, jog šį darbą žada tęsti ir nau
jose pareigose. Sakoma, kad 
meras rijo susijaudinimo aša
ras, kalbėdamas apie savo nau
jųjų pareigų „didelę garbę". 

Ši nominacija atrodo kaip 
šmaikštus politinis ėjimas iš 
prez. Clintono pusės, kuris tuo 
pačiu garbingu paskyrimu at
silygino Bostono merui už 
pasitarnavimą rinkimų metu. 
bet tuo pačiu ir nusiuntė į užjūrį 
merą Flynn, kuris, kaip ir Ka 
talikų Bažnyčia, stipriai prieši
nasi abortams. Meras Flynn, 
tačiau, jau ir prieš gaudamas 
ambasadoryste, siekė išlyginti 
skirtumus tarp prezidento Clin
tono, stipraus gynėjo teisės 
darytis abortus, ir JAV katalikų 
hierarchijos, kuri pareiškė 
susirūpinimą prezidento pir
mais įsakymais palengvinti 
abortų darymą Amerikoje. 

privilegijos šiose buvusios 
Sovietų Sąjungos teritorijose. 
Ypač kelia susirūpinimą pre
zidento Jelcino nesenia i 
Jungtinėms Tautoms paduotas 
prašymas teisės kariškai kištis 
į „artimojo užsienio" šalis, ta
riamai padedant išvengti etni
nių konfliktų. 

Laiške prezidentas Clinton 
yra aiškiai prašomas priminti 
prezidentui Je lc inu i JAV 
poziciją kariuomenės išvedimo 
iš Pabaltijo klausimu ir išreikšti 
JAV susirūpinimą Rusijos su
kur ta ,.artimojo užs ienio" 
sąvoka. Prez. Clinton yra pra
šomas Jelcinui pareikšti kategc* 
rišką JAV pasipriešinimą bet 
kokiai Rusijos intervencijai ar 
spaudimui tiek Pabaltijo šalyse, 
tiek ir kitose, naujai nepriklau
somose buvusios Sovietų Sąjun
gos valstybėse. 

Prezidentui Clintonui laiške 
yra primenamas jo pareiškimas 
prezidentinės kampanijos metu, 
kuriame jis dėkojo pabaltie-
čiams už jų paramą kampanijos 
metu ir kuriame jis teisingai pa
reiškė: „JAV turi svarbų ir te
besitęsianti vaidmenį, atnauji
nant demokratiją ir laisvos 
rinkos ekonomiją Palbaltijo 
šalyse bei kitose buvusios 
Sovietų Sąjungos valstybėse". 
Taip pat primenamas ir tuome
tinis B. Clinton pažadas, jei bus 
išrinktas prezidentu, „daryti 
spaudimą, kaa visi užsienio 
daliniai būtų greitai ir tvar
kingai išvesti iš Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos". 

Laišką pasirašantieji Ameri
kos Estų Tautinės Tarybos 
pirm. Juhan Simonson, Ame
rikos Latvių Sąjungos pirm. Ints 
Rupners ir Amerikos Lietuvių 
Tarybos pirm. Grožvydas La
zauskas baigia laišką, palin
kėdami administracijai sėkmės, 
siekiant šių tikslų ir pasiža
dėdami pagelbėti, kur tik bus 
galima. 

Aplinkraštyje savo nariams ir 
rėmėjams, išsiuntinėtame kovo 
16 d., JBANC prašo, kad JAV 
pabaltiečiai panašiai rašytų 
prezidentui laiškus, bet kad 
nenurašinėtų pavyzdinių laiškų 
pažodžiui. Taip pat primena, 
kad savo nuomones galima pre
zidentui pareikšti ir skambi
nant į Baltuosius rūmus tarp 8 
v.r. ir 5 v. p.p. (202456-1111. 
Rusijos kariuomenės išvedimo 

klausimu Michigan senatorius 
Donald Riegle ir Illinois kong-
resmanas Richard Durbin ren
ka parašus iš Kongreso narių 
laiškui prezidentui, kad jis tą 
klausimą keltų, susitikęs su Jel
cinu. JBANC kviečia pabaltie-
čius raginti savo senatorius bei 
kongresmanus tuos laiškus pa
sirašyti . Kongreso na r iu s 
galima pasiekti, skambinant į 
Kapitolių VVashingtone (202) 
224-3121. 

KALENDORIUS 

Kovo 19 d.: Šv. Juozapas, 
Vilys Nautilė. 

Kovo 20 d.: Pirmoji pavasario 
diena. Anatolijus, Klaudija. 
Irmgarda (Irma), Vilė, Žygiman
tas. 

ORAS CHICAGOJE 

Penktadienį saulė tekėjo 5:58, 
leisis 6:02. Temperatūra dieną 
40 F (5 C), giedra, šilčiau, naktį 
34 F. (1 C). 

Šeštadienį saulė tekės 5:57, 
apsiniaukę, lis kartu su sniegu. 
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/PORTO APŽVALGA 

1993 M. ŠALFASS-GOS 
SLIDINĖJIMO 

PIRMENYBIŲ PASEKMĖS 
Pastabos; Tiek slalome, tiek 

ir didžiajame slalome, buvo 
vykdoma po 2 nusileidimus. 
Dviejų nusileidimų suma buvo 
naudojama elito klasėje nusta
tant vertinimą. Visose kitose 
klasėse — geresnis iš dviejų 
nusileidimų buvo imamas verti
nimui. 

(A) po pavardės — reiškia To
ronto „Aušrą", V — Toronto 
„Vytį", J - Toronto „Jungtį", 
P. - Toronto „Perkūną", K -
Hamil tono „Kovą", Ž — 
Clevelando „Žaibą", B - Kali
fornijos „Bangą", Š — Vilniaus 
„Šilą". Klubams nepriklausan
tiems — nepažymėta nieko. 

Elito klasė yra prityrusiems 
slidinėtojams. 

Didysis slalomas 
Vyrų Elite (neriboto am

žiaus): 1) Romas Stankevičius 
(Š) 1:04.16 min. (33.23 sek. + 
30.93 sek.); 2) Darius Stepona
vičius (Ž) 1:04.76 min. (32.32 + 
32.44); 3) Darius Viskontas (A) 
1:07.65 min. (33.48 + 34.17) 

Moterų Elite (neriboto am
žiaus): 1) Dijana Jonkutė (Š) 
1:09.26 min. (34.87 + 34.39); 2) 
Indrė Freimann (A) 1:25.37 min. 
(43.88 + 41.49). 

Mergaičių žemiau 10 metų: 
1) Audra Pacevičiūtė 46.22 sek.; 
2) Laura Pacevičiūtė 47.06 sek.; 
3) Aleksa Pacevičiūtė 52.16 sek. 

Berniukų žemiau 10 m.: 1) 
Juri Kongats (A) 41.87 sek.; 2) 
David Akelaitis V( 44.38 sek.; 3) 
Mark Akelaitis (V) 45.98 sek. 

Mergaičių 10-12 m.: 1) Indrė 
Kongats (A) 42.25 sek.; 2) Ona 
Smalenskaitė (A) 43.32 sek.; 3) 
Alena Ignatavičiūtė (A) 54.12 
sek. 

Berniukų 10-12 m.: 1) An
tanas Pacevičius 38.65 sek.; 2) 
John Birgiolas 45.82 sek.; 3) 
Vytas Ruslys (A) 48.29 sek. 

Mergaičių 13-16 m.: 1) Indrė 
Viskontaitė (A) 38.70 sek.; 2) 
Venessa Staskevičiūtė 39.38 
sek.; 3) Alena Skrinskaitė (A) 
39.95 sek. 

Jaunių 13-16 m.: 1) Tomas 
Skrinskas (A) 33.15 sek.; 2) Vin
cas Liačas (A) 34.64 sek.; 3) 
Linas Underys (A) 35.14 sek. 

Moterų 17-34 m.: 1) Renata 
Staškevičius 39.54 sek.; 2) Ona 
Šileika (A) 50.81 sek.; 3) Viole
ta Špokaitė 1:49.04 min. 

Vyrų 17-34 m.: 1) Mikas 
Ąžuolas (J) 37.13 sek.; 2) Petras 
Taraška (Ž) 37.66 sek.; 3) Romas 
Biskys (J) 37.88 sek. 

Moterų 35^44 m.: 1) Rūta Pa 
cevičius 47.66 sek.; 2) Sharon 
Akelaitis (V) 47.77 sek.; 3) Vir
ginija Puzeris (A) 55.26 sek. 

Vyrų 35-44 m.: 1) Rimas 
Kuliavas (J) 37.17 sek.; 2) An
tanas Pacevičius 37.47 sek.; 3) 
Algis Mainelis (Ž) 38.91 sek. 

Moterų per 44 m.: 1) Dalia 
Staškevičius 44.70 sek.; 2) Regi
na Šileika (A) 1:05.37 min. 

Vyrų 45-64 m.: 1) Algis Juo
dikis (B) 34.04 sek.; 2) Vaidotas 
Kvedaras (K) 41.31 sek.; 3) 
Romas Staškevičius 41.97 sek. 

Vyrų per 64 m.: 1) Vytenis 
Čiurlionis (Ž) 39.56 sek.; 2) Al
girdas Nakas (Florida) 41.78 
sek. 

Slalomas 
Vyrų Elite: 1) Darius Stepo

navičius (Ž) 43.16 sek. (21.58 + 
21.58); 2 ) Darius Viskontas (A) 
47.14 (23.75 + 23.39); 3) Romas 
Stankevičius (Š) 57.01 sek. 
(35.95 + 21.06). 

Moterų Elite: 1) Dijana Jon
kutė (Š) 44.88 sek. (22.22 + 
22.66); 2) Gailė Jonys (A) 53.74 
sek. (26.67 + 27.07); 3) Indrė 
Freiman (A) 1:07.82 min. (33.16 
+ 34.66). 

Mergaičių žemiau 10 m.: 1) 
Aleksa Pacevičiūtė 41.15 sek. 
(vienintelė užbaigė rungtį). 

Berniukų žemiau 10 m.: 1) 
Juri Kongats (A) 33.23 sek.; 2) 
David Akelaitis (V) 33.57 sek.; 
3) Mark Akelaitis (V) 36.02 sek. 

Mergaičių 10-12 m.: 1) Indrė 
Kongats (A) 35.64 sek.; 2) Ona 
Smalenskaitė (A) 35.82; 3) 
Alena Ignatavičiūtė (A) 43.50 
sek. 

Berniukų 10-12 m.: 1) Anta
nas Pacevičius 29.00 sek.; 2) 
Vytas Ruslys (A) 33.36 sek.; 3) 
John Birgiolas 35.73 sek. 

Mergaičių 13-16 m.: 1) Indrė 
Viskontaitė (A) 28.84 sek.; 2) 
Vanessa Staskevičiūtė 29.09 
sek.; 3) Alena Skrinskaitė (A) 
30.53 sek. 

Jaunių 13-16 m.: 1) Tomas 
Skrinskas (A) 22.91 sek.; 2) Vin
cas Liačas (A) 24.10 sek.; 3) Li
nas Underys (A) 25.44 sek. 

Moterų 17-34 m.: 1) Renata 
Staškevičius 28.82 sek.; 2) 
Violeta Špokaitė 44.63 sek. 
(Užbaigė tik 2 dalyvės). 

Vyrų 17-34 m.: 1) Petras Ta
raška (Ž) 27.24 sek.; 2) Vic Šim
kus (P) 28.60 sek.; 3) Gailius 
Vaidila (A) 31.75 sek. 

Moterų 35-44 m.: 1) Sharon 
Akelaitis (V) 37.80 sek.; 2 ) Vir
ginija Puzeris (A) 38.78 sek. (Tik 
2 užbaigė). 

Vyrų 35-44 m.: 1) Rimas Ku
liavas (J) 27.27 sek.; 2) Algis 
Mainelis (Ž) 28.67 sek.; 3) 
Albinas Puzeris (A) 29.60 sek. 

Vyrų 45-64 m.: 1) Algis Juo
dikis (B) 23.86 sek.; 2) Romas 
Staškevičius 30.28 sek.; 3) Vai
dotas Kvedaras (K) 30.74 sek. 

Vyrų per 64 m.: 1) Algirdas 
Nakas (Florida) 28.23 sek.; 2) 
Vytenis Čiurlionis (Ž) 28.86 sek. 

amb. 

JAUNUČIŲ KREPŠINIO 
PIRMENYBĖS 

1993 m 
jaunučių 

Š. Amerikos lietuvių 
berniukų krepšinio 

pirmenybės vysk balandžio 
24-25 d., Detroit, Mich. Vykdo 
Detroito LSK „Kovas". 

Varžybos vyks šiose klasėse: 
C /1978 m. gimimo ir jaunesnių, 
D / 1980 m. gim. ir jaun./ ir E 
/1982 m. gim. ir jaun./. 

Dalyvavimas yra atviras vi
siems lietuvių sporto klubams 
bei kitokiems sporto vienetams, 
atlikusiems metinę ŠALFASS-
gos narių registraciją 1993 
metams. 

Galutinė dalyvių registracija 
privalo būti atlikta iki š.m. 
balandžio 3 d. imtinai pas Algį 
Rugienių, 3620 Burning Tree 
Dr., Bloomfield Hills, MI48302-
1511. Telef. 313-642-7049. 

Pravedimo sistema, tvarka
raštis ir kitos papildomos in
formacijos bus pranešta po galu
tinės dalyvių registracijos. 

Smulkias informacijas gauna 
vis i ŠALFASS-gos krepšinį kul-
tyvuojantieji klubai. 

ŠALFASS-gos centro 
valdyba 

Iš 1993 m. Š. A. lietuvių slidinėjimo pirmenybių š.m. vasario 27 d., Holiday Valley, N.Y. Iš kairės: 
Romas Stankevičius iš Vilniaus — vyrų elito didžiojo slalomo laimėtojas, Algirdas Nakas iš Flo
ridos — veteranų 65 m. ir vyresnių slalomo laimėtojas ir Dijana Jonkutė iš Vilniaus — moterų 
elito slalomo ir didžiojo slalomo laimėtoja. 

„ŽAIBO" TINKLININKAI 
RUNGTYNIAUJA 

Clevelando LSK ,.Žaibo"" 
mišri (Co-ed) tinklinio komanda 
dalyvauja Greater Cleveland 
Volleyball Association lygoje, 
„Open Division". Pavasarinės 
lygos regu l ia rus sezonas, 
prasidėjęs vasario 1 d., artėja 
prie pabaigos. Po nesėkmingos 
pradžios, ,,Žaibas" laimėjo 4 
rungtynes iš eilės: vasario 22 d. 
prieš North Coast VBC - 3:0; 
kovo 1 d. prieš Yucatan Sports-
3:0; kovo 8 d. prieš Harden Auto 
Body — 2:1 ir kovo 15 prieš „No 
Excuses" 2:1. Po šių rungtynių 
žaibiečiai stovi 2-je vietoje su 14 
laimėtų ir 7 pralaimėtais setais. 
Rungtynėse žaidžiami 3 setai ir 
už kiekvieną laimėtą setą duo
damas 1 taškas. Reguliariame 

sezone liko dar 3 rungtynės — 
kovo 22, 29 ir balandžio 5. Po to 
seks 4 aukščiausias vietas užė
musių komandų turnyras dėl 
čempionato. 

