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JAV nežada priimti 
serbų statomų sąlygų 

VV'ashington, DC, gegužės 5 
d. (NYT) - Aukšti JAV admi
nistracijos pareigūnai t re
čiadienio vakarą pasakė, jog 
galimybė, kad JAV sutiktų su 
kokiomis serbų statomomis 
sąlygomis, yra labai maža, bet 
tuo tarpu jie žinių iš Bosnijos 
serbų parlamento sesijos neko
mentuos, nes nori pastudijuoti 
ką serbai siūlo ir pasitarti su 
sąjungininkais. 

Tuo tarpu administracija tebe-
planuoja įvairius karinius ėji
mus Balkanuose užtikrinti, kad 
taikos sutarties būtų laikomasi. 
JAV pareigūnai pasakė, jog jei 
JAV daliniai būtų pasiųsti į 
Bosniją kaip taikos palaikytojai, 
tai įvyktų tik 10-14 dienų po to, 
kai serbai bus pasirašę taikos 
sutartį JAV-oms priimtinomis 
sąlygomis. Tuomet JAV turėtų 
teisę panaudoti tokią jėgą, 
kokios prireiktų, užtikrinti, kad 
taikos sutartis vykdoma, net ir 
jei tai pareikalautų susirėmimo 
karo lauke. 

Būtina išaiškinti JAV 
žmonėms 

Kongreso vadai iš abiejų poli
tinių partijų, susitikę su prezi
dentu Clinton tartis,užtikrino 
prezidentą jog jis gali tikėtis 
paramos iš abiejų partijų, jei jis 
nuspręstų panaudoti karinę jė
gą Balkanuose tam, kad pri
verstų serbus pasirašyti arba, 
kad jie sutarties laikytųsi. Bet 
svarbu, kad prezidentas išaiš
kintų amerikiečiams, ką Ameri
ka gali laimėti ar pralaimėti 
šiuo ėjimu. „Pirmučiausiai 
reikia Amerikos piliečiams 
išdėstyti stiprų argumentą, kad 
jie suprastų, kodėl tai daroma", 
pasakė Atstovų rūmų mažumos 
vadas kongr. Robert Michel, iš
ėjęs iš pasitarimo su prezidentu. 

Bet vis didėjant galimybei, 
kad JAV gali įsivelti į karą Bos
nijoje, kai kurie jau ilgai Kong
rese išbuvę jo nariai posėdyje su 
prezidentu pabrėžė, kad jis turės 
gauti Kongreso leidimą prieš 
siųsdamas JAV karius į Bosni
ją. Nors jie sakė, kad preziden
tas laimės jų paramą, bet ypač 
Atstovų rūmuose tai nebūsią 
dideliu balsų santykiu. Atstovų 
rūmų daugumos vadas kongr. 
Richard Gephardt priminė, kad 
taip darė prez. George Bush 
prieš siųsdamas JAV karius į 

Persų įlanką ir kad taip reikia 
daryti ir dabar. 

Baltųjų rūmų pareigūnai 
pasakė, jog j ie džiaugtųsi 
Kongreso įgaliojimu, bet paliko 
atvira, ar jie to įgaliojimo sieks 
prieš ar po JAV dalinių pasiun
timo. Prez. Clinton pasakė, kad 
jis nežada įsakyti karius siųs
ti tol, kol nebus tam paruošęs 
dirvą JAV Kongrese, Jungti
nėse Tautose ir su europiečiais 
sąjungininkais. Bet iš pasikal
bėjimų su įvairiais JAV parei
gūnais gaunasi vaizdas, kad 
visas tas procesas yra daug 
toliau pažengęs, negu tuo tarpu 
žino daugelis amerikiečių ar net 
Kongreso narių. 

Dabartinis p l anas 

JAV administracijos parei
gūnas paaiškino, jog jei serbai 
pasirašys sutartį, pagal dabar
tinį planą JAV lauks 10 dienų 
ir stebės, ar jie laikosi sutarties, 
o tada jau siųs karines pajėgas. 
Jei serbai parodys, kad tikrai 
laikosi pasirašytos sutarties, 
VVashingtonas yra pasiruošęs 
siųsti 20,000 karių, kurie daly
vautų 60,000 karių Jungtinių 
Tautų pajėgose užtikrinti, kad 
sutarties yra laikomasi. 

Bet pirmiau JT Saugumo Ta
ryba turėtų patvirtinti rezo
liuciją, pavedančią JT gen. 
sekretoriui Boutros Boutros-
Ghali išvystyti taikos palai
kymo strategiją, bendradarbiau
jant su NATO ir su kitomis 
suinteresuotomis valstybėmis, 
kaip Rusija. Tuomet gen. sekr. 
Boutros-Ghali praneštų Saugu
mo Tarybai, jog planas jau yra 
sudarytas ir Saugumo Taryba 
turėtų pravesti antrą rezoliu
ciją, pritariančią plano taisyk
lėms ir leidžiančią planą vykdyti. 

Lemiamas klausimas yra vyk
dymo taisyklių nustatymas. 
JAV nori gauti kuo platesnį 
leidimą daryti viską, ko tik 
reikės, kad su ta r t i s būtų 
vykdoma, imtinai ir panaudoji
mą jėgos prieš tuos, kurie laužo 
sutartį ar užpuola JT taikos pa
laikytojus. JAV nori išvengti 
dabartinės padėties, kurioje 
atsidūrė Jungtinės Tautos Kro
atijoje, kai neišsirūpino pakan
kamai plataus leidimo gintis ir 
imtis kitų jėgos panaudojimo 
veiksmų. 

Estija paskyrė JAV 
pulkininką karo pajėgų vadu 

Bosnijos serbų sušauktoje parlamento sesijoje Bosnijoje serbų vado Radovan Karadzič kalbos, 
įtaigojant pasirašyti taikos sutartį.klausosi (iš dešinės i Jugoslavijos prezidentas Dobrica Cosič, 
Graikijos ministras pirmininkas Konstantinas Mitsotakis, Serbijos prezidentas Slobodan Milosevič 
ir Montenegro prezidentas Momir Bulatovič. 

Serbai pasirašys, bet su sąlygomis 

Naujos gairės Rusijos 
užsienio politikai 

Maskva , balandžio 29 d. 
(RFE/RL) — Naujausioji versija 
Rusijos užsienio politikos 
apibūdinimo jau yra pasirašyta 
prezidento Boris Jelcino, ra
šoma laikraštyje „Nezavisima-
ja gazeta". Jau atrodo yra 
užbaigiamas 14 mėnesių trukęs 
ieškojimas aiškių nurodymų 
Rusijos užsienio polit ikai . 
Gairių rašymui vadovavo Rusi
jos Saugumo Tarybos sekreto
rius Jurij Skokov. 

Naujose gairėse nurodamas 
naujas procesas, kaip užsienio 
politikos sprendimai bus da
romi. Anot Rusijos Saugumo 
Tarybos pareigūno užsienio 
reikalų sprendimui Oleg Oso-
benkov, sprendimų nebegalės 
padaryti tik vienas žmogus, 
sakysim, skrisdamas lėktuve į 
konferenciją. Kaip rašo balan
džio 29 d. „Rossisskaja gazeta", 
atrodo, kad Osobenkov galvoje 

turėjo užsienio ministrą Andrėj 
Kozyrev. Paklaustas, kaip į šias 
gaires žiūri Rusijos Užsienio 
Reikalų ministerija, Osobenkov 
tik atsakė, kad rašant gaires, 
visos nuomonės buvo išklausy
tos. 

Vienas pagrindinių principų, 
rašant naująsias gaires buvo su
pratimas, kad Rusija tebeturi 
pasaulinės galybės statusą. Ne
paisant jos vidinės krizės, Rusija 
ir toliau stipriai įtakoja įvykius 
pasaulyje. Kaip t ik dėl to, rašo
ma gairėse, svarbu Rusijai likti 
aktyviai tarptautinėse politinė 
se bei ekonominėse organizaci
jose. 

Naujosios gairės taip pat nu
rodo, kad vienas svarbiųjų Rusi
jos interesų yra išsaugoti Rusijos 
Federacijos vientisumą. Tai taip 
pat iškelia svarbą Rusijai in
tegruotis Nepriklausomų Vals
tybių Sandraugoje, apsaugoti 

Pale , Bosnija-Herzegovina, 
gegužės 6 d. (NYT) - Bosnijos 
serbų nacionalistų „parlamen
tas" trečiadienį svarstė, ar pa
tvirtinti jų vado Radovan Kara
dzič pasirašytą taikos sutartį. 
Jie ginčijosi apie norimas pri
dėti sąlygas prie sutarties ir 
kėlė klausimą, ar iš tikrųjų žada 
sutarties laikytis. 

Du kartus praeityje jau atme
tę siūlomą sutartį, šį kartą par
lamento nariai atrodo norėjo 
bent išklausyti jų „prezidento" 
Karadzič prašymus sutartį pa
sirašyti, o taip pat ir Serbi
jos prezidento Slobodan Milo
sevič ir Graikijos ministro 
pirmininko įvairius įtaigojimus, 
kad jie sutartį pasirašytų. Bet 
parlamento nariai sakė, kad jų 
sąlygų tarpe taip pat gali būti 
ir lemiami pakeitimai siūlomo 
į provincijas sudalinimo žemė
lapyje. Kur nustatomos sienos, 
nulems ir kuri grupė tą provin
ciją valdys — musulmonai, kroa
tai, ar serbai. 

Serbai stato sąlygas 

„Mes taip pat norime, kad kai 
kurios ekonominės sankcijos 
prieš Serbiją būtų tučtuojau 
pašalintos ir kad būtų pažadėta 
ir kitas palaipsniui pašalinti", 
pasakė vienas to parlamento na
rys. „Mes norime, kad čia at
siunčiami JT daliniai būtų iš 
valstybių, kuriomis mes pasi
tikime, kaip Graikija ir Rusija, 
o ne arabų kraštai. Jei tos 
sąlygos bus priimtos, mes 
turbūt balsuosime pasirašyti", 
jis sakė. 