„Žaibo" komandoje žaidžia: 
Rita Kliorienė, Rūta Maželytė, 
Eglė Laniauskienė, Simas Ki-
jauskas, Vytas Apanavičius, 
Marius Laniauskas, Linas Vait
kus, Paulius Kijauskas ir Leo
nardas Kedys. Komandos vado-
vas-kapitonas - L. Kedys, me
nedžeris — S. Kijauskas. Pagal 
lygos taisykles, aikštėje turi 
žaisti nemažiau kaip 2 moterys. 
Zidimai vyksta pirmadieniais, 
nuo 7 vai. vak., Kivervievv 
Racąuet Club. Eastlake, Ohio. 

amb 

» T ŽAIBO" KREPŠININKAI r- LYGOS 
ČEMPIONAI 

J 

Clevelando LSK „Žaibo" vyrų 
A komanda, dalyvaujanti Wil-
loughby miesto lygoje, reguliarų 
sezoną užbaigė I-je vietoje, su 12 
laimėjimų ir 2 pralaimėjimais ir 
tapo reguliaraus sezono čempio
nais. Priešpaskutinėse rungty
nėse, kovo 9 d. „Žaibas" nuga
lėjo iki šiol pirmoje vietoje stovė
jusią komandą Shannon Fence 
92:84 ir paskutinėse, kovo 13 d., 
sukūlė Dirt Devil komandą net 
87:68. 

Posezoniniame vieno minuso 
(Single elimination) sistema 
vykdomane turnyre, žaibiečiai, 
kovo 16 d., kvartfinalyje sukūlė 

Trinity Lutheran Church net 
90:28. Pusfinalio rungtynėse 
„Žaibas" žaidžia kovo 23 d., 7:30 
vai. vak. prieš Drew's Conve-
nient. Jei laimės šias rungtynes, 
žaibiečiai žais finalines rung
tynes dėl čempionato, kovo 30 
d., 7 vai. vak. Žaidimai vyksta 
VVilloughby Middle School, 
36901 Ridge Rd. (Rt. 84), 
VVilloughby, Ohio. 

Komandos kapitonas — Ri-
chard Mack-Mačiukaitis. Šalia 
jo, kaip ryškiausi taškų „me
džiotojai" reiškiasi Antanas 
Valaitis ir Richard Colarik. 

amb 

NEW YORKE VYKS 
Š. AMERIKOS 

LIETUVIŲ SPORTO 
ŽAIDYNĖS 

Šiaurės Amerikos—JAV ir 
Kanados l ietuvių sporto 
žaidynės šiais metais vyks New 
Yorke gegužės 28-31 d. Šventės 
techniškus reikalus tvarko New 
Yorko Lietuvių „Atletų" klu
bas, kuriam šiais metais pirmi
ninkauja Algirdas Jankauskas. 
Visos salės žaidimams jau gau
tos. Jos yra Long Islande — į ry
tus nuo miesto. Varžybos 
pramatytos šiose šakose; vyrų 
krepšinis, moterų tinklinis, 
šachmatai, stalo tenisas, plau
kimas. Šis sąrašas gali dar padi
dėti. 

Pagrindiniai šios šventės va
dovai yra šie; sportinės pro
gramos pirm. — Algirdas Jan
kauskas, organizacinio komi
teto pirmininkas — Pranas 
Gvildys, finansų telkimas — 

LIETUVIŲ EKSPEDICIJA 
EVERESTO VIRŠŪNĖN 

Per paskutinius 2-jus metus, 
kai ši ekspedicija buvo 
organizuojama, esu rašęs, šiose 
skiltyse, apie jos progresą. 
Kadangi šis įvykis yra jau is
torijoje, čia bus paskutinė mano 
apybraiža. 

„Post scriptum", — Ekspe
dicijos vadovas Aleksas Ber
tulis, pareiškė: „Mes grįžome — 
gyvi ir sveiki iš labai sunkaus 
uždavinio: įlipti, ir ten iškelti 
Lietuvos trispalvę, į aukšačiau-
šią pasaulyje kalną — Everestą. 
Nepasiekėme jo viršūnės, nors 
ir buvome gerai pasiruošę, 
priemonėmis apsirūpinę, ir 
buvome stipriausia komanda iš 
visų keturių ekspedicijų šį rude
nį atakavusių Everestą. Gamtos 
jėgos buvo stipresnės negu stip
riausia alpinistų grupė kalne... 
Veik tuo pačiu laiku įkopimą 
bandė italų-šveicarų, Taivano ir 
Amerikos ekspedicijos. Nei 
vieni nepasiekė galutino tikslo, 
tačiau l ie tuviai visais at
žvilgiais pasirodė geriausiai — 
realiausi kandidatai siekiant šio 
sunkaus, dažnai iliuzinio tikslo. 
Šaltis, daugiau 100 mylių per 
vai. vėjas, aukštumos ligos buvo 
svarbiausios priežastys dėl ku

rių Everestas, dažnai, taip ir 
šiais metais, buvo tik iliuzija. 
Vis tik lietuvių geras pasiruo
šimas, fizinė būklė, tiksli 
aklimatizacijos programa, 
tobula mediciniška priežiūra 
nepaprastose sąlygose, apranga, 
priemonės bei deguonies in
strumentai, pridėjus lietuvių al
pinistų ištvermę ir ryžtą, davė, 
palyginus, gerus rezultatus 
siekiant šio labai sunkaus 
tikslo. Lietuviai alpinistai įrodė, 
kad gali lygintis su geriausiais 
pasaulio alpinistais ir, kad 
galima realiai tikėti, kad 
netolimoje ateityje Lietuvos tri
spalvė pasieks legendarinę 
Everesto viršukalnę. 

Ekspedicijos sudėtis: 
Aleksas Bertulis (JAV) eksp. 

vadovas, Rimas Simutis — pava
duotojas, Vi Šaduikis — 
Lietuvos alpii. -• federacijos 
pirmininkas. Nariai: Valdas 
Ūsas, Edas Pundzius, Rimas 
Skirmantas, Valeria Pundzius, 
Valdas Vitkauskas, Jūratė 
Bajoras, Stasys Navickas, Vacys 
Paplauskas, Aivars Boyars, 
M.D. (latvis), Tautis Makauskas 
(virėjas). 

Filmuotojai iš Lietuvos TV -
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Aleksandras Vaksel is , 
iždininkas — Vytautas Kulpa, 
sekretorius — Tomas Lora. Rasa 
Alksninytė — jaunimo renginių 
vadovė, atskirų sporto šakų 
vadovai: krepšinio — Pat 
Torney, tinklinio — Vytautas 
Papartis, šachmatu — Edvardas 
Staknys. Netrukus bus pa
skelbti ir kiti vadovai. Formuo
jamas ir garbės komitetas. Jame 
jau sutiko dalyvauti Šarūnas 
Marčiulionis. 

Visas lietuvių sportuojantis 
jaunimas kviečiamas gegužės 
28-31 (Memorial Day savait
galis) suplaukti į New Yorką. 

Žaidynių informacija 

METINIS SUSIRINKIMAS 
Prieš pradedant futbolo pir

menybes lauke, futbolo klubas 
„Lituanica" kviečia metinį na
rių susirinkimą, kuris įvyks 
kovo 21 d., 1 vai. po pietų, Lietu
vių centro posėdžių kambaryje, 
Lemonte. Bus veiklos pra
nešimai, rinkimai, čempionato 
žiedų įteikimas ir vaišės. 

Nariai ir besidomintieji fut
bolininkų veikla, kviečiami 
susirinkime dalvvauti. J . J . 

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

Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 
2434 W. 71 Straat, Chicago 

Tai. 312-434-5849 (veikia 24 vai.) 
Pirm., an t r . ketv.. penkt nuo 12 iki 3 v.p p 
10401 S. Roborts Rd., Palos Hllls, IL 

Tai. 708-598-4430 (veikia 24 vai.) 
Pirm., antr., ketv., penkt. 4 v.p.p.—7 v.v. 

Kab. tai. (312) 585-0348; 
Raz. (312)779-5533 

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. 

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

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

7 7 2 2 S . Kedz lo A v o . , 
C h i c a g o , I I I . 6 0 6 5 2 

Kab. 312-735-4477; 
Raz. (708)248-0067; arba (708)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILD1NG 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. »S St. TaL (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

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

penkt. ir Sestd 9 v.r.-12 v.p.p. 

Cardlac Olagnosl*, Ltd. 
Marquatta Madlcal Bulldlng 

6132 S. Kedzia 
Chicago, IL 60629 

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S. K«dil» Ava., CMcago 
(312) 778-6969 arba (312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kodzla, Chicago, III. 
Tai. (312)925-2670 

1185 Dundaa Ava., Elgln, III. 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robertą Rd., Hlckory Hllla, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

Aleksas Ber tu l i s , l ietuvių ekspe
dicijos vadovas, pakel iu i į Everesto 
kalno vi ršūnę. 

Vytas Damasevičius, Viktoras 
Radajavas. Pagalbiniai: Toni 
Burt, M.D.. G. Goldberg. G. 
Gold, P. Purdy (visi iš JAV), M. 
Altinson (Singapūras). 

Ekspedicijos išlaidų sąmata 
arti 130,000 dol. Skolos liko 
18,000 dol. Pažymėtina, kad 
kitos turtingesnės valstybės 
išleidžia dešimteriopai tokiam 
reikalui. Vien tik leidimų 
mokestis Nepaliui ir Tibetui 
kainavo 63,000 dol. Dabar jau 
vėl padvigubėjo. Šia proga 
tenka prisiminti geriausią 
Lietuvos alpinistą — Everesto 
ekspedicijos pagrindinį narį 
Dainių Makauską, tragiškai 
žuvusį 8 km aukščio kalnyne. 
Taip ši dramatiška lietuvių 
alpinistų kova su gamta, 
trukusi pusantro mėnesio, bai
gėsi ten, kur ir prasidėjo — 
Kathmandu 1992 m. spalio 22 
dieną. Pasiektas, kad ir ne 
triumfas, vis tik didelis lietuvių 
alpinistų laimėjimas. 

Algirdas Nakas 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 

Tai. (312) 585-2802 
Valandos pagal susitarimą 

Pirm., antr. penkt 12-3 v.p.p. ketv 2-7 v v 
Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W 71at St. 

Tai. (312)737-5149 
Vai pagal susitarimą 

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

Tai. (708) 448-1777 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave„ Hickory Hills, IL 
Tai. (706) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Straat 

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

Kablnato tai . (312) 776-2880. 
Raz. (708) 448-5545 

Tai. kablnato Ir buto: (706)652-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava . , Clcaro 

Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyrus tree. šešt 12 iki 4 vai p p 

EDMUNDS VIZINAS, M.D., S.C 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (312) 565-7755 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5635 S. Pulaskl Rd. , Chicago, IL 

To l . 312-565-1655 
172 Schlllar St., Elmhurst. IL 60126 

706941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 706-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71 st Straat 
(312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

ARAS ŽUOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Madlcal Cantar-

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

Naporvllla IL 60563 
Tol. 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tol. 312-586-3166 
Namų 708-381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 W. 63rd S' , Chlr " t o , IL 60638 
Vai. pirm. arttr, ketv ir penkt 3-6; 

šeštadieniais pagal susitarimą 



Graffiti-

ŠIŲ DIENŲ MIESTŲ 
VĖŽYS 

Galbūt labiausiai nuo to laiko, 
kai išlipome šio žemyno kran
tuose, pasikeitė Amerikos mies
tų gyvenimas, tiesiog pati jų 
sąvoka. Didieji miestai — kaip 
grybena, plečiasi į pakraščius 
vis platesniais ratilais, bet pū
va, sukiūžta iš vidaus. Per dau
giau kaip 40 čia mūsų praleis
tų metų miestai pasistiebė į pa
dangę daugiaaukščiais dango
raižiais, bet sumenkėjo kadaise 
saugios jų apylinkės, daugiau 
pasiturintiems gyventojams 
išsiskirsčius po priemiesčius, 
senas gyvenvietes užimant nau
jiems ateiviams, paverčiant iš
tisus kvartalus įvairių spalvų, 
kalbų ir kultūrų mozaika. 

Pasikeitimo procesas neaplen
kė ir lietuvių gyvenamųjų kvar
talų. Seniau Čikagoje buvo la
bai aišku, kur ieškoti lietuviš
kų įstaigų, parapijų, parduo
tuvių, kuriose gatvėse kone 
kiekvieną praeivį buvo galima 
lietuviškai užkalbinti. Dabar 
tose apylinkėse daug lengviau 
susikalbėti i spaniškai , ara
biškai ar dar kitaip, o gatvėse 
žaidžia šokoladinės spalvos 
vaikai. 

Visa tai kažkaip natūralu. 
Juk, vos atvažiavę į šį kraštą, 
tuoj sužinojome, kad čia yra 
daugiatautė šalis, kurioje tau
tybių, rasių mišrainė sudaro 
turtingą ir t ipiškai amerikie
tišką kultūrą. Kai kurie tos 
kultūros bruožai buvo labai tei
giami, ir mes juos netrukome 
pasisavinti, kiti tebeliko svetimi 
net po kelių dešimčių metų, 
tačiau ir su tais reikėjo apsi
prasti —juk ta i mūsų kasdieny
bės dalis. 

Tačiau pas ta rų jų kelerių 
metų laikotarpyje miestuose, 
ypač neturtingesniuose jų kvar
taluose, atsirado naujas nei
giamas reiškinys. Tai įvairia
spalviai, grubūs užrašai ant pa
statų sienų ir beveik ant kiek
vieno lygesnio paviršiaus, kur 
tik įmanoma ženklą ar parašą 
palikti. Iš tikrųjų tai beveik 
pirmasis kvartalo suprastėjimo 
reiškinys, tie, kone bereikšmiai, 
iškrevezojimai ir simboliai. 
Žinoma, jie t ik pašaliečiams 
atrodo bereikšmiai, tarytum 
kilę iš kažkieno beprotiško sap
no. Ženklus užrašinėjusiems jie 
reiškia „teritorijos ribas', nes tie 
simboliai — gaujų „valstybių" 
herbai, joms nemažiau svarbūs 
ir reikšmingi kaip Amerikai 
baltagalvis erelis, Lietuvai — 
Vytis, ar kuriai kitai tautai 
valstybinis ženklas. 

Net ir nesuprantant tų „kre-
vezonių", jos yra visiškai nepri
imtinos ir netoleruotinos. Ši 
miesto pastatų, susisiekimo 
priemonių, patilčių ir kitų pa
viršių tarša reiškia, kad apy
linkės jau apkrės tos gaujų 
veikla, kad ramūs gyventojai 
praranda teisę į savo namus, ga
ražus ir asmenišką saugumą. 
Tie ramūs gyventojai atsidūrė 
„karo lauko zonoje", ne tarp 
dviejų nedraugiškų kraštų, bet 
tarp paauglių gaujų, nuolat 
kovojančių dėl savo „teritoryos" 
ir, lyg tie laukiniai žvėrys, 
pažyminčių to „teritoriją" dažų 
srovele (žvėrys t u r i ki tą 
žymėjimo priemonę...). 

Šie sienų ir kitų paviršių 

SUDUŽUSIOS SVAJONĖS 
HENRIKAS KUDREIKI 

terliojimai populiariai vadinami 
„graffiti". Su ta mūsų aplinkos 
tarša nuolat kovoja ne tik pavie
niai piliečiai, atradę iš po 
nakties aprašinėtas savo garažo 
duris, bet ištisos bendruomenės, 
kuriose pradeda atsirasti šie 
gaujų simboliai, o taip pat mies
to savivaldybės tarnautojai, 
kurių priežiūrai patikėtos gat
vės, patiltės, viešojo susisiekimo 
priemonės ir valstybinių įstai
gų sienos. 

Nuo pernai spalio mėnesio 
Čikagoje buvo perdažyta 1,500 
patilčių, o įvairioms apylinkių 
organizacijoms ir grupėms iš
dalinta per 3,000 galionų dažų, 
kad būtų galima uždažyti gaujų 
krevezojimus. Kartais kova su 
graffiti pasireiškia įdomiais bū
dais. Neseniai vietinėje spau
doje buvo rašoma, kad Cicero 
mieste norima gaujų nariams, 
pagautiems bjaurojant sienas, 
įtaisyti rausvos spalvos priejuos
tėles (ir dar su mezginiukais), 
paduoti į rankas kibirą muiluo
to vandens ir priversti nuplau
ti užrašus. Deja, teismas nu
sprendė, kad tai būtų per didelis 
jaunuolio pilietinių teisių pažei
dimas... 

Su naujų gyventojų antplū
džiu į Marąuette Parką pamažu 
sklinda ir graffiti tarša, tarytum 
koks piktybinis auglys, apiman
tis vis naujus kvartalus. Praei
nantiems ar pravažiuojantiems 
pro tokiu „menu" pažymėtus 
pastatus kyla viena mintis: ta 
apylinkė jau apkrėsta nesau
gumo bakterijomis, apie ramų 
gyvenimą joje neverta svajoti. 
Laikas keltis į saugesnę vietą. 
O kai su lietuviška parapija, 
kaip su kitomis svarbiomis, 
lietuvių rankomis sukurtomis, 
institucijomis? Ar jau vėl viską 
bejėgiškai atiduosime, bailiai 
pasitraukdami, kaip atsitiko 
kitose, anksčiau žydėjusiose 
lietuviškumu, miesto apylinkė
se? 

Yra būdų ir priemonių kovo
ti, t ik reikia ryžto. Čikagos 
mero įstaigos mielai talkina 
gyventojams, jeigu jie prašo 
pagalbos. Yra įsteigtos spe
cialios darb in inkų grupės, 
kurios nuvalo užrašus; į kovą 
jungiasi organizacijos, klubai, 
rateliai ir pavieniai asmenys. Šį 
pavasarį numatoma išdalinti 
dar daugiau dažų, šepečių ir 
muilo, o Cook apskrities šerifas 
Michael F. Sheahan yra priža
dėjęs net darbo rankų — tai 
įvairūs smulkūs nusikaltėliai 
(daug ir jaunamečių gaujų na
rių, kurie sienas iškrevezojo), 
kurie už bausmę turi nuvalyti 
graffiti žymes. Suinteresuotieji 
šia pagalba ar pastebėję 
vaikėzus, bjaurojančius aplinką, 
gali paskambinti mero įstaigai, 
tel. 744-5000 net 24 vai. paroje. 

Laikas aktyviai įsijungti į 
kovą už savo apylinkę, už savo 
namus, o geras, veiksmingas ir 
labai nesunkus būdas yra gaujų 
pėdsakų iš savo aplinkos paša
l i n imas . Pasyvus rankų 
grąžymas, kad mūsų lietuvišką 
apylinkę jau baigia „šuo ant 
uodegos nusinešti", čia nieko 
nepadės. Pagalba atsiranda 
tiems, kurie patys pirmieji savo 
rytojumi pradeda rūpintis. 

D. B. 

Čikagos gyventojas Niko
demas Rupkalvis laukė Lietu
vos laisvės. Gyvenimo saulė
lydžiui artėjant, jis svajodavo 
sugrįžti į savo gimtąją Žemai
tiją. Trisdešimt penkerius 
metus išdirbęs plieno liejykloje. 
remiamas pensijos, tikėjosi nu
sipirkti namelį ar didesnį butą. 
Ramiai sėdės prie televizijos. Iki 
kaulo atsibodo amerikietiškos 
televizijos džiunglės, kur diena 
iš dienos kriminalinės ir viso
kius iškrypėlius garbinančios 
programos. Nikodemas — dide
lis sporto mėgėjas. Ar ne ma
lonu būtų stebėti lietuvius krep
šininkus, besirungiant su kitų 
Europos komandų pirmūnais. 

Po 47 metų pirmą kartą Niko
demas išsirengė tėvynėn. Koks 
nepaprastas jausmas, pradėjus 
žengti vaikystės ir jaunystės 
takais. Greit apdalinus dova
nas, jį pasitiko kitokie jausmai. 
Pasijuto tiek reikalingas, kaip 
dilgėlė rūtų darželyje. Giminės 
įtarė, ar tik jis nesikėsina į tėvų 
ūkį. Buvusiems raudoniesiems 
laimėjus rinkimus, Nikodemas 
susimetė daiktus į lagaminą ir 
grįžo atgal į vėjuotą miestą su 
sunkia nusivylimo našta. Niko
demas prisiekė daugiau nekelti 
kojos Lietuvon. 

Tautietis, kaip ir daugelis 
mūsų, gyveno iliuzijų pasaulyje. 
50 metų bolševikams vartojant 
tironiškus ir demoniškai gud
rius prievartos metodus, suža
lojo mūsų tautiečių smegenis 
daug kartų giliau, negu mes drį-
some galvoti. Tauta, ypač kai
mas, pavirto urviniais žmo
nėmis. Daug sunkesnis smūgis 
teko katalikų Bažnyčiai. Skai
tydami „Katalikų bažnyčios kro
nikos" lapus, tikėjome, kad tau
ta didvyriškai kovojo su bolše
vikiniais ateistais. Šių metų 
sausio mėn. „Lietuvos aido" 
vedamajame nurodyta, kad tik 
0.1 procento Lietuvos studen
tijos tiki į Dievą. Tuo tarpu, 
pagal amerikiečių pravestą ap
klausinėjimą Maskvos univer

sitete, po 70 metų bolševikinio 
auklėjimo dar 17 procentų 
studentų tiki Dievo buvimu. 
Lyg nenorėtume tikėti tokiu 
mūsų jaunimo kritimu, bet, pa
gal Lietuvos spaudos duomenis, 
maždaug 9 procentai moksleivių 
ir studentų priklauso ateiti
ninkų ir skautų organizacijoms, 
tik maždaug 30 procentų moki
nių u* gimnazijų moksleivių 
lanko religija p tmokas. 

Klausiame, kur dmgo Lietu
vos patriotai ir katalikai? 
Tūkstančiai partizanų: šaulių, 
pavasarininku ir kitų miega 
amžinu miegu Lietuvos miš
kuose, išmėtyti šiukšlynuose ar 
pelkėse. Tūkstančių katalikų 
ūkininkų, mokytojų ir jų šeimų, 
karių, kurie nešoko garbinti 
Stalino, kaulai plaunami 
Laptevo jūros ar ilsisis amžino 
įšalo žemėje kur prie Norilsko 
ar kitur plačiame Sibire. 

Atrodo, kad dar per anksti 
mums griebtis kraštutinių 
veiksmų, kaip mūsų tautietis 
Rupkalvis. Ar galima smerkti 
mūsų tėvynainius, kad per 
penkias dešimtis metų raudo
nieji perplovė jiems smegenis? 
Gyvenantieji užsieny neturime 
jokios teisės. Žurnalistas Juozas 
Kojelis siūlo mums padėti jiems 
grįžti į tiesų kelią. Šiuo momen
tu mūsų viltys duobės dugne. 
Bet laukti yra mūsų vienintelė 
išeitis. 

Kol naujosios Lietuvos kariuo
menės patalpose tebekabės 
Daumanto, Kazimieraičio ir 
Vanago, bet ne Melnikaitės, 
Čeponio, Zaicos ir Zimano por
tretai, iš mokyklų literatūros 
vadovėlių neišmes Brazdžionio, 
Aisčio, Bradūno, ir neįdės 
Cvirkos, Venclovo, Tilvyčio, 
viltis liko. jog mūsų tauta dar 
nežuvusi. 

Nutaręs likti amerikiečiu, 
buvęs Auto rinktinės liktinis 
puskarininkis Rupkalvis nenu-
sikrato žiaurios problemos — 
praeities. 1941 metų birželio 23 
d. prie Valkininkų rusas polit-

Dr. Ferdinandas Kaunas, dr. Antanas Razma ir Aleksandras Abišala. 

rūkas, mosuodamas rankoje 
naganu, privertė Rupkalvį apsi
sukti su sunkvežimiu ir grįžti į 
615-tąjį korpo artilerijos pulką, 
stovyklaujantį Varėnos poligo
ne. Ginklų lietuviai puskarinin
kiai jau neturėjo, tad psk. Rup
kalvis negalėjo rusų nusikraty
ti. Greit susidūrė su vokiečių 
šarvuočių divizijos žvalgų smai
galiu. Šarvuotininkai sunkve
žimį padegė, Rupkalvis iššoko 
degdamas ir, a r t i esančio 
ūkininko dėka, išliko gyvas. 
Atsidūrė Vilniaus įgulos ligo
ninėje, kuri perėjo Savisaugos 
dalinių žinion. Pagijęs Nikode
mas paleistas atsargon ir išvyko 
savo tėvo ūkin. Jo pavardė tačiau 
atsidūrė 1-mo savisaugos at
sargos bataliono sąrašuose. Kol 
neatsirado aviacijos ryšių kari
ninkų, visi priešlėktuvinės-
prieštankinės arti lerijos, 
pionierių dalinių, tarnsporto 
būrių kariai buvo Savisaugos 
dalinių ryšininko sąrašuose. Jie 
visi, aišku, vokiečių sugaudyti 
bažnyčių šventoriuoe, stotyse , 
traukiniuose ar savo namuose. 
I sąrašus pakliuvo beveik visi 
29-to šaulių korpo kariai, nors 
vėliau gera jų dalis pabėgo ar 
buvo paleisti iš belaisvių sto
vyklų kaip nereikalingi. Apgai
lestautina, kad štabo nariai ne
pasirūpino sunaikinti karių są
rašų. Sąrašai atsidūrė NKVD 
rankose. Šiandien Wyzentalio 
agentai giriasi turį keliolikos 
tūkstančių karo nusikaltėlių 
pavardes. Įrodymas: 1973 m. 
sausio mėnesį pas Janiną P., 

gyv. Alytuje, atvyko vyriškis, 
kalbantis lietuviškai. Janina tik 
buvo grįžusi iš Sibiro. Agentas 
patikrino jos mergautinę pavar
dę ir pareiškė, kad jos trys bro
liai yra karo nusikaltėliai. 
Ponia P. pareiškė, kad visi trys 
broliai vienu ar kitu laiku 
priversti tarnauti vokiečių avia
cijos daliniuose. Vienas iš jų da
bar yra kunigas. Agento nuomo
ne, jie turėjo iš dalinių pabėgti 
ir prisijungti prieš bolševikinių 
partizanų. 

Prancūzų, belgų, olandų, nor
vegų ir net lenkų policininkai, 
vokiečių Gestapo priversti, daly
vavo žydų suėmimuose ir trans
porte į koncentracijos stovyklas, 
bet jų niekas nekaltina, neieško. 

Lietuviai, kurie vieninteliai 
Europoje atsisakė tarnauti SS 
legione, pagal Lietuvos spaudą, 
tūkstančiai slėpė ar padėjo 
žydams, už tai kai kurie su
šaudyti ar išvežti į koncent
racijos stovyklas, šiandien per
sekiojami. 

Buvusiam 29-to Teritorinio 
Šaulių korpo puskarininkiui 
Rupkalviui belieka laukti, kas 
greičiau pasirodys: ar giltinė su 
dalgiu, ar bus apšauktas karo 
nusikaltėliu. 

IAA UDIS IR PONAI 
LIETUVOJE 
JURGIS JANUŠAITIS 

Dar vienas bandymas pasukti 
lietuvių tautos vairą dešinėn ne
pavyko. Prezidentiniai rinki
mai, įvykę vasario 14 d., atnešė 
naujo skausmo lietuvių išeivi
jai, o taip pat tolygiai ir su
sirūpinimo. Tauta dideliu pro
centu vis tik pasirinko preziden
tu buv. komunistų partijos Lie
tuvoje šefą, dabar įsivilkusi į 
Lietuvos Demokratų Darbo Par
tijos kailį, Algirdą M. Brazaus
ką. 

Pirmieji prezidentiniai rinki
mai išjudino tiek tautiečius sa
voje žemėje, tiek plačiąją išeivi
j a 

Į prezidento kėdę pradžioje 
norėjo įsėsti bent šeši kandi
datai iš Lietuvos ir net du 
kandidatai iš išeivijos. Deja. 
vėliau pretendentų skaičius su
mažėjo ir teliko tik du pagrindi
niai kandidatai — Lietuvos 
DDP vadas Algirdas Brazaus
kas ir iš išeivijos Lietuvos 
ambasadorius Vašingtone Sta
sys Lozoraitis. 

Kandidatavęs buv. VLIKO 
pirmininkas dr. Kazys Bobelis, 
nesurinkęs reikalaujamo para
šų skaičiaus, iš rungtynių iš
krito, bet tuo pačiu jis įsėdo į 
Algirdo Brazausko propagandos 
vežimą ir kampanijos metu pik
tai puolė diplomatą, ambasa
dorių Stasį Lozoraitį bei jo pro
pagandos štabo narį inž. Valdą 
Adamkų. 

Iš toliau į situaciją žvelgiant, 
vis tik kyla klausimas, ar dr. K. 
Bobeliui, kovojusiam už Lietu
vos išlaisvinimą, kovojusiam 
prieš komunistintį valdymą Lie
tuvoje, barusiam visus, kurie 
bet kada prieš tai, nuvykę tėvy
nėn, savo giminaičiams kilstelė
jo kepurę, derėjo sėsti į buv. 
komunistų valdymo vežimą. Ne
abejokime tačiau to vyro patrio
tiškumu, tik abejojame, ar pasi
rinkta taktika buvo tikslinga. 

Išeivija didžiausiu procentu 
pasisakė už St. Lozoraičio kan
didatūrą. Buvo sudaryti specia
lūs jam remti komitetai JAV ir 
kitur. Išeivijai atstovavo Valdas 
Adamkus. Bet visos pastangos 
nuėjo niekais, ir tauta dar kartą 
parodė, kad jai priimtinas ir 
buv. komunistų vadas Algirdas 
Brazauskas. 

Taigi dabar Lietuva turi pir
mąjį po okupacijos prezidentą, ir 
turime sutikti su tautos valia, 
tik linkėtina, kad Algirdas 
Brazauskas ištesėtų savo žodį — 
užtikrintų tautai demokratiją, 
laisvę ir žmogaus teises, kad 
išvestų Lietuvą iš ūkinio chao
so į laimingesnį rytojų. 

Tad ką galvoja Lietuvos liaudis 
apie „ponus", naujuosius tautos 
vairuotojus? Kiekvienas išeivis 
gauna daug laiškų iš giminių 
Lietuvoje, kuriuose beveik visi 
skundžiasi ekonomijos blogu
mu, trūkumais, valdžios nerū
pestingumu, bloga privatizacijos 
programa, dėmesio nekreipimu 
į darbo žmones, liaudį, žemdir
bius. Taip buvę anksčiau, esą, 
ir taip bus dabar. 