Bet taikos planas, kurį 
derybose su visomis šiame 
konflikte dalyvaujančiomis 
grupėmis sudarė JT įgaliotinis 
Cyrus Vance ir Europos Bend
rijos įgaliotinis Lord David 
Owen, negali būti šios, save 
pasivadinusios parlamentu, 
grupės keičiamas, ir serbų 
pridedamos sąlygos negali 
įpareigoti sutarties pasirašiusių 
kroatų ir musulmonų. 

Iš karto nebuvo aišku, ar 
šiomis naujai statomomis sąly
gomis buvo bandoma pratęsti 

žmogaus teises buvusioje Sovie
tų Sąjungoje ir kur reikia paša
linimą ginkluotų konfliktų, kad 
Rusijos tarptautinė pozicija 
būtų išsaugota. 

derybas ar atidėti sutarties 
vykdymą. Visoms grupėms 
pasirašius sutartį, numatoma, 
kad JT atsiųs apie 50-70 
tūkstančių karių (jų tarpe ir 
20,000 JAV karių prižiūrėti, 
kad sutartis būtų vykdoma. 

Kita galimybėK^odėl serbai 
stato naujas sąlygas, tai gali 
būti, kad neatrodytų per lengvai 
kapituliavę prieš savo tautie
čius. Pasiskelbusios Bosnijos 
Serbų Respublikos sveikatos 
ministras Dragan Kalinič išdės
tė jų parlamento statomas sąly
gas. 

Nuolatiniai koridoriai su 
Serbija 

Svarbiausia tų sąlygų — tai 
kad būtų apsaugoti nuolatiniai 
koridoriai j Serbiją iš Bosnijoje 
serbų apgyventų provincijų. Tai 
yra svarbu serbams, nes dabar 
kai kurios vietovės vakarinėje 
Bosnijoje ir Kroatijoje tėra su
jungtos su Serbija vietose tik 
vieno mylios pločio koridoriumi, 
kurį musulmonai milicininkai 
nuolat apšaudo ir puola tuo 
koridoriumu judančiuosius. „Vi
sos serbų apgyventos provincijos 
turi būti sujungtos ištisiniais 
t e r i to r in ia i s kor idor ia is" , 
pasakė D. Kalinič. 

Nors C. Vance ir Lord Owen 
Atėnuose sutiko įkurti šešių 
mylių pločio koridorių šiauri 
nėję Bosnijoje, kurį apsaugotų 
JT daliniai, jie neužtikrino 
serbų, kad ilgainiui jie galės 
kontroliuoti ta provinciją, per 
kurią tas konciorius eina. I šią 
teritoriją visos trys grupės reiš
kia stiprias pretenzijas. D. Kali
nič pasakė Reuters reporte
riams, kad Bosnijos serbai 
svarsto galimybę pasiūlyti 
kroatams kitur serbų laikomą 
teritoriją, kad jie atiduotų šį 
koridorių serbams. 

Reuters žinių agentūra pa 
skelbė šias B -nijos serbų sta
tomas sąlyga- 1. Kad liautųsi 
šaudymai ir k id tučtuojau būtu 
atsiųsti JT stebėtojai į fronto 
linijas stebėti paliaubų. 2. Kad 
serbams, kurie gyvena musul
monų ar kroatu valdomose teri
torijose, kuriose serbai sudaro 
daugumą, butų leidžiama bal
suoti referendume, kuriame jie 
apsispręs, ar jie nori prisijung 
ti prie gretimų, serbams 
priklausanč, : provincijų. 

Serbų rėmėjai dalyvavo 

Bosnijos serbų parlamento 
sesijoje pirmoje eilėje sėdėjo 
žymūs Bosnijos serbų draugai, 
jų tarpe pagrindi nis Bosnijos 
serbų kariuomenės rėmėjas, 
Serbijos prezidentas Slobodan 
Milosevič; Jugoslavijos Federa
cijos prezidentas Dobrica Cosič 
ir Graikijos ministras pirmi
ninkas Konstantinas Mitsota
kis. Pastarasis ėjo tarpinin
ko pareigas praėjusį savaitgalį 
Atėnuose, kai Bosnijos serbų 
vadas Radovan Karadzič prin
cipiniai pasirašė taikos sutartį. 
Visi parlamento sesijoje ragino 
taikos sutartį priimti. 

Komentuodamas parlamento 
sesiją, vienas parlamento sesiją 
saugantis kareivis pasakė: „Nei 
vienas iš šiandien kalbėjusių ne
pasakė nieko naujo. Man nepa
tinka atiduoti teritoriją už 
dyką". Parlamento nariai 
panašiai pasisakė. „Žmonės 
priešinasi šiam planui, nes mes 
nenorime savo žemės atiduoti 
turkams", pasakė vienas par
lamento narys, „turkais" vadin
damas Bosnijos musulmonus. 

Bosnijos serbai dabar valdo 
daugiau, kaip 70** Bosnijos 
žemės, bet pagal dabartinę 
taikos sutartį, jie gautų tik 409c 
Bosnijos teritorijos. 

Pasikeitusios sąlygos 

Nors prieš dvi savaites šis par
lament as vienbalsiai atmetė 
taikos sutartį, dabar padėtis yra 
gerokai pasikeitusi. Dabar jau 
yra įvestos griežtos sankcijos 
prieš SerbijVir Montenegro — 
dabartine Jugoslaviją suda
rančias valstybes, Serbijos 
stipriausi rėmėjai Rusijoje buvo 
nugalėti referendume ir JAV 
bei ju sąjungininkai jau kuria 
planus karinei intervencijai. 

Parlamento sesijoje kalbėjęs 
Jugoslavijos prezidentas, garsus 
istorinių romanų autorius, ra
gino parlamento narius netęsti 
ilgos serbų tradicijos: laimėti 
karą. bet pralaimėti taiką. „Šio 
plano sąlygos nėra idealios. Iš 
tiesų, jos yra skaudžios. Tas pla
nas yra netobulas ir neteisin
gas, bet jis mums duoda progą 
įvykdyti savo tikslus per taiką, 
užuot per karą. Pasaulis yra 
nusistatęs prieš mus ir mes ne
galime šio karo tęsti iki savi
žudybės"', jis kalbėjo 

San Jose , Kalifornija, gegu
žės 5 d. (AP) — Estija paskyrė į 
pensiją išėjusį JAV kariuo
menės pulininką Estijos karo 
pajėgų vyriausiu vadu, nepai
sant JAV valdžios pasiprieši
nimų. Estijos parlamentas pa
tvirtino JAV kariuomenės pul
kininką Aleksandr Einseln 
šioms pareigoms nors, anot 
pulk. Einseln, JAV Valstybės 
sekretorius Warren Christopher 
atmetė jo prašymą leidinio apsi
imti šias pareigas. Kalifornijo
je gyvenančiam Estijos pulki
ninkui gresia netekimas jo 
50,000 dol. metinės pensijos. 

Pulk. A. Einseln pasakojo, jog 
jį sudomino siekti šių pareigų 
dabartinis Estijos prezidentas 
Lennart Meri, kuris pernai, kai 
su juo kalbėjosi, buvo Estijos 
užsienio ministras. L. Meri juo 
susidomėjo dėl to, kad jis yra 
aukščiausio rango JAV karinin
kas, kalbantis estiškai. Savo pa
reigose pulk. Einseln būtų atsa
kingas tik Estijos prezidentui. 

Estijoje gimusio JAV piliečio 
pulkininko Einseln žmona Lee, 
Mountain View, Kalif., prakti
kuojanti psichologė, sako, kad 
jo šeima būtų pritrenkta, jei jis 
nustotų JAV pilietybės dėl to, 
kad norėjo padėti savo tėvynei. 

„Netekti pilietybės Aleksui 
būtų absoliutiška kančia", sako 
jo žmona. „Jis tikrai tiki JAV 
idealais. Todėl jis ir įstojo į JAV 
kariuomenę — kad už juos 
kovotų". 

Būdamas 61 metų, jis tebėra 
idealistas ir savo būdu linkęs į 
heroiškumą", ji sako. „Jei tai 
atsitiktų, jis būtų tikrai įskau
dintas. Tai ir finansiškai mus 
paveiktų, jei jie atimtų jo pensi-/ 
ją". 

Pulk. A. Einseln su savo šei
ma pabėgo iš Latvijos 1944 m., 
Sovietams užimant Estiją,ir į 
JAV atvyko 1949 metais. I JAV 
kariuomenę įstojo 1950 metais, 
tarnavo Korėjoje ir Vietnamo 
kare, Žaliųjų berečių pulke. 
Vėliau dirbo JAV Jungtinių 
karo pajėgų vadų štabe. Prieš 
išeidamas į pensiją 1985 metais, 
pulk. Einseln dar tarnavo JAV 
Pacifiko daliniuose. 

Nors ne visi Estijos karo 
pajėgų vadai pritarė jo pasky
rimui, pulkininko A. Einseln 
žmona sako, kad jos vyras vi
suomet verčiau renkasi derybas, 
vietoj karinės jėgos panaudo
jimo konfliktų sprendimui ir 
kad jis siekia „suvakarietinti" 
praeityje Sovietų dominuotą 
Estijos kariuomenę 

Lietuvos auksas 
užsienyje 

Kaunas , balandžio 28 d. — 
„Vakarinis Kaunas" rašo. kad 
Lietuvos Banko vadovas R. Vi
sokavičius p ranešė apie 
Lietuvos aukso kiekį, saugomą 
užsienio bankuose. Anglijoje 
dabar yra 2.9 tonos, 
Prancūzijoje — 2.2 tonos, 
Šveicarijoje — 0.5 tonos. Už 
Švedijoje buvusį Lie tuvos 
auksą, kuris buvo atiduotas So
vietų Sąjungai po 1940 m. oku
pacijos, Švedija sumokėjo Lie
tuvai pinigais 14 milijonų do
lerių. R. Visokavičiaus nuomo
ne, kažkiek aukso gali būti likę 
ir JAV, kur prieš karą buvo 
padėta 2.5 tonos. Tačiau daug jo 
sunaudota Lietuvos ambasadai. 
Dabar, stengiantis stabilizuoti 
Lietuvos pinigus, jis itin reika
lingas. 