Duok Dieve, kad naujas prezi
dentas, ministrai, seimas visa 
širdimi ir rūpesčiu sukrustų 
gelbėti Lietuvą iš chaoso, padė
ti darbo žmonėms, nuo bolševi
kų valdymo nukentėjusimes 
tremtiniams, varge esantiems 
bedarbiams, blogai besiver
čiantiems ūkininkams, kad val
džia būtų žmonėms, o ne žmonės 
jai. 

Štai spaudoje pasirodė foto
grafijų serija — tai 18 Lietuvos 
ministrų, taigi ir tiek pat minis
terijų. Ar tiek tų ponų minist
rų dabar Lietuvai reikia? — 
klausia tautiečiai. Amerika 
teturi, rodos 17 ministerijų, bet 
tai beveik trijų šimtų milijonų 
gyventojų kraštas. Taigi Lietu
vėlėje visi trokšta būti minist
rais, jų pavaduotojais. O į tas 
kėdes susėdus, štai ir atlygi
nimai. Skaitėme spaudoje, kad 
Seimo nariai gauna per pen
kiasdešimt tūkstančių talonų 
mėnesiui, turi automobilius, as 
menines sargybas. Visiems rei
kia atlyginti. Taip pat ir ponai 
ministrai nemažiau gaus, turės 
palydas,' automobilius. O kiek 
gauna darbininkas su šeima? 
Štai laiške rašoma: .,Dirbu aš 
tik vienas. Gaunu 8000 talonų. 
Reikia išlaikyti žmoną ir du 
mažamečius vaikučius. Tad ir 
gyvename tik beveik bado 
ribose..." 

O iš tikrųjų dabar, kai Lietu
va tik pradeda atsigauti, ar 
nederėtų Seimo nariams, po
nams ministrams ir visiems, 
aukščiausias algas imantiems, 
taip pat drauge su liaudimi 
pavargti, susiveržti diržus, taip 
kaip buvo 1918-20 metais, kada 
Lietuva kėlėsi nepriklausomam 
gyvenimui. Tada nekeiks liau
dis savo ponų. 

Kada tautoje vargas, jį turi 
pakelti visi lygiai. Pakaks viso
kiems ministrams. Seimo atsto
vams ar žymūnams keliauti po 
užsienius, Ameriką, o turi tuos 
pinigus sugrąžinti į tautos ge
rovės kėlimą. Išeivija apie Lie
tuvos padėtį gerai žino, tad mūsų 
šviesti gal ir nebereikia. Tegul 
tautos pasirinktas kelias užtik
rina jai ir gerovę. 

MIELI KOLEGOS 
ŽURNALISTAI 

Šių metų gale baigiasi LŽS-
gos Centro valdybos kadencija 
ir ateina laikas galvoti apie 
ateinančius rinkimus. 

Kreipiuosi į visas vietoves, tu
rinčias savo tarpe žurnalistų, 
kurie sutiktų kandidatuoti atei
nančių trejų metų terminui. 
Reikia bent trijų kandidatų. 

Suprantu, kad tikrasis žur

nalisto darbas yra spauda ir ra
dijas, bet, kaip egzistuojanti or
ganizaci ja , t u r i m turė t i 
vadovybę, nuolat atsinauji
nančią savo planais ir užsimo
jimais. Taip pat noriu pranešti, 
kad naujasis „LŽ-to" rankraštis 
g re i t bus rinkykloje. Kas 
rengiatės parašyti, paskubėkite. 
Prašome aptarkite padėtį savo 
vietovės narių tarpe. Lauksime 
r ezu l t a tų , kad galėtume 
sudaryti balsavimo komisiją. 

R. K. Vidžiūnienė 

NIEKAM NEREIKALINGI 
JURGIS JANKUS 
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— Tuo reikalo nepataisysi. Mes turime žmones, 

kurie matė su maišais einant per stovyklą. Jeigu geruo
ju nesusitarsime, perduosim reikalą policijai. 

— Žinote, policija manęs nė kiek nebaugina. Be
je, o kada aš nešiau. Aš, matote, gyvenu tarp žmonių 
ir su žmonėmis. Turiu galvoj alibi. 

— Praeitą naktį. Tarp pirmos ir trečios. 
— Tuo laiku abu su draugu salėje šokom (raliu pri

statyti labai daug liudininkų. 
— Tai gal kiek po trijų. 
— Buvau namie. Taip pat liudininkų yra Tarp kit

ko, salėje buvo ir policijos viršininkas ir, rodos, vienas 
iš policininkų. 

Direktorius suraukė kaktą. Patylėjęs liepė pašaukti 
Miką. Man liepė išeiti, o vertėju pasikvietė policijos 
viršininką. Su tuo irgi labai trumpai tekalbėjo. 
Netrukus pasiuntinys atvedė sandėlio vedėją vokietį, 
paskum latvį. Latviui pro šalį einant, Mikas pasakė: 

— Sd 372. Gera mašina. Galai kaip j vandenį. Ar 
ne? Duodi ranką? 

Jis pasakė tą latviškai ir labai tyliai. 
— Žalčiai, nė pavalgyti neduoda, - keikė Mikas, 

kai latvis nuėjo į vidų. 
Jis vaikščiojo koridorium ir paskui tyliai priėjęs 

kalbėjo; 
— Kažin pinigus ar beatgausim. Ir šmikšt 

Amerika. Bet mūsų viršininkas puikus vyras. Sako 
kartu salėj buvau. Tą keliasdešimt žmonių gali 
paliudyti. Sako, mačiau namo irgi ne vieni nuėjo 

Galima tuoj tuos žmones pašaukti. Bet jeigu pinigų 
nebeatiduotų... 

— Tegu pamėgina. I teismą trauksiu. 
— Vokiškų pinigų niekas nedsaudžia turėti, o kiek 

aš turiu, tai jau mano reikalas. Žinoma, į teismą. 
Po valandos vėl pasišaukė. 
— Gal tie, kur matė, suklydo, mes dar kartą 

patikrinsim. Bet žiūrėkite: tada atiduosime žandarams. 
O į Hamburgą ar dažnai važinėjate. 

— Visiškai nevažinėjame, — šaltai atsakė. — Tik 
kai reikia pas konsulą. 

— Galite, pone direktoriau, pasiteirauti girininko. 
Mes dirbame miške. 

Direktorius nieko neatsakė. Liepė pasiimti pinigus, 
daiktus ir eiti. 

— Tai rytoj į Hamburgą, — vos vieni pasilikom, 
pasakė Mikas. 

— Bet jeigu šiandien būtų dolerius radę? 
— Būtų blogiau. 
— Tai palaukim. 
Bet jis nenorėjo laukti. Ir tik po ilgos šnekos, kai 

įrodžiau, kaip gera, kad šiandien pramigom, kad ne 
tik kavą nuvežėm, bet ir maišus į šiukšlyną įmetėm, 
jis sutiko porą dienų palaukti. 

— Bet latvis mane minės! — pasakė. 
— Kodėl ne vokietis? — paklausiau. — Vokietis 

vyresnis. 
Mikas nustebęs pažiūrėjo į mane. 
— Vokietis? Vokietis žino, ko atėjo. Atėjo karvės 

pasimelžti. Mes jam prakeikti auslenderiai ir juo mums 
blogiau, jis daugiu nuodėmių atleidimą gaus. Vokie
tis yra tik vagis ir ideologiškai gal dar pateisinamas, 
bet latvis. Jis gi toks pat, kaip ir mes. Tas pats kūnas 
ir kraujas. Čia jau brolžagystė. Aš nežiūriu įstatymų, 
bet širdies, ir širdis čia negali atleisti. Tu juk pats žinai. 

Gana patyrimo turim. Ar vienodai traktavom tuos, 
kurie su bolševikais nuėjo? Ant laužo juos rengėsi tauta 
deginti. Ir žinai kodėl? Kad tiesiai išjos širdies nuėjo 
į svetimą mėšlyną. O kiti? Kiti šiandien čia kartu su 
mumis, gražius žodžius apie ištikimybę šneka, rūkelius 
žmonėms į akis leidžia, ir niekas nebeatsimena ano 
šlykštaus darbo. 

— Atsimena, — nutraukiau. 
— Žinau, atsimena, bet tuoj ir vėl nuryja. Ir todėl, 

kad tie niekada nebuvo širdy, bet amžinai po mėšlyną 
kapstėsi. Kiaulės ant laužo niekas nededa už tai, kad 
ji iš vieno mėšlyno persirita į kitą. Ji ne širdies die
gas. 

Ir taip. ir vis taip, jis kalė man į galvą ir kitą, ir 
trečią, ir ketvirtą dieną. Jis tvinkte pritvinko 
neapykantos. 

Stovykloj buvo viskas ramu. Direktorius nebeliepė 
atvesti, policija irgi nieko nežinojo. 

— Niekada negali suprasti, ką jie daro. nei ką 
galvoja, — paaiškino viršininkas. 

— O mums viskas aišku. Kodėl nesakė, kad kava 
dingo prieš savaitę. Bet tada kliuvo Sd 372, —juokiasi 
Mikas ir važiuoja kartu į Hamburgą. 

Jis dabar nieko nebebijo. 
Nueinam pas tą patį kavos pirklį ir prašom pri

rodyti, kur galėtumėm gauti dolerių pirkti. 
— Ar daug? 
— Porą šimtų, — sakau. 
Tiek ir jis galįs. Kadangi visus paimam smulkiais, 

jis nusileidžia ir atiduoda po šimtą aštuoniasdešimt 
markių. Sumokam trisdešimt šešis tūkstančius ir 
išeinam. Milžinišką kapitalą už eilinio darbininko 
mėnesinį uždarbį. 

(Bus daugiau) 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
CLEVELAND, OH 

„GRANDINĖLEI" -
40 METŲ 

„Grandinėlės" 40-mečio veik
los minėjmui skirtas koncertas 
Clevelande, Dievo Motinos 
parapijos auditorijos, vyks 
balandžio 17-tą d., 7:30 v.v. Ren
gia šokėjų tėvai ir „Grandi
nėlės" jaunimas. Koncertą glo
boja Dievo Motinos parapija. 

Gegužės 1 d. „Grandinėlės" 
koncertas bus Lietuvių centre, 
Lemonte. 

PALAIDOJOM 
ŠIMTAMETĘ LIETUVĘ 

Kovo 21 d. Clevelande mirė 
Adelė Gelgotienė, sulaukusi 102 
m. amžiaus. 

Jos liūdi didelė šeima. Vaikai 
šiame krašte — Dana Čipkienė, 
Albina Ožinskienė, Anastazija 
Valput, Ona Vasienė, Zina Gel-
gotaitė, Vincas Gelgotas. Lietu
voje — sūnus Alfonsas, duktė 
Joana Kalnienė, 14 vaikaičių ir 
22 provaikaičiai. Palaidota iš 
Dievo Motinos parapijos. 

ROMAS BUBLYS 
NAUJOSE PAREIGOSE 

Romas Bublys eilę metų ėjęs 
viceprezidento pareigas Areo 
Tech bendrovėje, pradėjo dirb
t i ALLIED-SIGNAL AERO-
SPACE įmonėje, South Bend, 
Indianoje. Tai viena iš di
džiausių įmonių toje pramonėje. 
Romas vadovaus kuro pompų 
vystymui bei jų platinimui ki
tuose kraštuose. Pagrindinai 
Romo veiklos laukas suksis apie 
Kanadą, Prancūziją, Angliją ir 
Rusiją. Romas Bublys yra 
vienas iš nedaugelio šios srities 
žinovų, ir Allied Signal firma 
jam patikėjo šias pareigas. 

J A V AMBASADORIUS 
LIETUVAI LANKYSIS 

CLEVELANDE 

Ambasadorius Johnson 
pranešė LB Tarybos nariui 
Algiui Rukšėnui, kad jis atvyks 
į Clevelandą kovo 21 d., 
sekmadienį, ir nori susitikti su 
Clevelando l ie tuviais . LB 
Tarybos nariai ir LB Clevelan
do apylinkė rengia susitikimą 
su ambasadoriumi sekmadienį, 
kovo 21 d., D. Motinos parapijos 
salėje. Visi kviečiami. Po susi
tikimo bus kavutė. 

NIJOLĖS ŠČIUKAITĖS 
KONCERTAS 

Balandžio 24 d. „Ateities" 
klubas kviečia visus į daini
ninkės iš Lietuvos Nijolės Ščiu
kaitės koncertą. 

T. G. 

50 METŲ VEDYBŲ 
SUKAKTIS 

ŠVĘSIANTIEMS 

Clevelando Šv. Jurgio parapi
jos šeimos, šiemt švęsiančios 50 
ar daugiau metų vedybines 
sukaktis, yra kviečiamos kreip
tis į kleboną kun. Juozą Ba
cevičių, kuris suteiks informa
cijas apie vyskupijoje rengiamas 
iškilmes. Tos sukaktys bus 
švenčiamos sekmadienį, liepos 
25 d., Šv. Jono katedroje. 

G. J u š k ė n a s 

RACINE, WI 
ŠVENTĖME LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

ŠVENTĘ 

Lietuvos Nepriklausomybės 
75 m. sukaktį šventėme vasario 
21 d. 9 vai. ryto amerikietis 
kunigas atnašavo šv. Mišias už 

žuvusius dėl Lietuvos laisvės, 
nes Šv. Kazimiero parapijos 
klebonas kun.Stanley Saplis, 
MIC, buvo ligoninėje. Mišių 
metu giedojo parapijos choras, 
vadovaujamas muziko Juozo 
Grimskio. 

3 vai. po pietų parapijos 
svetainėje įvyko iškilmingas 
posėdis. Jį pradėjo Altos sky
riaus pirmininkas J. Plečkaitis. 
Priminė, kad dabar Lietuvoje 
turime legalią valdžia: kvietė 
vieningai ją remti, kad Lietuva 
greičiau sustiprėtų dvasiniai ir 
ekonominiai. Sugiedoti JAV ir 
Lietuvos himnai. Kun. Anthony 
Nockūnas,MIC, perskaitė invo-
kaciją. Liudas Kuliavas per
skaitė Wis. gubernatoriaus 
proklamaciją, skelbiančią 
vasario 16-ją Lietuvių diena 
valstijoje. Dienos kalbėtojas 
Vyto Kapočius dėl tarnybos 
negalėjo minėjime dalyvauti. 
Jam atstovavo Vikt. Kažemė-
kaitis, buvęs ilgametis vietinio 
Altos skyriaus pirmininkas. 
Savo žodyje priminė, kad Lie
tuva yra sena valstybė su ilges
ne negu 700 metų valdymosi 
praeitimi. Neseniai pasibaigusi 
okupacija gerokai apgadino jos 
gyventojų būdą ir galvoseną. 
Išeivijos užduotis gelbėti 
Lietuvą ir jos žmones. 

Viktorija Prochaska perskaitė 
rezoliuciją, kuri buvo vienbal
siai priimta. Jos atšvietos 
pasiųstos JAV prezidentui Bill 
Clintonui ir kitiems aukštiems 
vyriausybės pareigūnams. 