Nedraugiškos Rusijos 
pratybos Estijoje 

Tal inas , balandžio 23 d. 
(RFE/RL) — Estijos užsienio 
ministerija pasiuntė protesto 
notą Rusijos ambasadoriui 
Taline, dėl Rusijos Šiaurės 
Vakarų dalinių keturias dienas 
trukusių karinių pratybų. Šių 
pratybų tikslas buvo surepe
tuoti Pabaltijo s t ra teginių 
karinių objektų paėmimą. Pra
tybų metu kai kurie daliniai (o 
visi Rusijos daliniai šiuo metu 
yra Estijoje neteisėtai) buvo 
atvesti į visiškos paruošties 
būklę. 

Protesto notoje rašoma, jog to
kios pratybos gali būti laikomos 
„nedraugišku veiksmu", pažei
džiančiu Estijos ir Rusijos 
derybų komisijų bendrai priim
tus derybų pagrindus. 

Estijos gynybos ministro 
pavaduotojas Valdis Pavlovskis 
pareiškė, jog tokios pratybos yra 
akivaizdus Pabaltijo šalių su
verenumo pažeidimas. Rusijos 
pareigūnai pasisakė nemanė, 
kad tokioms pratyboms reikia 
gauti leidimą ir nepaaiškino, 
kodėl kai kurie daliniai buvo 
pilnos paruošties karui būklėje. 

Estijos gynybos ministras 
Hain Rebas šias pratybas pa
vadino „aiškia provokacija". 

Lietuvos mokytojai 
streikuoja 

Vilnius, balandžio 29 d. — 
Lietuvoje dabar yra 36 valsty
bės tarnautojų kategorijos. 
Pagal atlyginimą mokytojai yra 
29-oje vietoje. Prieš tris savaites 
mokytojai išdėstė savo ekonomi
nius reikalavimus vyriausybei. 
Nesulaukę atgarsio, balandžio 
29 d. daug Lietuvos mokyklų 
paskelbė vienos dienos įspė
jamąjį streiką. Vilniuje streika
vo 33 mokyklos (yra apie 50). 
Prie Vyriausybės rūmų taikiai 
ir kultūringai streikavo kelio
likos Vilniaus mokyklų pedago
gai. 

Kaip praneša „Lietuvos ry
tas", reikalavimų esmė tokia: 
Nuo šių metų gegužės 1 d. padi
dinti darbo atlyginimą ne ma
žiau kaip 10 minimalių pragy
venimo lygių; atostogų atlygi
nimą skaičiuoti įvertinus in
fliaciją. 

Atsakymo pedagogai lauks sa
vaitę. Negavę teigiamo at
sakymo, mokytojai skelbs ilga
laikį streiką. 

Vieno informatikos mokytojo 
paskaičiavimais, pedagogas, 
turintis 30 savaitinių pamokų, 
aukėljamąją klasę ir vadovau
jantis informatikos kabinetui, 
rugsėjo mėnesį gavo 5,228 talo
nus, arba 27.45 dolerius, o kovo 
mėnesį gavo 5,401 taloną, arba 
19.63 dolerius. Tų pajamų už
tenka užmokėti už butą, nusi
pirkti duonos ir vieną litrą 
pieno. 

KALENDORIUS 

Gegužės 7 d.: Stanislovas 
(Stasys). Danutė, Domicėlė. Pa
saulinė maldos diena. Spaudos 
draudimas panaikintas 1904 
metais. 

Gegužės 8 d.: Mykolas, 
• Audrė. Džiugas, Mingaila. 

ORAS CHICAGOJE 

Penktadienį saulė tekėjo 5:40, 
leisis 7:55. Temperatūra dieną 
73 F (23 CK ryte gali būti aud
ra, po pietų dalinai saulėta, 
naktį 54 F (12 C). 

Šeštadienį saulė teka 5:39, 
dalinai saulėta, šilčiau. 

> 
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/PORTO APŽVALGA 

JAUNUČIŲ KREPŠINIO 
PIRMENYBĖS DETROITE 

Š.m. balandžio 24-25 d., Det
roite vyko 1993 m. Š. Amerikos 
lietuvių jaunučių krepšinio 
pirmenybės, kurias pravedė 
Detroito LSK „Kovas". 

Varžybos buvo vykdomos 3-jo-
se klasėse: C (1978 m. gimimo 
ir jaunesnių), D. (1980 m. gim. 
ir jaun.) ir E (1982 m. gim. ir 
jaun.) 

C klasėje buvo 5 klubai: 
Toronto „Aušra", Hamiltono 
„Kovas". Londono „Tauras", 
Čikagos ASK „Lituanica" ir 
Detroito , ,Kovas". Buvo 
žaidžiama 2-jų minusų (Double 
elimination) sistema. Pirmose 
rungtynėse H. „Kovas" supylė 
L. „Taurą" 84:6. Kitoje pusėje 
ASK „Lituanica" įveikė „Aušrą 
50:28, atsidurdama į laimėtojų 
pusės finalą. Toliau pirmoje 
pusėje pernykštis laimėtojas D. 
„Kovas", po nemažų pastangų, 
nugalėjo H. „Kovą" 32:39. Tuo 
būdu laimėtojų finale susitiko 
ASK „Lituanica" ir D. „Kovas", 
kur D. „Kovas" išėjo laimėtoju 
39:30. Pralaimėjusių pusėje 
„Aušra" nugalėjo L. „Taurą" 
43:12, tačiau suklupo prieš H. 
„Kovą" 25:44. Sekmadienį, pra
laimėjusiųjų , ,finale", po 
apylygės kovos, ASK „Lituani
ca" prasmuko pro H. „Kovą" 
34:32. Galutiniam finale dėl 
čempionato vėl susitiko D. 
„Kovas" su ASK „Lituanica". 
Beveik ištisas rungtynes kovie-
čiai vedė arti 10 taškų skir
tumu, tačiau į pabaigą ASK 
„Lituanica" stipriai susiėmė, 
tačiau prisivyti nepavyko ir D. 
„Kovas" išpešė sunkią pergalę 
50:48, apgindamas pernykštį 
titulą. Pagal užimtas vietas, 
komandos pasiskirstė: 1) D. 
„Kovas", 2) ASK „Lituanica". 
3) H. „Kovas", 4) „Aušra", 5) L. 
„Tauras". 

D klasėje žaidė 7 koman
dos: Hamilotno „Kovas", Lon
dono „Tauras", Toronto „Auš
ra" I, Toronto „Aušra" II, 
Toronto „Vytis", Chicagos ASK 
,,Lituanica" ir Clevelando 
„Žaibas". Varžybos buvo vykdo
mos modifikuota vieno minuso 
sistema su paguodos ratų pra
laimėtojams. Pirmame rate. 
„Žaibas" nugalėjo „Aušrą" II 
53:6, Vytis įveikė „Taurą" 35:23 
ir ASK „Lituanica" laimėjo 
prieš „Aušrą" 149:15. Antrame 
rate,„Žaibas" parklupdė pernai 
metų čempioną. H. „Kovą" 
39:21, o ASK „Lituanica" nu
galėjo ,,Vytį" 26:14. Pra
laimėtojų pusėje, „Aušra" II 
įveikė „Taurą" 28:12, tačiau po 
to turėjo nusileisti H. „Kovui" 
25:37, gi „Aušra" praslydo pro 
„Vytį" 14:12. Sekmadienį rungty 
nes dėl 3 vietos sunkiai laimėjo 
H. „Kovas" prieš „Aušrą" I - 27:25. 
Finale dėl čempionato „Žaibas" 
visiškai dominavo ASK „Litua
nica" ir rungtynes laimėjo 
45:16. Taigi pirmas 4 vietas ko
mandos užėmė sekančiai: 1) 
„Žaibas", 2) ASK „Lituanica", 
3) H. „Kovas", 4) „Aušra" I. 

E klasėje dalyvavo 6 koman
dos: Hamiltono „Kovas", To
ronto „Aušra", Toronto „Vytis", 
Clevelando „Žaibas" I ir II ir 
Detroito „Kovas". Buvo žai
džiama modifikuota vieno mi
nuso (Single elimination) siste
ma su paguodos ratu pralaimėto
jams. Pirmame rate „Žaibas" I 
laimėjo prieš D. „Kovą" 31:14 
ir „Vytis" prieš „Žaibą" II 22:4. 
Antrame rate H. „Kovas" nuga
lėjo „Žaibą" I 28:13, o „Aušra" 
įveikė „Vvtį" 21:16. Pralaimė

tojų pusėje, „Žaibas" I sudorojo 
„Žaibą" II 36:8, o „Vytis" 
nugalėjo D. „Kovą" 22:10. 
Sekmadienį rungtynių dėl 3-čios 
vietos laimėtojų išėjo „Vytis" 
prieš „Žaibą" I 22:19. Finalą dėl 
čempionato laimėjo H. „Kovas" 
įveikęs „Aušrą" 27:18. Pirmos 
4 komandos išėjo sekančios: 1) 
H. „Kovas", 2) „Aušra", 3) 
„Vytis", 4) „Žaibas" I. 

Pirmenybės praėjo labai sėk
mingai, tiek iš organizacinės, 
tiek iš sportinės pusės. Šiais 
metais dalyvavo viso 18 ko
mandų, o pernai — 12. Žaidimo 
lygis taipogi neabejot inai 
pakilo, kadangi klubai pradėjo 
daugiau dėmesio kreipti į 
jaunesniojo prieauglio ruošimą. 
Jaunučių pirmenybių vykdy
mas atskirai nuo pagrindinių 
žaidynių pasirodė naudingas dėl 
kelių priežasčių: a) Jaunučiai 
buvo dėmesio centre vietoj kad 
liktų kitų varžybų šešėlyje, b) 
klubų treneriai-vadovai galėjo 
savo laiką ir dėmesį skriti 100^ 

Čikagos „Lituanicos" jaunieji krepš in inkai ir jų 
varžybose Detroite, š.m balandžio 24-25 dienomis 

t rener i s R imas Dirvonis , jaunųjų k repš in inkų 

Nuotr . J o n o U r b o n o 

dynėms pasiruošė labai kruopš
čiai. Organizacinis komitetas, 
kurio vadovas buvo klubo pirm. 
Algis Rugienius ir Sauliaus Pol-
teraičio vadovaujamas varžybi-
nis komietas sutelkė gausų būrį 
talkininkų, kas laidavo sklandų 
ir punktualų varžybų vykdymą. 
Neeilinį vaišingumą rengėjai 
parodė šeštadienio vakare su
rengdami dalyviams ir palydo
vams pobūvį ir puikias vaišes 
veltui. Dievo Apvaizdos para
pijoje. 

Žaidynės vyko Dievo Apvaiz
dos lietuvių parapijoje, South-

SPORTO ŽINIOS IŠ CLEVELANDO 

jaunučių komandoms, vietoj to, fielde. Mich. ir Catholic Central 
kad lygiagrečiai turėtų rūpintis High School. Redford. Mich. 
ir kitų komandų priežiūra bei Grįžtant prie varžybų paminė-
savo pačių dalyvavimu, c) t i na , kad „Aušros" II-ją 
jaunučių varžybų vykdymas at- komandą D klasėje sudarė tik 
skirai sumažina apkrovimą mergaitės. Kai kuriose koman-
pagrindinių žaidynių ir tuomi dose mergaičių dar turėjo ir Ha-
palengvina jų pravedimą tiek miltono „Kovas" bei Londono 
organizaciniai tiek ir finansi- „Tauras", 
niai . 1994 m. ŠALFASS-gosjaunu-

Plrmenybių pravedimas buvo čių krepšinio pirmenybes nu-
sklandus. Detroitiškiai, ture- matomos Clevelande, panašiu 
darni didelę patirtį didesnių laiku, 
varžybų surengime, šioms žai- amb 

Futbolas Čikagoje 

LITUANICA" - „GREEN-WHITE" 0:2 

ETNINIS TINKLINIO 
TURNYRAS 

Š. m. gegužės 8 d. Clevelando 
LSK „Žaibas" rengia etninį 
vyrų tinklinio turnyrą, į kurį 
yra pakviestos Clevelando ir 
apylinkių etninės komandos: 
ukrainiečiai, latviai, čekai, 
slovėnai, vokiečiai ir kit i . 
Turnyras vyks Dievo Motinos 
parapijos salėje, nuo 9 vai. ryto 
ir tęsis iki vėlaus vakaro. Cle
velando „Žaibui" atstovaus 2 
komandos. 

RAKETBOLO 
PIRMENYBĖS 

Kovo 27 d. Clevelande įvyko 
1993 m. Š. Amerikos lietuvių 
raketbolo pirmenybės, kurias 
rengė Clevelando LSK „Žai
bas". Varžybos vyko Gene 
Weiss Racąuettime, Euclid, 
Ohio. Vadovavo Algis Nagevi
čius ir Algis Širvaitis. Turnyre 
dalyvavo 14 žaidėjų, iš kurių 7 
klevelandiečiai. Pirmenybės 
buvo pravestos vyrų atviroje 
..open" ir vyrų senjorų 45 m. ir 

vyresnių klasėse. Buvo žaidžia
ma dviejų minusų (Double eli
mination) sistema. 

Vyrų atviroje klasėje čem
pionu išėjo Juozas Hill (Bal-
timorės „Lietuvių Atletų" 
klubas) finale įveikęs kitą balti-
morietį Vincą Dūlį 14-15; 15-7; 
11-5. Trečioje vietoje liko Kęs
tutis Gedmintas (nepriklauso
mas) iš Columbia, S.C. 

Vyrų senjorų klasėje 
laimėtoju tapo K. Gedmintas, 
kuriam prireikė net 2-jo finalo 
kol „parklupdė" Vytą Dūlį 
(Balt. „LAK"). Trečią vietą 
užėmė Valdas Žiedonis („Žai
bas"). Tai buvo vienintelis 
klevelandiečių medalis šiose 
varžybose. 

Komadinės varžybos Balti-
morės „LAK" įveikė Clevelan
do „Žaibą" 4:1. Vienintelį tašką 
„Žaibui" iškovojo Valdas Žie
donis, nugalėjęs Vytą Dūlį. 

Varžybos buvo pravestos 
sklandžiai ir vyko labai drau
giškoje nuotaikoje. Atrodo, kad 
po keleto metų apsnūdimo, 
raketbolo veikla atsigauna. 

amb 
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JUS ŠAUKIA JŪROS IR 
VANDENYNAI 

Lietuvai atgavus nepriklau
somybę, per Klaipėdos uostą 
atsivėrė vartai į platųjį pasaulį. 
Jau kelios Lietuvos jachtos per-
bur iavo Atlantą, o jachta 
„LIETUVA" apiplaukė pasaulį. 

Šių metų birželio 26 dieną, 
kita jachta „LAISVĖ" iš Klai
pėdos išplauks dviejų metų 
kelionei aplink žemės rutulį. 
Kviečiame ir jus plaukti kartu 
visą kelią, ar ilgesnę, ar trum
pesnę to kelio atkarpą. 

Tikimasi aplankyti lietuvių 
telkinius Šiaurės ir Pietų Ame
rikoje, Pietų Afrikoje ir Austra

lijoje. Užbaigiant kelionę numa
tyta užsukti į Didžiųjų ežerų 
uostus. 

Norintieji dalyvauti šiame 
dideliame žygyje rašo: Ignui Mi
niotui, Birželio 23-sios gatvė 
2-54, 3036 Kaunas. 

B. Stundžia 

Kab. tai. (312) 585-0348; 
Rez (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. 
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„Lituanica" sunkiai startuo
ja. Šio pavasario antrose pir
menybių rungtynėse, žaistose 
praėjusį sekmadienį Lemonte, 
savo aikštėje. „Lituanica", po 
sunkios kovos, pralaimėjo prieš 
vokiečių „Green White" koman
dą rezultatu 2:0. Kad būtų 
lengviau pateisinti ir suprasti 
komandos pralaimėjimą, tikėki
me, kad komandai šį kartą 
nesisekė žaisti vien dėl to, kad 
dėl ligos nežaidė judriausias ir 
pavojingiausias žaidėjas Virgis 
Žuromskas, kuris energingu 
žaidimu uždega visą komandą. 
Pasigesta komandos puolime ir 
Artūro Savukyno. Tikėkim, kad 
jiems vėl įsijungus komandon, ji 
iš karto pasuks laimės ratą bent 
90 laipsnių kampu ir pradės 
rinkti, ne tik įvarčius, bet ir 
taškus. 

Rezervo komanda sužaidė 
ryžtingai ir apylygiai, bet ir ji 
nea t s i l a i kė pr ieš „Green-
White" rezervą, pralaimėdama 
rezultatu 1:2. 

„LITHS" VETERANAI 
ATSILAIKĖ PRIEŠ 

„SERBS" 

Veteranų komanda, žaisdama 
pirmenybių rungtynes praėjusį 
šeštadienio vakarą Marąuette 
Parke, atsilaikė prieš agresy
vius „Serbs", kai paskutinėje 
žaidimo minutėje „ L i t h s " 
veteranų puolėjas James Clark 
įkirto 2 įvarčius ir rezultatą 
padarė 3:3. Žaidimo pradžioje jis 
buvo ir pirmojo įvarčio šaulys. 
Ar nevertėtų kartais ir čempio
nams jį pasikviesti į pagalbą? 

Teko girdėti šnekant, kad 
veteranų komandos vadovas Jo
nas Žukauskas ruošiasi dar 

VIKA NAUJAME VARŽYBŲ RATE 
šiais metais atjauninti koman
dą, kuriai sentavės riba nenu
statyta. 

Šį šeštadienio vakarą, 5 vai., 
veteranai žais prieš ukrainiečių 
..VVings" Marąuette Parke. 

J.J. 

RUNGTYNĖS LEMONTE IR 
SOLDIER FIELD 

Šį sekmadienį, gegužės 9 d., 
„Lituanica-Liths" vyrų koman
da Lemonte žais pirmenybių 
rungtynes prieš stiprią „United 
Serbs" komandą. Rungtynių 
pradžia 3 vai. p.p. Rezervas žais 
1 vai. 

Šios rungtynės jau žada būti 
įdomios, bet dar įdomesnės 
rungtynės vyks birželio 13 d., 12 
vai., Chicago Soldier Field, kur 
JA Valstybių rinktinė žais preli
minar ines Pasaulio taurės 
rungtynes prieš pasaulio meis
terį Vokietijos rinktinę. 

Bilietai į šias tarpvalstybines 
rungtynes jau gaunami „Liths" 

Vika Gylytė, jaunoji gimnastė 
iš Lemont. IL, neseniai Michi-
gan State universitete vyku
siose apygardinėse 9-to laipsnio 
gimnastų varžybose, kvalifika-
vosi 1993 m. USGF Junior 
Olympic National Gymnastics 
čempionato varžyboms, gegužės 
7-9 dienomis vyksiančioms 
Colorado Springs, Colorado. 

Arti 100-as 9-to laipsnio jau
nuolių (12-14 metų amžiaus) 
gimnastų iš Illinois, Indiana, 
Kentucky. Michigan ir Ohio 
valstijų varžėsi apygardinėse 
varžybose. Iš jų tik 14-ka 
gimnasčių buvo parinktos atsto
vauti JAV penktajai apygardai 
Colorado Springs vyksiančiose 
valstybinėse varžybose. Iš-

klube. Perkant bilietus klube, į 
jų reguliarią kainą įeina ir 
kelionė autobusu nemokamai 
Informacijų teirautis tel. 312-
476-9100 vakarais, išskyrus pir
madienius ir trečiadienius. 