Susikaupimo minute pagerb
ti žuvę dėl Lietuvos laisvės. 

Meninėje programoje keturi 
vaikučiai: Andrea Kivėnas, 
Niekas Kivėnas, Alisa Pro
chaska ir Kristina Prochaska 
padainavo „Lietuva brangi...". 
Akompanavo taip pat jaunas 
moksleivis Mykolas Prochaska. 
Vaikučius paruošė Viktorija 
Prochaska. 

Sesutės dainininkės Juzė 
Pivoriūnienė ir Bronė Nekro
šienė padainavo gražių sen
timentalių dainų. Akompanavo 
Ramoną Maillet. Dainininkės ir 
muzikė apdovanotos gėlėmis. 

Po programos visi dalyviai 
pakviesti pasivaišinti. 

HOT SPRINGS, AR 
LIETUVOS 

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖ 

Lietuvių tautai Vasario 16-oji 
yra didžiausia ir brangiausia 
šventė; šįmet ji buvo švenčiama 
75-ąjį kartą. Nors Hot Springs 
vietovėje ne per didelis lietuvių 
telkinys ir neturėjome svečio 
kalbėtojo, stengėmės savo jėgo
mis ją iškilmingai atšvęsti. 

Vietos laikraštyje „The Senti-
nel-Record" buvo išspausdintas 
„guest editorial", iliustruotas 
Lietuvos Trispalve ir valstybės 
ženklu Vyčiu. Radijo „Leiskit j 
Tėvynę" transliacijos metu iš
kilmingai skambėjo Lietuvos 
himnas, giedamas Čiurlionio 
ansamblio, o J. Dambrausko 
„Malda už Tėvynę" buvo pa
gerbti visi žuvusieji už laisvę. 
Iškilmingas šv. Mišias aukojo 
kun. Andrew Dufault, skaity
tojas buvo J. Miežinskas. 
Vėliavnešiai — J. Kiburas ir Pr. 
Švilpa; palydovės, tautiniais 
drabužiais pasipuošusios R. 
Sabaliūnienė ir J. Švilpienė. Šv. 
Mišių auką nešė L. Miežinskie-
nė ir M. Sadauskaitė. Lietuviš
kai giesmes giedojo moterų cho
relis, o duetą „Marijos varpelis" 
atliko R. Sabaliūnienė ir K. Sa
dauskienė. 

Salėje šventę pradėjo LB pirm. 
Stepas Ingaunis. Dr. Viktorija 
Kiburienė buvo pakviesta vado
vauti tolimesnei programos 
eigai. Sugiedojus himnus, o kun. 

CLASSIFIED GUIDE 

Clevelando „Grandinėlė" — šokėjos,-ai ir mokytojos. 

Andrew sukalbėjus maldą, visi 
kritę už laisvę didvyriai buvo 
pagerbti. A. Vanagaičio daina 
„Laisvės Varpas". Nepriklau
somybės paskelbimo aktą skaitė 
N. Sabaliūnas. Programos va
dovė perskaitė prezidento Bill 
Clinton sveikinimą ir trumpai 
apibūdino rezoliucijas, kurios 
vėliau buvo pasiųstos Arkansas 
senatoriams — Dale Bumpers ir 
David Pryor. Sklandų ir neiš-
tęstą žodį tarė ALTo pirm. An
tanas Bertulis. 

Moterų dainos vienetas: R. 
Sabaliūnienė, I. Sirutienė, L. 
Gudelienė, K. Stasiūnaitienė, E. 
Zubrickienė, F. Dimgailienė, K. 
Sadauskienė ir O. Tamošaus
kienė padainavo keturias dai
nas. S. Šmaižienė skaitė poezijos 
pynę „Lietuvi, būk tvirtas", 
sudaryta iš A. Budreckio, 
Maironio, A. Miškinio ir P. 
Vaičiūno kūrybos. 

V. Kiburienė, padėkojusi pro
gramos atlikėjams ir visiems 
šventės dalyviams, supažindino 
su svečiu latvių tautybės Mark 
Matuliu, prieš porą savaičių 
atsikėlusiu iš Kalifornijos. Vi
siems bendrai sugiedojus „Lie
tuva brangi", vyko vaišės ir 
aukų rinkimas. Pridėjus aukas 
iš nedalyvavusių šventėje 
Lietuvių Bendruomenei surink
ta 579 dol., o Amerikos Lietuvių 
Tarybai - 396 dol. 

Salomėja Šmaižienė 

NEW YORK, NY 

VARGONŲ KONCERTAS 
IR POKALBIS SU 
VARGONININKE 
R. MARCINKUTE 

Renata Marcinkutė, jauna 
vargonininkė iš Lietuvos, va
sario 28 d. New Yorke Ap
reiškimo parapijos bažnyčioje, 
tuoj po 11 vai. šv. Mišių, atliko 
vargonų koncertą. Maždaug 50 
minučių programoje buvo išgirs
ta keturi J. S. Bacho ir du Cesar 
Frank kūriniai. 

Vargonai yra instrumentas, 
jautriai reaguojąs temperatūros 
pasikeitimams, ir jų įtakoje pa
lengva išsiderinąs. Neteko 
patirti, kada paskutinį kartą jie 
buvo derinti, bet koncerte 
dalyvavę muzikai vienbalsiai 
sutiko, kad juos derinti jau 
atėjęs laikas. Tačiau koncerte 
dalyvavę, mažesnius reikala
vimus turintieji klausytojai, 
vargonų „ligos" nepastebėjo. Jie 
daugiau pasigedo įvairesnės (ne 
tik dviejų kompozitorių) pro
gramos. 

Koncertą „ant greitųjų" suor
ganizavo ir pranešėjos pareigas 
atliko Apreiškimo vargonininkė 
Gintarė Bukauskienė. 

Koncertą atlikusią vargoni
ninkę Renatą Marc inkutę 
užkalbinau: 

— Prieškar inėje Lietuvoje 
moterų va rgon in ink ių ne
teko girdėti. Tuo ta rpu dabar 

jų gana nemažai . Kas paska
t ino m o t e r i s s u s i d o m ė t i 
vargonais? 

— Tuomet Lietuvoje buvo gal
vojama, kad bažnyčios vargoni
ninku gali būti tik vyrai. Dabar 
tas galvojimas yra iš pagrindų 

pasikei tęs . Dabar Lietuvos 
moterys daug daugiau dėmesio 
rodo muzikai ir bendrai menui. 
Vargonai yra itin įdomus ir 
spalvingas instrumentas. Todėl 
nereikia stebėtis, kad ir moterys 
juo susidomėjo 

— O kas J u s sugundė pasi
r inkt i vargonus? 

— Mane konkrečiai sugundė 
ir sužavėjo pats instrumentas. 
Pradėjusi anksti vargonuoti 
bažnyčioje, nuo vargonų ir nebe
atsitraukiau. 

— K u r ir pas ką vargonus 
studijavote? 

— Vargonus studijavau 
Lietuvos Muzikos akademijoje, 
Vilniuje, pas Virginiją Sur
vilaitę. Stažavausi pas Vokie
tijos, Italijos ir Prancūzijos 
žinomus pedagogus. Šiuo metu 
Salzburge, Austrijoje, „Mozar-

teum" muzikos institute var
gonų studijas tęsiu toliau. 

— Ar dalyvaujate vargonų 
varžybose bei muzikos fes
tivaliuose. Gal teko ir laurais 
pasipuošt i? | 

— Taip. Dalyvauju. Pra
ėjusiais metais suruoštose Flor 
Peters'o, Belgijoje, ir Pirmajame 
ta rp taut in iame Čiurlionio, 
Vilniuje, konkursuose. įsigijau 
laureatės vardą. Festivaliuose 
dalyvavau Vokietijoje, Škotijoje 
ir Belgijoje, o konkurse — Veng
rijoje. 

— Kurio periodo vargonų 
muzika Jums arčiausia prie 
širdies? 

Po koncerto Apreiškimo parapijos bažnyčioje New Yorke. Iš d. — kun. J. 
Pakalniškis, muz. Jonas Žukas, vargonininkė Renata Marcinkutė ir žurn. 
P. Palys. Nuotr. Dariaus Minioto 

We Shlp UPS 

Užslimam maisto tiekimu (caterlng) 

312-434-9766 

talman 
dclicaUssen 

Skaniausi l ietuviški gaminiai 

2624 West 69 th Street. Chkago, IL 60629 

REAL ESTATE AEAL ESTATE 

Nuotr. V. PliodMnsko 

— Savotiškai mėgstu visą 
muziką. Nors šiame koncerte iš 
20-to amžiaus nieko neteko gro
ti, bet linkstu prie jo. Atidžiai 
seku ir daug dėmesio skiriu, ką 
naujo sukuria Lietuvos 
kompozitoriai. 

— Koks jūsų mėgstamiau
s i a s pa sau l in i s kompozi 
torius? 

— Nelengva pasakyti. Vis dėl 
to, iš boroko laikų tai J. S. Ba
chas. Iš 19-to šimtmečio — Cezar 
Frank, o iš 20-to (čia buvo 
paminėta pora pavardžių, bet, 
deja, iš įrašo juostos išskaityti 
nepavyko). 

— O iš lietuvių? 
— Iš senųjų — labai mėgstu 

Čiurlionį. O iš dabartinių — 
Bronių Kutavičių ir Al. Marti
naitį. 

— Kuris iš lietuvių kompo
zitorių daugiausia muzikos 
pa ra šo vargonams? 

— Bronius Kutavičius ir Al. 
Martinaitis. 

— Kuris, Jūsų manymu, yra 
pats iškiliausias vargonininkas 
Lietuvoje? 

— Lionginas Digrys ir Ber
nardas Vasiliauskas, o iš mo
terų yra labai gera vargoni
ninkė pedagogė Virginija Sur
vilaitė. 

Ačiū už malonų pasikalbė
jimą. Laimingo Jums skrydžio 
namų link! 

P . Palys 

G RE AT 
PARDUODA 

Ontūįfc 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. kompiuterių ir PAX pagalba) 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. 

(• Pensininkams Nučj£jrj§^ 
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OvUECIK REALTORS 
7922 S. Pulaski Rd. 

4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės j Danutę Mayer. ji 
p/ofesionaliai, sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas j , 
veltui. 

PARDUODAMA 
Maisto krautuve „Ma & Pa" Beverly 
apyi Pastovi klientūra. 

APŽIŪRĖKITE! 
Skambinti: 312-233-3722 

Kalbėti angliškai 

FOR RENT 

L I E T U V O S A I D A I 
Veda KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio, 
8030 — 9:00 v. vakaro. 

Visos laidos iš WCEV stoties 
1450 AM banga. 

Tel. 

Adresas: 511 So. Nolton Ave. 
Wiliow Springs, IL. 60480. 

(708) 839-2511. Tel.-FAX (708) 839-0870 

LITHUANIAN DIASPORA 
KONIGSBERG TO CHICAGO. 

anglų kalba. Autorius 
Antanas J . Van Reenan 

Knygoje nagrinėjama lietuvių 
tautiškumo kilmės ištakos, anali
zuojama ta ligi šiol negvildenta ver-' 
tybių konfigūracija. Studijų 
dinamiškumo eigoje, skverbiamasi 
į diasporos mentalitetą, išryš
kinama Rytų Europos mintiji
mo variacijos, aiškinama. Kaip 
apsiginklavus sava ideologija, 
galima taikingai sugretinti savojo 
tautiškumo pagrindus su Amerikos 
tautiškumo principais. 

Knyga pradedama 19-to amžiaus 
lietuvių tautiškumo supra-
timu-pajautimu. Dėmesio centre — 
lietuviai ateiviai. Apsiribojama 
Čikaga. Pirmoji banga (lietuviai 
ateiviai) (1867-914) — lietuviai, 
daugumoje ekonominiai emigran
tai, savo noru palikę gimtąjį kraštą, 
daugumoje yalstiečiai, menku 
išsilavinimu. Antroji banga 
(1948-1952) —be didesnių išimčių, 

j profesionalai, išsimokslinę, atvykę 
ne savo noru ir įgiję D.P. (displaced 
personą) - vardą. Analizuojamas 
kultūrinis susidūrimas tarp abiejų 
minėtų bangų. Vaizduojama kaip 
Antroji banga perėmė Pirmosios 
bangos sukurtas institucijas ir kaip 
sukūrė naujas. 

Knygą sudaro 330 psl., didelio 
formato. Išleido Universrty Press of 
America, Inc., Lanham, New York 
and London. Kaina su persiuntimu 
27 dol. Illinois gyv. dar prideda 2 
dol. valstijos mokesčio. Užsa
kymus siųsti: 

4545 W. 63rd St., 
Chlcago, IL 60629 

H M M p M l 4 kamb. 1 mlag. ecovui 
butą* pirmame aukšte. Naujai išdekoruo-
tas. ąžuolo grindys, moderni virtuvė, šaldy
tuvas ir virykla. Prieš parką, CaJifomia Ave. 
Susidomėjusiems vena pamatyti. Pagei
daujama vyr. amžiaus pora arba vienas 
asmuo. Teirautis vakarais; tai . 
708-430-2137. 

F MISCELLANEOUS 

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

Tmi. 376-1882 ar 376-5996 
. 10%—20°/o—30% ptgiau mokėsit 
JŽ apdraudą nuo ugnies ir automobilio* 
pas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208Va Wsst 95th Strst 
Tai. — (708) 424-8654 

(312) 

E L E K T R 0 8 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu 

r užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
jąžiningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

I 
Movlng—Kraustymą* 

Profesionalus patarnavimas pri
einamomis kainomis, jums patogiu 
laiku. Draudimas garantuotas. Kreiptis: 
Gediminas: tai. 3 2-925-4331 
Vytaa: 312-436-5219 

VARTOTŲ DAIKTŲ IŠPARDAVIMAS 
Drabužiai, baldai, žaislai. 

Pigu! Pigu! Pigu! 
ST. ATHANASIUS 

2510 N. Ashland Ave. 
Evanston, IL 

šeštadienį, kovo 20 d. 8 v.r.—3 v.p.p. 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

ŽMOGUS PRIEŠAIS DIEVĄ, filosofijos ir religijos 
pagrindai. Salvino Biolo, S.J. 67 psl. . . . $3.00 

METAFORŲ SMUIKAS, poezija. Balys Auginąs. 
206 psl $12.00 

TRUMPAS TEOLOGIJOS ŽODYNAS. Česlovas 
Kavaliauskas. 382 psl $10.00 

LAISVĖS BYLA. Vyt. Landsbergis. 394 psl. . . $15.00 
NAUJASIS TESTAMENTAS. Vertė Č. 

Kavaliauskas. 648 psl $10.00 
ŠV. RAŠTAS. Sen. Testamentas. Kun. Ant. 

Rubšys. 670 psl $12.00 
VILKAS IŠ GALŲ, romanas. V. Volertas. 304 psl. $12.00 
SENATVĖS DIENOS, atsiminimai. Aleksandras 

Pakalniškis. 536 psl $12.00 
ATEITININKAI KOMUNISTŲ IR NACIŲ KAN

KINIAI. Red.: L. Kerulis, P. Narutis, J. Prun-
skis. 246 psl $10.00 

KAI VILNIAUS LIEPOS ŽYDI. Paulius Jurkus. 159 
psl $5.00 

KITUOSE KRAŠTUOSE, kelionių aprašymai. St. 
Dalius. 383 psl $9.00 

ČEKISTO NAGUOSE, atsiminimai. Br. Daunoras. 
111 psl $7.50 

DIDYSIS VARPININKAS VINCAS KUDIRKA. Al. 
Merkelis. 416 psl $15.00 

MOTERIS SU BALTU CHALATU, gydytojos 
dienoraštis. Dr. K. Šimaitienė. 494 psl. . $20.00 

ATGAVĘ VILTĮ. Vyt. Landsbergis. 227 psl. . . . $10.00 

Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti. 
Užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir persiun
timo išlaidos. 