J . J . 

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

Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 
2434 W. 71 Street. Chicago 

Te l . 312-434-5849 (veikia 24 vai.) 
Pirm., antr., ketv.. penkt. nuo 12 iki 3 v.p.p 
10401 S. Roberte Rd., Palos Hllls, IL 

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

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

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES L I G O S 
- 7 7 2 2 S . K e d t f e A v « . , 

Ch icago , I I I . 6 0 6 5 2 

„Lituanicos" futbolo komandos žaidėjui Gyčiui Kavaliauskui major divizi
jos čempionų žiedą įteikia komandos vadovas Gediminas Bielskus. 

Nuotr. E. Šulaičio 

rinktųjų tarpe ir mūsų Vika. 
Balandžio 30 d. Harvey, Il

linois, vykusiose Illinois vals
tijos 9-to laipsnio varžybose 
Vika laimėjo „uneven bars" (ne
lygiųjų lygiagrečių) titulą. 

Vika atstovauja Illinois Gym
nastics institute in Addison. Jos 
treneriai — Todd Gardiner ir 
Kelly Eaton. Gimnastikos pra
tybas Vika prieš ketverius 
metus pradėjo Lemont Gymnast 
Central klube su treneriais 
Jane ir Joe Burke. 

Dvylikametė Vika Gylytė yra 
Lemont Central Junior High 
School 7-to skyriaus mokinė. 
Būdama geriausių (straight — A 
lygio) mokinių tarpe , yra 
mokyklos garbės sąraše. Ji taip 
pat sėkmingai lanko Maironio 
l i tuanis t ine mokyklą ir 
priklauso tautinių šokių šokėjų 
ansambliui. 

Jaunajai Vikai l inkime 
sėkmės JAV valstybinėse jau
nųjų gimnastų varžybose. 

IR 

NEW YORKO ŽAIDYNIŲ 
DALYVIŲ DĖMESIUI 

Primename, kad gegužės 8 d. 
yra krepšinio ir t inkl inio 
dalyvių registracijos terminas 
43-sioms sporto žaidynėms, š.m. 
gegužės 29-31 d. New Yorke. 
Lauko teniso, stalo teniso ir 
šachmatų varžybų registracijos 
terminas yra gegužės 22 d. Visų 
varžybų registracijos atlieka
mos šiuo adresu: Pranas Gvil
dys, 93 Wheeling Ave., Staten 
Island. NY 10309. Tel. 718-
356-7871 namų; 201-804-2037 
darbo; Fax: 201 804-2060. Pa
vėlavusieji prašomi skubiai 
kontaktuoti Praną Gvildį. 

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

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILOING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

Cardlac Dlagnosls, Ltd. 
Marquette Medlcal Bulldlng 

6132 S. Kedxle 
Chicago, IL 60629 

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. Tel. (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p,p.-7 v.v. antrd 12 30-3 v p p 
trecd uždaryta, ketvd i-3 v p p 

penkt ir šeštd 9 v r 12 v p p 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzle, Chicago, III. 
Tel. (312) 925-2670 

1185 Oundee Ave., Elgln, I I I . 60120 
Tel. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzle Ava.. Chicago 
(312) 778-6969 arba (312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd., Hlckory Hllls, IL| 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir krau)0 ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 

Tel . (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 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

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

Tel. (312)737-5149 
Vai pagal susitarimą. 

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

Tel. (708) 448-1777 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

:L 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Kabineto t e l . (312) 776-2880 . 
Rez. (708) 448-5545 

Tel. kabineto Ir buto: (708)652 4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501h Ave.. Cicero 

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

EDMUNDAS VIŽINAS.M D.. S.C. 
Specialybė — Vidaus hgg gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (prie Austm) 

Valandos pagal susiianmą 
Tel. (312) 585-7755 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

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

Tol. 312-585-1955 
172 Schlller St., Elmhurst, IL 60126 

708-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71«t Street 
(312)434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Medlcal Center 

Napervllle Campus 
1020 E. Ogden Ave.. Sulte 310 , 

Napervllle IL 60563 
Tel . 708-527 0 0 9 0 

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CnlRURGAS 

6745 W. 63rd St., Chicago. IL 6 0 6 3 8 
Vai pirm. ant r , ketv ir penkt 3-6; 

šeštadieniais papai susitarimą 

i 



Niekas negali paneigti 

JŲ ĮNAŠO 
Pastarųjų kelių savaičių metu 

Čikagoje, o tuo pačiu ir mūsų 
dienraštyje, dažnai buvo mi
nima Šv. Kazimiero seserų 
kongregacija ir jos įsteigėja 
Motina Marija Kaupaitė. Kal
bėti ir rašyti buvo verta: Šv. 
Kazimiero seserys, populiariai 
vadinamos kazimierietėmis, 
šventė garbingą 85 metų 
kongregacijos įkūrimo sukaktį. 
Šia proga buvo baigtas rinkimas 
duomenų, liudijimų, do
kumentų ir kitos svarbios me
džiagos, susietos su kongrega
cijos įkūrėja Motina Marija 
Kaupai te , s iekiant jos 
paskelbimo palaimintąja. Toli
mesnė bylos eiga jau perduota 
į Vatikaną, ir tikimasi, kad ne
trukus lietuvių tauta praturtės nauskaitės ir Antaninos Ungu-
dar vienos oficialios užtarėjos rytės. Jos panoro paaukoti savo 
pas Dievą vardu. 

vių ateivių kultūrinis ir dva
sinis gyvenimas buvo labai Liūd
noje padėtyje. Lietuviams 
verkiant reikėjo žmonių, kurie 
jiems padėtų rasti savo tautinį 
identitetą svetimame krašte. 
Juk, išvykdami iš savo tėvynės, 
daugelis net nežinojo lietuvio 
vardo sąvokos: vieni save laikė 
lenkais, ir todėl, atsiradę 
Amerikoje, šliejosi prie lenkiškų 
parapijų, kurios jau buvo tuo 
laiku neblogai įsikūrusios; kiti 
tikėjo, kad jie Rusijos piliečiai, 
nes taip buvo įrašyta daugelio 
emigracijos dokumentuose. 

Lietuvių dvasinis atgimimas 
prasidėjo nuo tri jų jaunų 
idealisčių merginų: Kazimieros 
Kaupaitės, Juditos Dvarą-

KELETAS ŽVILGSNIŲ Į 
DABARTINĘ LIETUVOS SPAUDĄ 

Kadangi šiuo metu didžiau
sias Šv. Kazimiero seserų telki
nys yra Čikagoje, Marąuette 
Parko apylinkėje, savaime 
suprantama, kad ir pagrindinės 
jubiliejaus iškilmės buvo šioje 
vietovėje. Iš tikrųjų neįmanoma 
pasisukinėti po Marąuette Par
ką ir nepastebėti didingų Šv. 
Kazimiero seserų darbo vaisių. 
Kitapus parko, prie California 
gatvės išsiplėtę stūkso Šv. Kry
žiaus ligoninės pastatai, tik 
šiais metais baigti remontuoti, 
įruošiant modernų greitosios 
pagalbos skyrių ir kitus pacien
tų aptarnavimo patogumus. 
Šalia ligoninės — Maria aukš
tesnioji mergaičių mokykla, 
kurios mokslo turtais pasinau
dojo ir daug lietuvaičių. Čia pat 
ir vienuolyno motiniškasis 
namas, kuriame randa prieglau
dą pensininkės, paliegusios 
seselės, savo gyvenimą paauko
jusios artimo meilės bei švie-
timo-auklėjimo darbui. Vienuo
lės vadovauja ir Švč. M. Mari
jos Gimimo parapijos pradžios 
mokyklai, ir vyresniųjų dieni
nės priežiūros centrui, šelpia 
apylinkės vargšus iš savo 
„maisto sandėliuko". Jos dar
buojasi ne vien šioje lietuvių 
apylinkėje, todėl Šv. Kazimiero 
seserų veikla retai kuriam lietu
viui nežinoma. 

Reikia sutikti, kad per 85 
metus daug kas pasikeitė. Tie 
pasikeitimai nepraėjo ir pro Šv. 
Kazimiero vienuolyną. Pašau
kimų skaičius žymiai sumažėjo, 
ypač mažai į kazimieriečių gre
tas įsijungė naujųjų ateivių 
lietuvaičių. Priežastys čia grei
čiausiai tos pačios, kaip ir bet 
kurioje kitoje vienuolių — vyrų 
ar moterų — bendruomenėje. 
Dvidešimtojo amžiaus pabaigos 
žmogus nebesižavi dvasinio 
gyvenimo aukštybėmis. Pasi
aukojimo, visiško savęs atsiža
dėjimo idėja jo per daug ne
vilioja, todėl ir parapijoms 
t rūksta dvasininkų, ir vie
nuolijoms kandidatų. Galbūt 
pasikeitimai Bažnyčioje po II 
Vatikano suvažiavimo per daug 
supasau l ie t ino vienuolių 
gyvenimą, ir jis prarado tai, kas 
dar prieš penkiasdešimt metų 
taip masino jaunuolius viską 
palikti ir klausytis Kristaus 
balso: „Sek mane". 

Nepaisant, kaip žiūrime į Šv. 
Kazimiero seserų kongregacijos 
dabartį ar ateitį, niekas negali 
paneigti milžiniško įnašo, kurį 
sukrovė seselės lietuvių ateivių 
gyvenime JAV. Kai 1907 m. 
balandžio 29 d., Scranton, PA 
vysk. J. W. Shanahan rūpesčiu, 
iš Romos buvo gautas leidimas 
steigti Šv. Kazimiero seserų 
kongregaciją, tuometinis lietu-

gyvenimą Dievui ir artimui, bet 
ypač lietuviui artimui. Ne ki
taip, kaip Apvaizdos veikimu, 
lietuvaitėms vienuolėms globo
ti įsipareigojo kun. Antanas 
Staniukynas. Šio ketvertuko pa
stangomis, su gausia kitų 
asmenų talka, 1907 m. rugpjū
čio 29 d. trys pirmosios kazimie-
rietės dalyvavo įvilktuvių iškil
mėse. Kazimiera Kaupaitė tą 
dieną tapo seselė Marija. 