< • 
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LIETUVIŲ FONDO 
MILIJONAS LIETUVAI 

IR KITI REIKALAI 
DR. ANTANAS RAZMA 

1992 m. lapkričio mėn. 14 d. 
„Drauge" straipsnyje „Lietuvių 
fondas ir milijonas Lietuvai" 
detaliai išdėsčiau, kaip buvo pa
skirstyta 633,561 dol. suma, 
kurią išdalino buvusio Kultū
ros ir švietimo ministro Dariaus 
Kuolio vadovaujama speciali 
Programų taryba. Taigi iš Lie
tuvai skirto milijono dol. dar 
buvo likusi nepadalinta 366,439 
dol. suma, kurią taip pat ta pati 
speciali Programų taryba vėliau 
paskirstė įvairiems projektams, 
prieš ministrui Dariui Kuoliui 
apleidžiant ministro pavaduoto- i 
jo vietą (1993 m. kovo 10 d.).. 

1993 m. sausio 29 d. Lietuvių 
Fondo Patikėtinių taryba svars
tė faksu atsiųsta ministro Da
riaus Kuolio Programų tarybos 
366,439 dol. padalinimą. Buvo 
patvirtinti šie projektai: 

1. 4.000 dol. parengimui Lie
tuvos istorijos anglų ir lietuvių 
kalbomis; projektui vadovauja 
prof. dr. Jonas Račkauskas per 
Lituanistikos Tyrimo ir Studijų 
Centrą Chicagoje. 

2. 25,000 dol. aukštųjų mo
kyklų bibliotekoms įvairių 
knygų, enciklopedijų, svetimų 
kalbų žodynų įsigijimui. 

3. 10,890 dol. Lietuvos Muzi
kos Akademijai įsigyti vargonus 
muzikos studentų mokymui. 

4. 4,000 dol. Šv. Mato bažny
čiai Anykščiuose vargonų pir
kimui. 

5. Kiti du projektai atidėti 
vėlesniam svarstymui, reika
laujant daugiau informacijos ir 
tikslesnių detalių: 

a. Knygų persiuntimui M. 
Mažvydo bibliotekai iš Litu
anistikos Tyrimo ir Studijų 
Centro. 

b. Valstybinio M. K. Čiurlio
nio dailės muziejaus atnauji
nimui, elektroninės saugumo 
sistemos įvedimui, temperatū
ros ir drėgmės kontrolės apara
tūros įtaisymui. 

Pildant U.S. Internal Revenue 
reikalavimus, Lietuvių fondo 
patikėtinių taryba privalo turėti 
pilną kontrolę projektų vykdy
mo Lietuvoje. Tas yra griežtai 
daroma, todėl iš padalinto vieno 
milijono dolerių Lietuvai kol 
kas L. Fondas išmokėjo tik 
134,876 dol. 

Šių metų kovo 27 d., šeštadie
nį, Jaunimo centre Čikagoje 
įvyks 30-tas Lietuvių fondo 
narių metinis suvaživimas. Jau 
visi L. fondo nariai gavo kvie
timus, įgaliojimus ir detalų LF 
finansinį pranešimą. 

Nuo pat Lietuvių fondo įstei
gimo LF vadovybė savo na
riams ir lietuvių visuomenei 
kasmet duoda tikslius praneši
mus apie Fondo finansus, nuro
dant, kaip investuota, kiek 
pajamų, kiek padalinta lietu
vybės darbams, kiek išleista 
Fondo administracijai. Su tokia 

atvira ir sąžininga veikla Lie
tuvių fondas užsitarnavo didelio 
lietuvių visuomenės pasitikėji
mo, susilaukdamas daug aukų. 

Lietuvių fondo vadovybė 
džiaugiasi, kad Fondas jau turi 
suaukotą per 6 milijonų dolerių 
pagrindinį kapitalą (įskaitant 
vieną milijoną Lietuvai) ir iš 
kapitalo investicijos pajamų lie
tuviškai veiklai išeivijoje ir 
Lietuvoje paskirta per tris mi
lijonus dol. (taip pat padeng
tos visos administracinės iš
laidos). 

Lietuvių fondas yra savaran
kiška organizacija, tur in t i 
tamprius ryšius su JAV Lietu
vių Bendruomene. Kasmetinis 
Lietuvių fondo pelno paskirs
tymas, kuris siekia 250,000 dol, 
ar daugiau, vykdomas LF Pelno 
skirstymo komisijos, kurios 3 
nariai yra skiriami JAV LB 
Krašto valdybos ir 3 nariai LF 
tarybos. Visi LF Pelno skirs
tymo komisijos nariai yra ly
giateisiai, ir svarstomi projektai 
turi susilaukti daugumos balsų, 
kad būtų patenkinti. 

Nuo pat Lietuvių Fondo pra
džios dalyvauju pelno skirs
tyme, paskutiniaisiais metais 
kaip stebėtojas, nes esu LF 
Garbės komiteto pirmininkas. 
Malonu tvirtinti, kad niekada 
nėra pasitaikę taip, kad vieno
je pusėje būtų bendruomeninin-
kai, kitoje — fondininkai. Pap
rastai visa komisija pakyla 
aukščiau savo organizacinių ir 
asmeninių interesų ir analizuo
ja bei sprendimus daro pagal 
prašymų svarbumą lietuvybės 
reikalams. 

Man pačiam teko garbė vado
vauti JAV LB Krašto valdybai 
(1988-1991), kuri buvo labai 
aktyvi lietuvių išeivijos veikloje 
ir paramos teikime Lietuvai, bet 
be Lietuvių fondo paramos LB-
nės veikla būtų buvusi daug 
silpnesnė. Turime būti dėkingi 
Lietuvių fondo nariams už au
kas ir LF vadovybei už suma
numą išauginant Fondą į stiprią 
finansinę jėgainę, kuri remia 
svarbiuosius lietuviškos veiklos 
projektus išeivijoje, nesvarbu, 
kokia organizacija ar asmuo 
juos vykdytų. 

Be ginčų turime pripažinti, 
kad LB-nių vadovybės visuose 

! karštuose už Lietuvos ribų yra 
veikliausios, todėl ir Lietuvių 
fondo didžiausia parama tenka 
LB-nių veiklai. Žinoma, JAV 
LB vadovybės veiklai tenka di
džiausia Lietuvių fondo parama, 
nes ji yra pati didžiausia LB-nė 
ir atlieka svarbiuosius lietu
vybės darbus išeivijoje bei Lie
tuvoje. 

Turime džiaugtis, kad vis atei
na į Lietuvių fondo ir L. Bend
ruomenės vadovybes pasišventę 
darbuotojai, kurių dėka lietuvių 
išeivijos veikla yra labai gyva ir 
ja didžiuojasi mūsų tauta. 

MIRĖ DR. ALBERT SABIN 

Š.m. kovo 3 d. Georgetovvn 
universiteto Medical Center 
mirė dr. Albert Sabin, polio 
skiepų, imamų per burną, iš
radėjas. Jis gimė 1906 m. Len
kijoje, į Ameriką emigravo 1920 
metais; 1931 m. užbaigė me
dicinos studijas New Yorko 
universitete ir gavo gydytojo 
diplomą. Nors skiepus nuo polio 
pirmasis išrado dr. Jonas Salk, 
bet tie skiepai buvo įšvirkščiami 
į raumenis ir negalėjo būti 
masiškai paskleidžiami 
pasaulyje, kur nebuvo gydytojų, 
galinčių skiepyti žmones šiuo 
metodu. Dr. Sabin metodas, 
išmėgintas 1958-1959 metais 
Sovietų Sąjungoje, Čekoslovaki
joje, Meksikoje ir kituose kraš-
tose, pasirodė daug patogesnis, 
suteikė ilgesnę apsaugą nuo tos 
baisios ligos ir galėjo pasiekti 
daugiau žmonių, ypač vaikų, 
daug spartesniu būdu. 

1962 m. per burną imami 
skiepai nuo polio pradėti plačiai 
naudoti ir JAV. Apskai
čiuojama, kad tarp 1962 ir 1964 
metų apie 100 milijonų 
amerikiečių šiuo metodu buvo 
imunizuoti nuo polio ligos. 1952 
m., kol buvo pradėti vartoti Salk 
skiepai, polio liga suparalyžavo 
21,000 žmonių Amerikoje, o 
3,100 šia liga mirė. Po masinio 
skiepų vartojimo polio susir
gimai kasmet mažėjo. Pasku
tinės dvi mirtys Amerikoje buvo 
1980 metais. Tikima, kad polio 
liga visame pasaulyje bus 
išnaikinta iki 2000 metų. 

VAIKŲ KAIMAI 

Prel. Vytautas Kazlauskas, 
pagalbos fondo „Vaiko Tėviškės 
Namai" pirmininkas,' kartu su 
kalėdiniu sveikinimu Religinei 
Šalpai bei fondo mecenatams at
siuntė vėliausią informaciją 
apie vaikų kaimų statybos dar
bus. 

Pirmojo kaimo statyba Mari
jampolėje vyksta patenkinamai. 
Trijų namų pamatai pašventinti 
liepos mėnesį, o statybos įmonės 
įsipareigojo prieš Kalėdas už
baigti mūro darbus ir uždengti 
stogus. Tariamasi su kita įmo
ne, kad tęstų pradėtus darbus 
už žemesnes kainas. Tikimasi 
pastatyti bent pusę Marijam
polės kaimo per šiuos metus. 

Fondas studijuoja galimybę 
įsteigti nuosavą statybinę 
įmonę, kad sutaupytų išlaidas ir 
sparčiau atliktų darbus. Kreip
tasi į Vokietijos katalikų darbi
ninkų organizaciją su prašymu 
padovanoti statybinę techniką. 

Kaune paskirtas žemės skly
pas vaikų kaimo ir senelių 
namų statybai. Studijuojami 
priešprojektiniai pasiūlymai 
šiam kaimui. 

Numatoma greitu laiku su
kurti 3-4 našlaičių šeimas 
Kaune benediktinių pastate ir 
aplinkiniuose namuose. Jos bus 
Kauno vaikų kaimo užuomazga. 
Tokią užuomazgą t u r i ir 
Marijampolės kaimas, kur jau 

| prieš pustrečių metų buvo 
' įkurdinta viena našlaičių 
šeima. 

Vilniaus kaimo statyba, kurią 
finansuoja SOS Kinderdorf In
ternational tarptautinė orga
nizacija, bus pradėta ankstyvą 
pavasarį. Dvi našlaičių šeimos 
jau įkurdintos Vilniuje priva
čiuose butuose. (LKRŠ) 

Pastaba: tikimės, kad ši in
formacija apie „Vaiko Tėviškės 
namus" atsakys į „Laiškų sky
riuje" išspausdintą Prano Gus
taičio klausimą. (Red.) 

LAIŠKAI 
„DRAUGAS" DAROSI VIS 

ĮDOMESNIS 

Žinau, kad spausdinti laišką 
apie kitą redaktorių nėra malo
nu. Bet tam ir yra laiškų sky
rius, kur skaitytojai gali pa
reikšti savo nuomonę. „Drau
gas" darosi vis gyvesnis ir 
įdomesnis, gal ir pritraukia 
naujų skaitytojų. Pasaulyje 
pilna įdomių naujienų, daug jų 
Lietuvoje, buvusioje Sovietų im
perijoje. Mums įdomu sekti jas 

! per lietuvišką spaudą. Todėl, 
jeigu dar atsiranda bendra
darbių, sugebančių nagrinėti 
įvykius, reikia juos pritraukti ir į 
leisti jiems parašyti į „Draugą", ' 
taip pat ir iš Lietuvos. 

Pranešimai iš įvairių telkinių 
įdomūs tik vietiniams skai
tytojams, todėl jie turėtų būti 
trumpi ir tik esminiai. 

Naudingi būtų įvairių socia
linių klausimų nagrinėjimai, 
kurie jau pradėti. Religiniai-filo-
sofiniai klausimai kasdieninei 
spaudai nelabai tinka, ir bent 
aš jų neskaitau. Jų vieta turė
tų būti tinkamuose žurnaluose, 
kaip „Ateitis" ir kit. 

J. Jurgelionis, 
| Milwaukee, WI 

PRADĖJO SKAITYTI 
„DRAUGĄ" 

Noriu pasidžiaugti pasikei-
1 timais „Drauge". Mano užaugę 
vaikai, kurie anksčiau lietu
viško laikraščio j rankas neim
davo, pradėjo domėtis „Draugu" 
ir jį skaityti. Sūnus prašo patau
pyti laikraštį ir, kai atvažiuoja 
iš universiteto, visuomet pasi
ima visą glėbį. Labai domisi 
laiškų skyriumi ir Ekonominės 
tarybos straipsniais šeštadienį. 
Aš su vyru labai laukiame 
Socialinių reikalų tarybos me
džiagos. Ten yra daug informa
cijos ir gerų patarimų. Žinome, 
kad nelengva „Draugą" reda
guoti ir visus patenkinti, bet 
einat geru keliu, todėl linkime 
jums visiems sėkmės. 

Izabelė Matulionienė, 
Naperville, IL 

HUSARŲ PULKAS 
LIETUVOJE BUVO 

Kazio Žaros laiškas „Draugo" 
kovo 16 d. numery yra tikras ne
susipratimas. Tvirtinimas, kad 
„iki... 1940 m. „husarų" vardu 
kariuomenės dalinio Lietuvos 
teritorijoje nebuvo", yra nieko 
daugiau, kaip labai nesenos 
praeities nežinojimas. Jeigu au
torius Lietuvos husaro nėra 
matęs, jei netiki Vytauto Stat
kaus, Lietuvos karinių reikalų 
istoriko, tvirtinimu, tai gal 
patikės liudininkais, kurie tada 
gyveno Kaune, gyvena ir dabar 
išeivijoje. Kaune, Petro Vileišio 
aikštėje, buvo didelės kareivi
nes, ir ten stovėjo husarų, raite
lių pulkas. Visi gerai prisimena,! 
kai paradų metu gražiausiai at
rodydavo ant šaunių žirgų rau
donom kelnėm husarai. 

Teisybė, tie, kurie tvarkė Lie
tuvos karinius reikalus, nepa
kluso mūsų kalbininkams ir po 
senovei husarus vadino iš rusų 
kalbos paveldėtu žodžiu „gusa-
rais". Tai vengriško žodžio iš
kraipymas, mat rusų kalboje 
nėra „h" garso, tai jie sveti
muosiuose žodžiuose prieš a, o 
ir u, vietoj „h" taria „g", o prieš 
i ir e, vietoj „h" taria , j " . Gerb. 
Žara nepagrįstai meta šešėlį ir 
išeivijai, kad ji „s lavina" 
buvusio kavalerijos pulko 
vardą. Vengrai juk nėra slavai, 
o husarus į Lietuvos kariuome
nę įvedė Steponas Batoras 16 a. 
pabaigoje (žiūr. Liet. enci
klopedija VIII). 