Kazimieriečių seserų skaičiui 
gausėjant, buvo nutar ta iš 
Mount Carmel, PA persikelti į 
Čikagą. Čia vėl daug pasidar
bavo kun. A. Staniukynas. 
Sumanymas įgyvendintas 1911 
m. sausio 29 d., ir Šv. Kazimie
ro seserų kongregacija įsijungė 
į jaunimo auklėjimo bei pasto
racijos darbą lietuvių parapijo
se. 

Tik paklauskime senųjų lie
tuvių ateivių, kur jie išmoko 
lietuviškai kalbėti, skaityti, 
rašyti; kas paskatino jungtis į 
lietuvių organizacijas, remti 
savo parapijas, atsakymas bus 
tas pats: „Seselės kazimierietės 
savo mokykloje". Išaugę tose 
mokyklose susipratusiais, lietu
višką spaudą, maldą, veiklą my
linčiais žmonėmis, tie senieji 
ateiviai uoliai rėmė ir savo 
atgimstančios tėvynės pastan
gas atsikratyti svetimųjų prie
spaudos, siekti nepriklausomy
bės. Kažin koks būtų lietuvybės 
Amerikoje likimas, jeigu ne 
Motina Marija Kaupaitė ir jos 
šviesi vizija suburti pasi
aukojančių lietuvaičių būrį, 
įjungti jį į lietuvių švietimo ir 
pagalbos savo artimui darbą. 
Galime taip pat klausti — kažin 
kokia būtų buvusi pačios Lietu
vos ateitis, jeigu užjūrio lietu
viai iš tų „seselių mokyklų" ne
būtų atėję savo tautai į pagalbą? 

Motina Marija mirė 1940 m. 
balandžio 17 d. Šiandien jos pa
minklas nėra keli gatvių užra
šai Marąuette Parke, nors 
„Mother Maria Kaupas Drive" 
ne vienam lietuviui kelia pasi
didžiavimą. Nėra svarbiausias 
paminklas ligoninė, gimnazija, 
vienuolyno pastatai ir būrelis 
senstelėjusių vienuolių Šv. 
Kazimiero vienuolyne. Motina 
Marija mums paliko lobį, kaup
tą 85 metus. Jeigu tas lobis šiuo 
metu truputį apneštas moder
nių laikų dulkėmis, jis vis tiek 
nemažiau brangintinas. Nesun
ku tikėti, kad Motina Marija ir 
toliau sielojasi tais pačiais 
rūpesčiais — lietuvių jaunimo 
švietimu, artimo meilės darbais. 
Tik dabar, būdama anapus 
žvaigždynų, nevaržoma žemiškų 
vargų, ji gali visą dėmesį skirti 
maldai už savo tėvynę Lietuvą 
ir už mus visus. 

D.B. 

Prieš porą metų mūsų kultū
rinis žurnalas „Aidai" susijungė 
su Lietuvoje leidžiamu „Naujuo
ju židiniu". Viršeliuose prie 
„Naujojo židinio" dešiniajame 
kampe pridėti „Aidai", mažo
mis raidėmis. Maždaug taip ir 
šiam žurnalui naujoje vietoje 
atstovaujama. Neturėtume per 
daug nusiminti ar kritikuoti 
naująjį žurnalą, nes niekas 
nesugebės nei galės pakartoti 
išeivijos „Aidų". Didelė garbė 
tenka „Aidų" įsteigėjam Vokie
tijoje, redaktoriams ir leidėjams 
— tėvams pranciškonams JAV. 
Geras bendradarbių būrys 
išlaikė „Aidus" labai aukštame 
lygyje, bet laikas pamažu 
apneša viską dulkėmis... 
Leidėjai pavargo ir paseno. 

Reikia tik džiaugtis, kad 
Lietuvos katalikai įstengia leis
ti šios rūšies žurnalą. Pastebim, 
kad nedidelis būrys išeivijos 
rašytojų įsijungė talkon. Pa
grindinis „Aidų" ir „N. Židinio" 
turinio sk i r tumas — ,,N. 
Židinys" daugiau religinių ir 
teologinių temų, bet tas ir ypač 
svarbu dabartinei Lietuvos 
visuomenei, kuri 50 metų mo
kyta tokių „teologų", kaip Jo
sifas ar Vladimiras. 

Š.m. sausio numeryje ,.Frag
mentas iš laiško korintie-
čiams, parašytas Klemenso 
Romiečio (Clemens Romanus), 
vieno apaštališkųjų tėvų, gyve
nusių I-II amž. Tai reiktų pa
skaityti kiekvienam abiejose 
Atlanto pusėse. Jei nebūtų 
šiame numery nieko daugiau, 
leidinys būtų vis tiek labai ver
tingas. Š.m. vasario mėn. 
numeryje poetas Juškai t is 
pateikia įdomius žymaus Lietu
vos vaikų rašytojo Antano Gied
riaus laiškus, rašytus Pranui 
Dom. Girdžiui. Tačiau šiame 
numery apgailėtinas II Atei
tininkų federacijos suvažiavimo 
aprašymas. Nesistebėčiau, kad 
tai atliktų „Respublika" ar „Tie
sa". Pagal Jūrate Kuodytę, 
daug jos draugų — ateitininkų 
nuėjo į „Tikėjimo žodžio" 
(nepaprastai fanatiška biblistų 
sekta, atėjusi iš Vakarų) susi
rinkimus. Ar ateitininkai tik 
„praeities reliktas?" (lietuviškai 
— senienos). Nenustebsiu, kad 
,,N. Ždinio" korespondentė 
nužygiavo paskui savo draugus 
sektantus. 

„Aidų" likimas ištiko ir puikų 
išeivijos žurnalą „Kar į" . 
Naująjį „Karį" leidžia Lietuvos 
krašto apsaugos ministerija, 
vadovaujant redakcinei tarybai: 
redaktorius Br. Čekanauskas. 

HENRIKAS KUDRE1KIS 

Negalėjome tikėta, kad iš' 
karto žurnalas pasiektų išeivijos 
„Kario" lygį, nes jo tikslas yra 
gerokai skirtingas. Atrodo, kad 
JAV karių „Ramovė?" nariai 
nešoko remti naujojo ..Kario". 
Pvz., Kalifornijos valstijoje tik 
6 skaitytojai . Leidinys 
nepaprastai reikalingas naujo
sios Lietuvos kpriuomenės 
vyrams. Deja, dabar ...Karys", 
kaip ir visa Lietuva, išgyvena 
sunkią finansinę krize. Pavar
tę du šių metų numerius, ran
dame nemažai įdomiu istorinių, 
partizanų ir dabartį nušvie
čiančių, straipsniu Reto 
įdomumo istorinis karininko St. 
Bužo „Neryžtingumo kaina". 

Lietuvos karininkas leidžia 
trimėnesinį, didelio formato 
žurnalą „Kardas Talki
ninkauja didelis būrys puikių 
bendradarbių. Neapsiribojama 
vien tik karinėmis temomis. 
Vertingas kan. Dogelio dieno
raštis, skelbiąs, kaip Lietuvoje 
buvo persekiojami ateitininkai. 
Š.m. sausio numeryje randame 
ne tik paskutinius Vytauto Siri
jos Giros eilėraščius, bet ir jo 
atsiminimus Lietuvos kariuo
menės artilerijoje: „Sugrįžimas 
į kareivines". Vyr. „Kardo" 
redaktorius — Antanas Marti
nionis. 

Manau, niekas nebandys 
užginčyti, kad stipriausias 
Lietuvos katalikų laikraštis yra 
„Naujasis Dienovidis*'. 
Redaktorė — Aldona Žemaitytė. 

Savaitinis, bet kai kada dėl lėšų 
trūkumo išeina kas antrą savai
tę. 16 laikraščio puslapių yra 
pilni vertingų religinių ir 
patriotinės minties rašinių. At
vertęs š.m. nr. 14-15 aštuntą 
puslapį, gerokai nustembu: visą 
puslapį užima naujas Eduardo 
Mieželaičio eilėraštis „Gėlių 
kvartetas". Prie medžio, kairia
jame kampe poeto nuotrauka. 
Eilėraštis jaudinantis. Nume
riuose 12-13 ir 14-15 Petras Vai-
nauskis, buvęs aukštas žemės 
ūkio rūmų pareigūnas j r profe
sorius, aprašo savo vargus ir 
kovą su raudonųjų pareigūnais. 
Straipsnis „Pro domo sua". 
Malonu girdėti, kad išeivijos 
skaitytojai pradeda šį leidinį 
platinti JAV ir Kanadoje. 

Lietuvos katalikai taip pat 
turi puikų mėnesinį iliustruotą 
žurnalą „Katalikų pasaulis". 
Bendradarbiai — seni ir jauni. 
Jaunas studentas — atei
tininkas Vygantas Malinauskas 
pasakoja apie religines pro
blemas „Prasilaužimo laikas". 
Poezija, šeimų problemos, pa
sauliečių apaštalavimas. Kiek
viename numeryje laiškų 
mozaika, klausimai ir at
sakymai. Naujausiame šių 
metų numeryje žurnalistas V. 
Markevičius aprašo vilnietės 
Onos Matusevičienės ka
talikiškos šeimos tragediją. 
Matusevičienės duktė Sigutė 
baigė Vilniaus pedagoginę 
mokyklą ir dirbo vaikų darželio 
auklėtoja. Vaikai ją mylėjo, 
viršininkai gyrė. Vieną dieną 

jos draugė nusivedė į fanatiškos 
sektos „Tikėjimo žoc is" susi
rinkimą, Sigutė pasikeitė, tapo 
agresyvi, i š s ib lašk ius i . Po 
gydymo bandė ji keistis, bet sek
tos draugės ir draugai jos 
nepaleido. Prikalbėjo mesti 
gydymą. Va i s ta i — velnio 
prasimanymas, mokė nežiūrėti 
televizijos, neskaityti knygų, iš
skyrus bibliją. Duktė vėl akty
viai įsitraukė į sektantų eiles. 
Balandžio mėn. įvyko tragedija. 
Beskaitydama N. Testamentą, 
kurį, anot jų, reikia net skelbti 
nuo stogų, l i kus i viena 
namuose, maldos metu susi
jaudinusi nušoko nuo balkono ir 
užsimušė. P a g a l „ K . P . " į 
Lietuvą iš užsienio, tarsi lavina, 
veržiasi įvairūs tikėjimai ir 
sektos. 