Č.G. 
Chicago, IL 

SMAGU SKAITYTI 
„HORIZONTUS" 

Kaip gerai, kad spausdinate 
Vlado Būtėno „Horizontus". Be 
jų šeštadienio „Draugas" būtų| 
lyg ir neužbaigtas. Jis įdomiai 
ir šiltai rašo apie paprastus 
žmones ir įvykius. Mums pri
mena amerikiečių laikraščių 
žurnalistus, kurie turi savo sky-
rius-skiltis. Sveikiname „Drau
gą", vis keičiantį savo veidą, ir 
vis į gerą pusę. 

Aloyzas Kirstukas, 
Berwyn, IL 
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Ilgamečiui „Iš 
redaktoriui 

Ateitininkų Gyvenimo" skyriaus 

A.tA. 
JONUI ŽADEIKIUI 

Amžinybėn išėjus, liūdinčią žmoną VALERIJĄ, brolį 
JUOZĄ, seseris TEODORĄ TAMULIENĘ ir SOFIJĄ 
MARTINAITIENE, kitus gimines ir artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

„DRAUGO redakcija 
ir administracija 

Ilgamečiam „Ateitininkų Žinių" skyriaus „Draugo" 
dienraštyje redaktoriui 

A.tA. 
JONUI ŽADEIKIUI 

mirus, esame giliai sujaudinti ir liūdime. Velionio 
žmonai VALEI, Čikagos Sendraugių valdybos narei, 
ir visiems jų šeimos artimiesiems reiškiame giliausią 
užuojautą. 

Čikagos Ateitininkų Sendraugių 
Valdyba 

„Žiburėlio" mokyklėlės mokinė Justina su mama Natalija Stukiene. 
Nuotr. Irenos Senkevičienes 

INTERNATIONAL 
v _ 

TRAVEL CONSULTANTS Zsdlr&f 
Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio Kraštus žemiausiomis kainomis. 

CAROO — siunčiame oro linija 
„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paxetų pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus 

Lietuvoje per 10 darbo dienų. 
223 Kalvarijų gatva 
VUnlue, Lietuva 
H M M 77-7e-t7 ir 77-es-ea 

M2S South 7Mti Ave«Mie 
Mcfcorv MHi, nNnota •04BT 
Tat T— 430 7171 

A.tA. 
JONAS ŽADEIKIS 

Gyveno Oak Lawn, IL. 
Mirė 1993 m. kovo 17 d., 3:10 vai. p.p., sulaukęs 76 metų. 
Gimė Lietuvoje, Šiaulių apskrityje. Amerikoje išgyveno 

42 m. 
Nuliūdę liko: žmona Valerija Kasulaitytė, podukra Daiva 

Paulienė, anūkai Vaidas ir Daivutė; seserys: Sofija 
Martinaitienė Kanadoje, Teodora Tamulienė su vyru Jonu ir 
jų duktė Rita Shea su vyru David ir vaikais Robertu ir Kris
tina; brolis Juozas, pusseserė Antanina Simons ir kiti giminės 
Amerikoje. Lietuvoje liko: pusbrolis Juozas, pusseserės — 
Elena, Stanislava, Jadvyga ir jų šeimos; seserėčia Julija 
Mickevičienė su šeima bei kiti giminės. 

Velionis priklausė Ateitininkams, Fronto Bičiuliams, Liet. 
Bendruomenei, Kražiškių Sambūriui, Lietuvos Vyčiams; buvo 
Liet. Fondo narys ir ilgametis Ateitininkų Skyriaus 
redaktorius „Draugo" dienraštyje. 

Velionis pašarvotas penktadienį, kovo 19 d. nuo 2 iki 9 
v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. Atsi
sveikinimas penktadienį, 6:30 v.v. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, kovo 20d. Iš laidojimo namų 
9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos šv. Mišios 
už velionio sielą. Po Mišių velionis bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

Vietoje gėlių prašoma aukoti „Draugui" arba Lietuvių 
Fondui. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
, dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, podukra, anūkai , seserys, b ro l i s i r 
kiti gimines. 

Laidotuvių direkt. Donald A. 
Tel. 312-476-2345. 

Petkus/Donald M. Petkus. 

A.tA. 
ADELEI BRAŽYTEI DULKSNIENEI 
mirus, jos sūnų ALGĮ DULKSNĮ su šeima ir brolį inž. 
VINCĄ BRAZĮ su šeima ir visus gimines liūdesio 
valandoje nuoširdžiai užjaučiame ir ka r tu liūdime. 

Ona ir Juozas Briedžiai 
W. Bloomfield, MI 

Mūsų mielai mokytojai 

A.tA. 
ONAI JAGĖLIENEI 

netikėtai iškeliavus iš šio pasaulio, jos dukter is 
JŪRATĘ, DANUTĘ ir sūnų JONĄ si šeimomis bei 
visus kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kar
tu liūdime. 

Marąuette Parko lituanistinės 
mokyklos vedėja, mokytojos ir 
Tėvų komitetas 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9852 

4605-07 South Hermi tage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. California Avenue 
Telefonas - (1-312) 523-0440 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71 st Street 
Chicago, Illinois 60629 

l-<312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hillš, niinois 60465 

70^430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Laidotuvių namai Chicagoje ir pr iemiesč iuose . 
Visus laidotuvių namus galite pasiekt i 

skambindami M312M76-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS i 
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x G i e d r ė s K a u k a i t ė s i r 
Gražinos R u č y t ė s koncertas 
Clevelande įvyko trečiadienį, 
kovo 17 d. Aldona Stempužienė, 
pati mums žinoma solistė ir 
l i e tuvių rad i jo v a l a n d ė l ė s 
Clevelande vedėja, tuoj po 
koncerto, įsiūbuota jo įspūdžių, 
atsiuntė mums faksą, kad čika-
giečiai.kurie dar dvejoja: eiti ar 
neiti, turėtų pasidėt abejones į 
šalį ir skubėti ieškoti bilietų į 
koncertą. „Kauka i tė yra lietu
viškų dainų „superstar"! — rašo 
A. Stempužienė. — Nė vėjelio 
Rytų kultūros! Geriausia lietu
viškos muzikinės kul tūros re
prezentacija!" 

x Nijolė A m b r a z a i t y t ė , Lie
tuvos valstybinės operos solistė 
ir 1990 metų Kovo 11-osios 
Nepriklausomybės a ts ta tymo 
akto signatarė, atvyksta į Čika
gą ir čia Lietuvių operos „Nor
mos" spektaklyje at l iks Adalgi-
sos, mezzosoprano. partiją ba
landžio 18 d. Šiuo metu ji yra ir 
Lietuvos Seimo narė, kuri atsto
vauja Vilniaus Lazdynų apy
gardą. Čikagoje jos buvimo 
metu ją globos Elena Baltrušai
tienė bei Laima ir Leonas Bildu-
šai. 

x Nor in t C h i c a g o S t a t e of 
Illmois Center parodoje (bal. 
2-9 d.) kuo pilniau atvaizduoti 
lietuvių kultūrinį gyvenimą, rei
kia Illinois lietuviškos veiklos 
nuotraukų (5" x 7 " arba 8" x 
10") ir Illinois leidžiamos spau
dos pavyzdžių. Prašoma laik
raščių pirmąjį puslapį ir žurna
lų viršelį ap t raukt i plastika 
(„laminate"). Tai galima greitai 
ir pigiai a t l i k t i į s t a i g ų 
reikmenų parduotuvėse, pvz. 
Kinko's, Kwik-kopy, Office Max 
ir t.t. Taip pat prašoma redakci
jos nuotraukos ir radijo progra
mų vedėjų nuotraukų. Galintys 
padėti ir besidomintys, kad Il
linois lietuviai būtų t inkamai 
ir gražiai a t s tovaut i prašo
mi siųsti eksponatus (kurie 
nebūtinai bus grąžinami, nes 
prie parodos nebus budinčių) 
Indrei Tijūnėlienei, 419 Weid-
ner Rd., Buffalo Grove, IL 60089 
(Tel. 708-537-7949 arba 708-541-
3702). 

x Alex L a p k u s , Bridgeview, 
111., atsiuntė didesnę auką už 
kalėdines korteles ir kalendorių, 
pareikšdamas padėką, nes jam 
labai patiko, gražios. Dėkojame. 

x Sigi tas V a z n e l i s ruošia 
skelbimų leidinėlį (adbooki Las 
Vegas Naktų renginio proga. 
Sigitas kandidatuoja į „Lemont 
Township Highway Commissio-
ner" postą. 

(sk) 

x D R A U G O VA J A U S kon
c e r t a s įvyks šia pakeis ta data: 
k o v o mėn. 20 d., š e š t ad ien į , 7 
v.v. J a u n i m o c e n t r e . Visi, 
anksčiau įs igytiej i , b i l ie ta i 
galioja. Bilietų bus galima gauti 
ir prie įėjimo. 

(sk) 

x N u o l a i d a v y k s t a n t i e m s Į 
Jub i l ie j inę s k a u t ų s tovyk lą 
Lietuvoje. Išvykimo ir grįžimo 
datas galima pasir inkt i . Kreip
tis: Amer i can T r a v e l Serv ice , 
9439 S. Kedzie Ave . , Ever -
g r e e n P k . , IL 60642, t e l . 
703-422-3000. 

(sk) 

x Akcijų, b o n ų be i ki tų ver
tyb ių p i r k i m e ir p a r d a v i m e 
jums nuoširdžiai pa ta r s ir pa
tarnaus, duodami komiso nuo- . 
laidą, A l b i n a s K u r k u l i s , te l . 
312-621-6964 arba jo sūnūs ir 
partneriai: A n d r i u s K u r k u l i s , 
tel. 312-621-6999 ir P a u l i u s 
Kurkulis , te l . 312-621-8886 du
bą su O p p e n h e i m e r & Co, Inc . 
Chicagoje. Iš kitur skambinkite 
veltui: tel . 1-800-621-2103. 

(sk) 

x N e k a l t a i P r a d ė t o s i o s 
M a r i j o s seserų rėmėjų metinė 
šventė prasidės šv. Mišiomis 
kovo 21 d. 3 vai. p.p. Jėzuitų 
koplyčioje. 4 vai. Jaun imo cen
tro salėje bus metinė vakarienė, 
seselių pasveikinimas ir meni
nė programa. Visi kviečiami at
vykti, pabendrauti, pasivaišinti. 
Savo dalyvavimu sute iks i te 
pa ramą seserų darbams, skir
t iems Dievui, Tėvynei, mūsų 
j aun imu i ir vyresniesiems išei
vijoje bei tėvynėje. 

x A .a . J o n a s Žade ik i s , bu
vęs ilgametis „Iš Ateit ininkų 
Gyvenimo" skyriaus redakto
r ius , po sunkios ligos mirė 
trečiadienį, kovo 17 d. Bus 
pašarvotas penktadienį, kovo 19 
d. Pe tkaus Marąuette laidojimo 
namuose . Laidojamas šešta
dienį, kovo 19 d. 

x A m e r i k o s Ba l so l i e tuv iu 
I redakcijos štabo narė Kris t ina 
I ir Lietuvos ambasados Vašing

tone pareigūnas Viktoras Nakai 
šiomis dienomis susilaukė pirm-
gimės dukters Audros Julijos. 
Kr i s t ina ir Viktoras Naka i 
gyvena Vašingtono priemies
tyje. 

x Žemaič ių k u l t ū r o s k l u b o 
m e t i n i s nar ių sus i r ink imas 
įvyks trečiadienį, kovo 24 d. 1 
vai. po pietų Kojak salėje, 4500 
So. Ta lman Ave. Nariai prašo
mi atsi lankyti . Yra svarbių 
re ika lų aptart i . Bus vaišės. 

x I Č ikagą kovo 24-27 d. at 
v y k s t a JAV a m b a s a d o r i u s 
Lie tuvai Darryl Norman John
son. J o vizito metu numatomi 
susi t ikimai su l ietuviais aka
demikais , visuomene (Balzeko 
muziejuje kovo 25 d„ 7 vai. 
v a k a r o ) , l i e tuv iškų į s ta igų 
l ankymas ir susipažinimas su 
įva i r i a i s l ietuvių gyvenimo 
aspek ta i s Čikagoje bei apylin
kėse. Ambasadorius Johnson 
yra gimęs Čikagoje 1938 metais, 
jaunystėje su tėvais išsikėlęs į 
V a š i n g t o n ą . J A V a m b a s a 
dor iaus Lietuvai pareigas eina 
nuo 1992 m. kovo 30 d. 

x R a š y t . A. M i r o n o novelių 
r ink inys „Grožio akivaizdoje" 
j au y ra renkamas „Draugo" 
spaustuvėje. Leidėjas — Litera
tūros mylėtojų talka. Tikimasi, 
kad knyga pasirodys dar šiais 
meta is . 

x A L I A S o r g a n i z u o j a gru
pinę kelionę į Lietuvos Archi
t e k t ų sąjungos suvažiavimą 
Vilniuje su papigintom kainom 
per G. T. I n t e r n a t i o n a l , INC 
ke l ion ių agen tū rą . P ra šom 
kre ip t i s tiesioginiai, tel.: (708) 
430-7272. Išskrendanti gegužės 
mėn. 25 d. Lufthansa oro linija. 
Grįžimas atviras. 

(sk) 

x V a i r a v i m o t e i sė s (IL Dri 
ver ' s License) — $100 pas Ed 
Šumaną. Tel. 1-708-246-8241. 

(sk) 

x L ie tuv ių O p e r o s vienin
telis Bellinio o p e r o s „ N o r m a " 
spektakl is įvyksta balandžio 18 
d„ 3 vai. p.p. Morton mokyklos 
t ea t r e , 2423 S. Austin Blvd. Bi
l i e t a i j a u g a u n a m i Vazne l ių 
p r e k y b o j e , 2501 W. 71st St., 
Chicago, IL 60629, tel . 312-
471-1424. Bilietus gal ima užsi 
sakyti ir paštu tuo pačiu adresu, 
čekį i š r a š a n t L i t h u a n i a n 
O p e r a Co., I n c . Bilietų kainos 
35, 25 , 20 ir 12 dol. Ten pat 
gaunami ir autobusų bilietai. 
Vaznelių parduotuvė a t idaryta 
t i k a n t r a d i e n i a i s , ke tv i r t a 
dieniais , penktadieniais ir šeš 
tadieniais nuo 10 v.r. — 4 v. p.p. 
Kviečiame visus nepraleisti šios 
progos ir dalyvauti nuostabiai 
puikios operos spektaklyje. 