Didelė išeivių dalis tikėjo 
Lietuvoje turį bent vieną sau 
artimą dienraštį. Šiandien ne 
tik man, bet atrodo, daugeliui 
kyla glėbys abejonių. Dienraštis 
„Lietuvos aidas", tiesa, kovoja 
su darbiečiais ir jų vyriausybe. 
Bet čia mūsų ir jų panašumas 
pasibaigia. „L.A."" seniai nededa 
nė vieno straipsnio apie Lietu
vos rezistenciją, partizanus. Išei
vių raštai dedami tik į skai
tytojų laiškų skyrių. Net ir buvę 
komunistiniai, kaip „Tiesa" ar 
„Naujasis ry to jus" aprašo, 
klausinėja, pasitinka aerodrome 
žymius išeivijos rašytojus ir 
kultūrininkus. „Liet. aidui" 
mes esame lyg iš raupsuotojų 
kolonijos. 

Savo klasės draugo žymaus 
žemaičių partizanų vado mirties 
sukak t ies p roga pa raš i au 
„L.A." nekrologą. Spėjau, kad 
apie partizanus nepriimtina, 
tad p r a š i au n u o t r a u k ą ir 
straipsnį man grąžinti. Už pašto 

Nors ..Grandinėlė" švenčia 40 metų sukaktį, bet jos šokėjos tebėra jaunos ir dailios. „Grandinėlė" 
koncertavo gegužės 1 d. Lemonto Lietuvių centre. 

Nuotr I. K r i a u č e l i ū n i e n ė s 

išlaidas pažadėjau auką per 
, ,L.A." atstovą JAV. Nei 
straipsnio nei laiško. Pagal „N. 
Dienovidžio" š.m. nr. 14-15 
„L.A." atsisakė įdėti Vilniaus 
gydytojų viešos pagarbos 
pareiškimą Vytautui Landsber
giui , la išką pasirašė 250 
Vilniaus gydytojų. Bet tai ne 
pirmas „L.A." keistas pasi
elgimas. Pora garbingų istorikų 
profesorių norėjo „L.A." įdėti 
dviejų mašinraščio puslapių dy
džio nekrologą. „L.A." paprašė 
sumokėti 23,000 talonų. Šis 
dienraštis atsisakė įdėti lietuvių 
Rytų fronto karių skelbimą. 

Jei „Lietuvos aidas" nekeis 
savo užimtos linijos galima 
spėti, kad tam tikra skaitytojų 
dalis JAV ir Kanadoje dings. 
Kiek žinome, jie turi 500 
dolerius mokančių skaitytojų. 
Skaudu, kad paskutinis Lietu
vos dienraštis tampa išeiviams 
svetimu laikraščiu. 

„Gimtasis kraštas" , reda
guojamas Algimanto Bučio, 
nedaug pasikeitė. Redaktorius 
vedamajame prisipažįsta buvęs 
įsit ikinusiu komunistu, bet 
dabar tikrai atsivertęs, nes 
pažinęs tikrąjį komunizmą. 
Daug padėjo Vakaruose gyve
nantis tėvas. Tai jo jaunystės 
klaidos. 

Paskutiniuose numeriuose 
pasirodė 1944 metais įsteigtų 
Žemaičių pulkų istorija. Vieno
je karių nuotraukoje matomas 
pilka uniforma jaunas vyras — 
rašytojas Marius Katiliškis. 
„G.K." įvestas naujas išeivijos 
ir Lietuvos spaudos ištraukų 
skyrius. Tikėkimės, kad A. 
Bučys be nūdienės Lietuvos 
aktualijų nepamirš Lietuvos 
rezistencijos bei lietuvių karių 
likimo istorijos. 

Prancūzai nori 
Vilniaus vandens 

- j 

Vilnius, balandžio 30 d. — 
Prancūzijos firma „Liono 
vandenys" ketina į Vilniaus 
vandentiekį ir kanalizaciją in
vestuoti apie 610,000 JAV 
dolerių. Tačiau sutartys vis dar 
nepasirašytos, nes Vilniaus 
miesto deputatai (vienas iš jų 
netgi badavo) baiminasi, kad 
prancūzai pradės eksportuoti 
labai gerą požeminį Vilniaus 
vandenį, o vietiniams gyvento
jams nustatys tokias kainas, 
kad jie negalės jo įpirkti. 

Prancūzai nori turėti 51% 
akcijų, nes Vilniaus vanden
tiekio sutvarkymui reikia di
džiulių kreditų, kurių grąži
nimo Lietuvoje kol kas niekas 
negali užtikrinti. Prancūzų 
kompanijos atstovai sako, kad 
panašios derybos rytinėje Vo
kietijoje truko dvejus su puse 
metų. 

NIEKAM NEREIKALINGI 
JURGIS JANKUS 

142 
— Gali tikėti. 
— Nepyk, kad girta moteris taip kalba. Girta mo

teris juk labai šlykštus daiktas? Taip? 
— Aš manu, kad ne visos. Tu ne. 
— Tikrai? 
— Tikrai. 
— Tu geras berniukas, bet taisykis lovą ir gulk. 
— Mano jau pataisyta, jeigu čia leisi gulėti. — 

pasakiau, atvertęs apklotą. 
— Gerai, tai gulk. 
— Ne, gulk pirma. Aš išeisiu apsidairyti. 
Išeinu ir valandą gaištu. Drėgnas vėjas atlekia iš 

- Užgesink lempą, renkis ir gulk. Aš atsigulsiu 
paskui. 

- Gal negerai? 
- Ne. Man labai gerai. Norėčiau, kad visada būtų 

taip gerai. 
Valandėlę stoviu. Tie žodžiai pasirodo labai jtar 

tini, ir aš nežinau, ką daryti. 
- Kodėl negesini šviesos? Per naktį ta ip 

nesėdėsim. _ 
_ Bet kai aš atsigulsiu, tu tikrai esi gulti/ 
- O ką kita man daryti. Šokti nenoriu, kitur išeiti 

nėra kur. 
- Bet jeigu norėtum kur išeiti, eisiu ir as. 
- Gerai. Jeigu čia atsibos, eisiu kitur. Viena aš 

niekur neisiu. 
Dar įmetu į krosnele malkų, išjungiu šviesą ir einu 

gulti. Kambary' »š karto pasidaro taip tamsu, kad turiu 
anapus plento ir pučia tiesiai i veidą. Atsimenu eiti apgraibydamas. Tunu praeiti pro pat, stalo kampą, 
keliones ieškoti kopūstų, pagalvoju, ar vokietė jau .ošė- ir ji paima mane uz rankos. 
rė iš rojaus grįžusį vyrą, ir krūtinėj šilta pasidar lyg 
tuose pušynuose ir kemsėtose pievose būtų širdie> dalis 
palikusi. Paeinu ligi kito aikštės galo ir vėl sugrįžta. 
Žingsnis sunkus ir eidamas vis nori pasvirti į šoną, bet 

- Pasakyk labanakt, — sako. 
Paspaudžiu ranką. 
- Labanakt ir saldaus miego. 
- Ne taip. Pasakyk kaip geram draugui, -

• 1966 m. balandžio 21 d. 
Houston miesto ligoninėje gy
dytojai pirmą kartą pavartojo 
dirbtinę širdį, kad palaikytų pa
ciento gyvybę, kol bus gauta 
persodinimui tinkanti tikra šir
dis. 

• Prez. Abraham Lincoln, 
šešioliktasis Amerikos preziden
tas, mirė 1865 m. balandžio 15 
d. Vašingtone, dieną prieš tai 
pašautas Ford Teatre. Lincolnas 
buvo 56 metų amžiaus. 

vėjas neišpasakytai gaivina. Danguje jokio žiburėlio, nepaleidžia rankos - Pabučiuok, 
tik plentu pradūzgia mašina ir nušviečia pušy . . Noriu pasilenkt-, bet ji pakyla užmeta rankas ant 
pakraštį. Galvoju, kad ji galėjo spėti nusirengi, .r «.tsi- pečių, prisispaudžia visu kūnu ir i gai ilgai bučiuoja, 
gulti, bet kai įeinu, ji dar neguli. Ji tebesėdi toj | čioj Sukandu dantis ir stengiuos, laikytis taip, lyg buciuo 
vietoj, padėjusi ranką ant stalo, priglaudus, , jos čiau kaip gerą draugą. Bet tas tetrunka laba. neilgai, 
galvą žiuri į duris. Nors veidas šešėly, bet ak,~ įbai Probučiav.mą pasigirsta lyg nuslep.amo verksmo kuk 
aiškiai matau, dideles ir nuostabiai žibančias bėg
damas mačiau išalkusius vaikus, griebiančius iš K rei-
vių rankų duoną, ir jų akys buvo kaip tik tokio >at. 

— Labai ilgai vaikščiojai, — nepajudėdama i? etos 
pasako. 

— Laukiau, kol atsigulsi. Kodėl neguli0 

telėjimas, lvg nutrauktas atodūsis, ir aš vėl pagalvo
ju, kad šiąnakt čia gali atsitikti tragedija Ji gi pasakė, 
kad negali atsiskirti ir negali pasilikti Paėmiau u* 
pečiu, atsitraukiau atgal ir pasakiau. 

— Tu bučiuoji, lyg norėdama visam amžiui atsi
sveikinti. 