(sk) 

DAINOS MENO SPEKTAKLIS 

Pradedant Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo šventes minėjimą prie Laisvės kovų paminklo 
Jaunimo centro sodelyje. Iš k.: Br. Nainienė, PLB pirm Br. Nainys, Korp! Neo-Lithuania vyr. 
valdybos vicepirm. J. Lendraitis, L. Lendraitytė, A. Juodvalkis, E. Valiukėnienė, Kr. Jonušai
tė, St. Petersonienė. 

x „ V a r p a s " Nr . 27 jau iš
spausdintas ir i šs iunt inėtas 
skaitytojams bei platintojams. 
Šiame numeryje didžioji dalis 
straipsnių skirta aktualiesiems 
įvykiams Lietuvoje. Iš ten yra 
ir žymi dalis bendradarbių. Žur
nalo redaktorius — Antanas 
Kučys. Leidžia Varpininkų filis
terių draugija. 

x Prof . M e č y s Mackev i 
č ius , buvęs Lietuvos įkaitu 
Stutthofo kacete, kalbės nacių 
Genocido lietuvių aukų minėji
me kovo 19 d. 7 vai. vak., 
Balzeko muziejuje. 

x P a t i k s l i n i m a s . Kovo 11d. 
išspausdintame dr. J. Valaičio 
straipsnyje „LDDP pirmininkas 
išrinktas Lietuvos prezidentu' ' , 
viename sakinyje yra netiks
lumas, kuris pakeičia to sakinio 
prasmę. Sakinys — „Atrodo, 
kad Lietuvos žmonės kiek dau
g iau ba l savo už popul ia rų 
politiką Brazauską ir ne tiek už 
nepopuliarią (buvo išspausdinta 
populiarią) LDDP". 

x L B M a r ą u e t t e P a r k o , 
E v e r g r e e n P a r k o , B u r b a n k 
i r O a k Lavvn a p y l i n k i ų lietu
v ia i kviečiami sekmadienį , 
kovo 21 d., dalyvauti visuo
t iniame susir inkime „Dainos" 
restorano salėje. Pradžia 12:30 
v. p.p. Inž. Valdas Adamkus 
praneš apie Lietuvoje įvykusius 
prezidentinius r inkimus. Bus 
p r i i m a m i n a r i o mokesč ia i . 
Visus kviečia LB Marąuet te 
apylinkės valdyba. 

x L ie tuv ių Rašy to jų d r a u 
gijos v a l d y b a k a r t u su Fi la
delfijos L i e t u v i ų K u l t ū r o s 
c e n t r o v a l d y b a rengia Filadel
fijos apyl inkėje gyvenančių 
1991-ųjų metų l i teratūros lau
reatų, Kosto Ostrausko ir Vy
tauto Volerto, pagerbimą, kur is 
ivvks š.m. k o v o 27 d., 5 v.v., 
2715 E. Allegheny Ave., Phila., 
Pa. Visi kviečiami. Rengė ja i . 

(sk) 

x I e š k o m a A n n a G r e v i s -
P e a r s o n , g y v e n u s i 1332 
Wil longhby Ave. Brooklyn, 
N.Y. Ieško J u z e f ą G r e v y -
t ė - B u d v y t i e n ė , K l a i p ė d o s 
rąj . , Š a l p ė n ų p a š t a s , V a i n o -
t i šk ių km. , L i t h u a n i a . Atsi
liepkite, rašykite Juzefai a rba 
J u o z u i Lėk iu i , 3471 P a r k e r 
Rd . A l m a , I L 62807. 

(sk) 

x K a i p i r k i e k v i e n o m ė n . 
p a s k u t i n i s e k m a d i e n i , k o v o 
28 d. Bal t ia Expre s s priiminės 
s i u n t i n i u s L i e tuv ių c e n t r e 
Lemonte nuo 9 v.r. Teiraut is : 
1-800-SPARNAI a r b a 1-800-
772-7624. 

(sk) 
x „ N i e k i e n o žemė ( P r ū s ų 

L ie tuva)" , spalvotų fotografijų 
paroda iš dabart inės Kalinin
g r a d o s r i t i e s . A t i d a r y m a s 
penktadienį, kovo26 d. 7:30 v.v. 
Lion F r a m e Galer i jo je , 3125 
W. 71 St., C h i c a g o , IL 60629. 
Tel . (312) 778-6322. 

(sk) 

Nuotr. Ir. Kriaučeliūnienės 

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ATSTATYMO MINĖJIMAS 

Tik ką nubangavo per išeivijos 
telkinius Lie tuvos nepriklau
somybės paske lb imo 75 metų 
sukakties minėj imai ir nepaste
b imai p r ia r tė jo nemažesnės 
reikšmės Lietuvos nepriklauso
mybės a t s t a tymo (1990.III.1 d.) 
trejų metų sukak t i s . Senu įsibė
gėjimu, mūsų organizacijos rim
tai ir i ški lmingai paminėjo dei
mantinę sukaktį , pamiršdamos 
ir t i k p r abėgomis prisimin-

x D i a n a M o n i k a N o r k u t ė 
pakrikštyta Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misijoje š.m. vasario 
27 d. 

x S e k m a d i e n į , k o v o 21 d., 
Švč. M. Marijos Nekal to Prasi
dėjimo parap i jos bažnyčioje 
Brighton P a r k e per U vai . ry
to l ie tuviškas Mišias giedos 
solistė Nijolė Ščiukaitė. 

x P a v a s a r i n i ų m a d ų p a r o 
dą rengia Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos mokyklos Mo
t inų k lubas kovo 20 d., šeš
tadienį, 11:30 vai. ryto parapi
jos salėje. Visas pelnas ski
r i amas mokyklos išlaikymui. 
V i s u o m e n ė nuoš i rdž ia i 
kviečiama dalyvauti . 

x St. A n d r e w t h e Apos to le 
bažnyčioje (768 Lincoln Ave, 
Calumet City) ruošiamas reli
ginis koncertas — „Septyni Kris
t aus žodžiai". Koncertas įvyks 
kovo 28 d., sekmadienį. 3:30 vai. 
p.p. Dalyvauja solistai Algirdas 
Brazis, Dalia Eidukaitė-Fanelli, 
Ann Marie Kassel, David An-
derson, Šv. Andriejaus parapijos 
ir Lietuvos Vyčių choras, vado
vaujamas muz. Fausto Strolios. 
Lietuvių visuomenė kviečiama 
koncerte dalyvauti . Įėjimas — 
laisva auka . 

damos, nemažesnės reikšmės 
Lietuvos nepriklausomybės at
s ta tymo 3-jų metų šventę. 

Tenka pasveikinti Amerikos 
lietuvių tautinės s-gos valdybą, 
p i rmininkaujamą dr . Leono 
Kriaučeliūno, kuri ryžosi šią 
sukak t į iškilmingai paminėt i . 

Minėjimas įvyko kovo 14 d. 
J a u n i m o centre, Čikagoje. Pra
dėtas pamaldomis tėvų jėzuitų 
koplyčioje, Mišias aukojant ir 
pamokslą pasakant kun. Juozui 
Vaišniui , SJ. Pamoksle iškėlė 
Lietuvos nepriklausomybės at
s tatymo reikšmę, kvietė užmirš
t i komunistų padarytas skriau
das ir vieningai dirbti tautos 
l a b u i . Pamaldose i r p r ie 
paminklo dalyvavo šaul iai ir 
ramovėnai su vėliavomis, gie
dojo solistai Margarita ir Vaclo
vas Momkai, vargonuojant muz. 
Manigirdui Motekaičiui. 

Po pamaldų dalyviai susi
r inko prie Laisvės kovų pa
minklo ir, vadovaujant dr. Leo
nui Kriaučeliūnui, pagerbti žu
vusiej i už Lietuvos la isvę. 
Aukurą uždegė PLB pirmi
n inkas Bronius Nainys, asis
tuojamas Eleonoros Valiukė-
nienės ir Bronės Kremerienės. 
Prasmingą žodį tarė Korp! Neo-
Li thuania vyr. valdybos vice
pirm. Jurgis Lendraitis, o gėlių 
vainiką padėjo, taut iniais rū
bais pasipuošusios Lina Lend
ra i ty tė ir Kristina Jonušai tė . 
Giedotas Lietuvos h imnas . 

Salėje minėjimą vedė Korp! 
Neo-Lithuania vyr. valdybos 
pirm. Vida Jonušienė. Įnešus 
vėliavas ir pagiedojus himną, 
invokacią sukalbėjo kun . Juozas 
Vaišnys, SJ, kovo 11-tos dienos 
aktą ir gen. konsulo Vaclovo 
Kleizos (išvykusio į Vilnių), 
sveikinimą raštu perskaitė Vida 

Dėl sniego audros at idėtas 
koncertas įvyko trečiadienį, 
kovo 17-tą, Šv. Patriko dieną ir 
— ar tai sutapimas? Giedrės 
Kaukai tės suknelė buvo žalia. 
J i atrodė kaip filmų žvaigždė ir 
visiškai sužavėjo Clevelando 
lietuvius. 

Skubu rašyti įspūdžius. Dar 
tebeskamba iki širdies nu
einantis muzikavimas. Gaila , 
kad tokius talentus mes nesuge
bam pr i s ta ty t i amer ik ieč ių 
publikai. Europoje Kaukai tė 
koncertuoja dažnai, o pas m u s 
atvyksta ir tarp mūsų pasilieka. 
Kaukaitės programos p lanas 
buvo nepaprastai drąsus: pra
dėti koncertą su lietuvių kompo
zitorių naujais kūriniais. 

Girdėjom Justino Bašinsko 
vokalinį ciklą „Teka upelė" . 
Pradžia pr iminė Schuber to 
„Auf dem Wasser zu s ingen" 
nuotaiką. Menininkės sekė 
intymią pasaką su atsargiais 
dramatiškais išsiveržimais ir 
vėl baigiant ramiai tekančio 
upelio nuotaika. 

Feliksas Bajoras, kaip ir k i t i 
kompozitoriai, turi būti amžinai 
dėkingi Kaukaitei už jų dainų 
atlikimą. Bajoro dainas ga l ima 
padainuoti nuobodžiai, kažką 
vis kartojant ir niekur nenu
einant. Kaukaitė jas dainavo 
k a i p b u r t i n i n k ė . N i e k a s 
nes ikar to jo , emocijų s k a l ė 
p a p r a s t a s d a i n a s p a d a r ė 
meniškomis. 

Jautr iausiai atliktos dainos 
buvo Algimanto Bražinsko. Dvi 
raudos ir aukojimas. Čia dingo 
Kaukaitės kontroliuojamas san
tūrumas ir aukojime prasiveržė 
didelė dramatinė jėga. Brahmso 
dainos buvo labai vykusiai pa
rinktos ir padainuotos. Ypač 
įdomiai skambėjo Liebestreun ir 
Maedchenlied, o Vergebliches 
Staendchen niekad negirdėjau 
taip sumaniai ir koketiškai at
liekant. 

K a u k a i t ė konce r t ą baigė 
kubiečio kompozitoriaus Joa-
quin Nin dainomis. Po Brahm
so dainų, kurios mano nuomone, 
galėjo būti tea t ra l i škai santū
resnės, Giedrė Kauka i tė , pilna 
žodžio prasme, pavir to ispane. 
Pasikeitė judesiai , žvilgsniai. 
Atrodė, pradės šokti ir groti 
castanjetėmis! Bisui padainavo 
liaudies dainą a capella ir poe
to Garcia de Lorce dainą apie 
Seviliją. 

Kaip sakiau, reklamuojant šį 
koncertą, kad girdėsit geriausią 
meninę programą iš Lietuvos. 
Taip ir yra! Kauka i t ė s nesitai-
kymas publikai, savo talento ir 
žavesio pagalba ją nugalint, yra 
sveikintinas. Apie jos balsą 
rašyti neužtenka. Ne t ik gražų 
balsą girdėjom, bet matėm ir ža
vėjomės jos vaidyba, atl ikimu. 

Giedrė Kauka i t ė ir subtili 
p a r t n e r ė k o n c e r t m e i s t r ė 
Gražina Ručyte-Landsbergienė 
mums suteikė dainos meno 
spektaklį. 

A l d o n a S t e m p u ž i e n ė 

Solistė Giedrė Kaukaitė 

Jonušienė ir paskaitai pakvie-1 
tė PLB pirm. Bronių Nainį. 

PLB pirmininkas ir „Pasaulio 
lietuvio" redaktorius Bronius 
Nainys t ik ką buvo grįžęs iš 
ilgesnės kelionės, kurios metu 
aplankė Sibiro miestuose tebe

gyvenančius lietuvius, o t a ip 
pa t Gudijoje, Kara l i auč iaus 
srityse, Suvalkų trikampyje ir 
kitur. Savo kalboje, aptaręs šios 
šventės reikšmę, pasidalino 
įspūdžiais iš aplankytų vietovių 
ir susitikimų su vietos lietu
viais. 

Sibiro lietuvių gyvenimo vaiz
d a s y r a l i ūdnas , no r s j i e 
nekenčia šalčio ir nejaučia 
degalų stygiaus, bet nepažabota 
infliacija ir buitinių re ikmenų 
kainų iškilimas, ekonominė 
s u i r u t ė k a n k i n a ž m o n e s . 
Aplankytieji lietuviai daugiau
sia yra tremtinių vaikai, sukūrę 
mišrias šeimas, nekalba lietu

v i ška i , g y v e n a i š s i b a r s t ę 
plačiose apylinkėse ta rp rusų, 
neturi kultūros namų. Daugiau 
domisi ekonominiu gyvenimu, 
bet ne kultūrine veikla. Geriau
sią įspūdį paliko Suvalkų tri
kampio l ietuviai , kurie yra 
gerai susiorganizavę, turi savo 
spaudą, mokyklas, kultūros na
mus ir kovoja už lietuviškas 
pamaldas bažnyčiose. 

Broniaus Na in io paska i t a 
buvo įdomi ir t i n k a m a šio 
minėjimo paskirčiai , todėl ji 
susilaukė šilto klausytojų pri
tarimo. 

Meninę dalį at l iko solistas 
Algis Barniškis ir Dainavos an
samblis, diriguojamas muz. Da
r iaus Polikaičio. Akompanavo 
pianistė Loreta Meištininkienė. 
Minėjimas ba ig tas visiems gie
dant Maironio giesmę „Lietuva 
brangi" . 

Minėjimas gerai organizuotas, 
puiki programa — akademinė ir 
meninė. Visuomenė gali būt i 
dėkinga ALTS-gos valdybai už 
Kovo 11-tosios šventės tinkamą 
paminėjimą, nes jos reikšmė 
pr i lygs ta didžiajai Vasar io 
16-tos dienos šventei. 

(ąj) 

Amerikos Lietuvių Tautinės s-gos Kovo 11-tos dienos Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo 
šventės programos dalyviai. Iš k.: korp! Neo-Lithuania vyr. v-bos pirmininkė Vida Jonušienė, 
kun. Juozas Vaišnys, koncertmeisterė Loreta Meištininkienė, PLB pirm. Bronius Nainys ir ALT 
s-gos pirm. dr. Leonas Kriaufceliūnas. Stovi: muz. Algimantas Barniškis, „Dainavos" ansamblio 
valdybos pirm Danguolė Ilginytė ir ansamblio vadovas Darius Polikaitis. 

Nuotr. Ir. Kriaučeliūnienės 

x Sol is tės Nijolės Šč iuka i 
t ė s koncertas įvyks kovo 28 d. 
Cicero Šv. Antano parapijos 
salėje, tuoj po 11 vai. šv. Mišių. 
Po ilgos ir šaltos žiemos Cicero 
lietuviams bus didelė dvasinė 
atgaiva, a teiki te visi ir pasi
džiaukime lietuviška daina. Šią 
kul tūr inę popietę rengia LB 
Cicero apylinkės valdyba. Po 
koncerto pabendravimas prie 
kavutės. 

Advokatas Jonas Gibai t is 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
T e l . (1-312) 776-8700 

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