— Argi? 
— Tikrai! Tu nepadaryk kokios kvailystės. 
Ji susijuokė ir taip suspaudė rankas, kad skausmą 

pajutau. 
— Iš tavo žodžių supratau, kad tu negali išeiti, bet 

negali ir pasilikti. 
— Dabar jau galiu. Aš pasiliksiu. 
— Bet kodėl tu verki? 
— Neverkiu. Pažiūrėk. 
Ji vėl prisiglaudė, perbraukė akimis per veidą ir 

vėl pabučiavo. Siekiau apkabnti. bet ji atstūmė. 
— Ne. — pasakė. — Užtenka niekus daryti. Renkis 

ir gulk. 
Paspaudžiau ranką, be žodžio nuėjau prie lovos, 

greitai nusirengiau ir atsiguliau. Aš negalėjau užpulti 
moters tik todėl, kad ji truputį išgėrusi ir neranda pu
siausvyros. 

Iš karto, lempą užgesinus, buvo visiškai tamsu, bet 
dabar akys apsiprato, ir pro krosnelės plyšius trykštan
čios šviesos rausvoj prieblandoj aiškiai mačiau ją ir 
visus daiktus. 

Kol rengiausi, ji stovėjo nugara atsirėmusi į stalą 
ir žiūrėjo i krosnį, bet išgirdusi, kad atsiguliau, at
sisuko. 

— Dabar užsimerk, — pasakė. 
— Užsimerkiu. 
— Bet tikrai. Man reikia nusirengti ir atsigulti. 
— Vis tiek tamsu. Nieko nematau. 
— Turi užsimerkti. 
Man vėl dingtelėjo įtarimas. 
— Užsimerkiu net dantis sukandęs, — atsakiau, 

pasirengęs viską matyti. 
— Tikiu. — atsakė, pažengė nuo stalo ir tikrai ėmė 

rengtis. 
(Bus daugiau) 
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CLEVELAND, OH 
PREMIJA 

„TĖVYNĖS GARSAMS" 

Šių metų „Pioneer Brooad-
caster Award" John Carol uni
versiteto radijo stotis paskyrė 
„Tėvynės garsams", a.a. Juozo 
Stempužio atminimui. Stotis 
linki dar daug metų tęsti šią 
plačiai klausomą programą. 
Šiuo metu programai vadovau
ja Aldona Stempužienė. 

PAGERBTA 
REGINA BRAZAITIENĖ 

Lietuvių Katalikių Moterų są
jungos 36 kuopa gražiai pagerbė 
Dievo Motinos parapijos var
gonininkę Reginą Brazaitienę, 
jos 50 metų vargonininkavimo 
proga. Sveikino klebonas kun. 
Gediminas Kijauskas ir kuopos 
pirmininkė Elena Nainienė. 
Trumpą, nuotaikingą koncertą 
atliko sol. Aldona Stempužienė 
ir muzikų Sobieskių šeima. 
36-tos kuopos narės paruošė 
puikias vaišes. 

PENSININKŲ KLUBO 
SUĖJIMAS 

Clevelando Lietuvių Pensi
ninkų klubo mėnesinis suėjimas 
buvo gegužės 6 dieną. Programo
je — skanūs pietūs ir Motinos 
dienos paminėjimas. 

T.G. 

WORCESTER, MA 
PAVASARIO MADŲ 

PARODA 
LARK Moterų Sąjungos 5-ta 

kuopa balandžio 25 d. Maironio 
Parke surengė gražią Pavasario 
madų parodą. Modeliavo ne tik 
sąjungietės, bet jų dukros, o 
kai kurių ir anūkės bei sąjun-
giečių draugės. 

Viešnios ir svečiai buvo sutik
ti su vyneliu, sūriu ir kitais ska
numynais. Visus pasveikino (o 
buvo prisirinkus pilna salė) 
Priscila Hassett. Malonu buvo 
matyti ir vyrus, gal kitais 
metais įtrauksime ir juos į 
modeliuotojų eiles. 

Priscila supažindino su paro
dos pranešėja iš „Fashion Bug" 
drabužių krautuvės, kurių kom
panija turi keletą, ir iš jų visų 
drabužiai buvo gauti. Aldona 
Zitkus-kosmetikė pagražino ir 
taip jau gražias modeliuotojas. 
Ji parūpino ir šimtą labai geros 
kokybės lūpų pieštukų, kuriais 
apdovanojo ne tik modeliuoto
jas, bet ir viešnias. 

Šv. Kazimiero parapijos 
vargonininkė O. Valinskienė 
gražia piano muzika kėlė nuo
taiką ir muzikos garsais paly
dėjo kiekvieną ateinančią ir 
išeinančią modeliuotoją. Malo
nu buvo sėdėti prie gražiai 
papuoštų stalų ir stebėti mode
liuotojas, besistengiančias 
patraukliai parodyti drabužius. 
Modeliotojos buvo įvairaus am
žiaus. Kiekvienai buvo atitin
kamai pritaikinti pavasariniai 
ir vasaros drabužiai. Suknelės, 
eilutės su sijonais ar plačiomis 
kelnėmis ir kt. Buvo labai įdo
mu stebėti tas pačias modeliuo
tojas, apsirengusias vis kito
kiais drabužiais. Kiekviena 
modeliuotoja buvo palydėta il
gais plojimais, o ypač jauniau
sios modeliuotojos Onytė Harris 
(dviejų ir pusės metukų) mode
liavo kartu su savo mamyte 
Bernadeta. Taip pat Danna, aš
tuonerių metukų — su savo mo
čiute Vanda Ramoniene. Jau
niausioms modeliuotojoms buvo 
daugiausia plojama. 

Modeliuotojos nėra profesio
nalės. Reikėjo gėrėtis ir džiaug
tis jų laikysena, judesiais, links
ma nuotaika bei šypsena. 

Paroda buvo sėkminga. Mode

liuotojos galėjo įsigyti modeliuo
tus drabužius su 25% nuolaida. 

Po parodos viešnios ir svečiai 
dalinosi patirtais įspūdžiais ir 
vaišinosi, neskubėdami į na
mus. Vaišėmis rūpinosi O. Kil-
dišienė, A. Jakniūnaitė, J. Mi
liauskienė. 

Didelį kuopos valdybos ir narių 
džiaugsmą sukėlė narė Darata 
Zaleskaitė, atsikvietusi sep
tynias viešnias; jos visos įsirašė 
į Moterų sąjungos nares. Be 
minėtų įsirašė dar ir kitos trys, 
jų tarpe Danutė Zenkuvienė. 
Sveikiname naujas nares. 

Modeliavo: R. Adomavičienė, 
Aušrelė H. Banis, B. Miliaus-
kaitė-Harris su dukryte Onyte. 
G. Šermukšnytė, A. Maskeliū
nienė, O Pajėdienė, V. Ramonie
nė su anūkėle Danna, D. Zales
kaitė ir kuopos pirmininkė J. 
Spirauskienė, šios penk tos 
madų parodos organizatorė. 
Būdama pirmininke, ji suruošė 
penkias madų parodas. Sėkmės 
ir ateityje dar daug gražių madų 
parodų suorganizuoti. Dėkoja
me Maironio Parko pirmininkui 
K. Adomavičiui ir visai vadovy
bei už salę ir nuolaidas. 

A.A. GENOVAITĖ KANEB 

Kovo 19 d. Floridoje mirė 
Naujoje Anglijoje pasižymėjusi 
visuomenininke Genovaitė Ka-
neb, kurios širdis ir siela buvo 
pašvęsta Lietuvių Amerikos 
Katalikių Moterų organizacijos 
veiklai. 

Genovaitė Kaneb gimė Wor-
cesteryje. Jos tėvai buvo Jurgis 
ir Marcelė Watkins. Beveik visą 
gyvenimą ir praleidusi Worces-
teryje, tik 1987 m. persikėlė į 
Floridą. Genovaitė pu ik ia i 
kalbėjo lietuviškai ir, kitataučių 
tarpe būdama, didžiavosi savo 
tautybe. 

Baigė Classical High School 
and Worcester State Teacher's 
College. Dėstė anglų kalbą ir 
muziką Grafton High School. 
Priklausė Worcesterio miesto 
muzikų sąjungai, Moterų klu
bui, kitoms amerikiečių ir 
lietuvių organizacijoms. Ypač 
aktyviai reiškėsi Worcesterio 
apskrities Respublikonų parti
joje ir Lietuvių Amerikos Romos 
Katalikių Moterų Sąjungoje. 

Genovitė Kaneb, sekdama sa
vo motinėlės, ilgametės sąjun
gietės Marcelės W a t k i n s 
pėdomis, 1935 m. įstojo į Moterų 
Sąjungos 5-tą kuopą. Netrukus 
suorganizavo kuopos chorą ir 
daug metų jam vadovavo. Cho
ras buvo žinomas ir mėgstamas 
ne tik savo parapijoje, bet viso
je Naujoje Anglijoje. Tai buvo 
mūsų kuopos pasididžiavimas. 
Ši energinga ir darbšti sąjun-
gietė plačiai reiškėsi įvairioje 
veikloje: kuopoje buvo įvairių 
komisijų pirmininkė; apskrity
je — pirmininkė; Massachusetts 
valstijoje — direktorė bei kon
ferencijų rengimo komiteto pir
mininkė. Sąjungos centre — an
troji vicepirmininkė ir Sąjungos 
leidžiamo žurnalo „Moterų Dir
va" bendradarbė. 

Pasaulio Lietuvių Katalikių 
Moterų organizacijos vicepir
mininkė ir šios organizacijos 
atstove kongrese 1957 m. vyku
siame Romoje. 1964 m. atstova
vo Moterų sąjungai suruoštame 
ALTO kongrese Washingtone. 
Ypač dosni buvo Sąjungos reika
lams, lietuviškiems vienuoly
nams ir bendrai lietuviškai 
veiklai. Moterų Sąjunga, įver
tindama Genovaitės darbštumą 
ir veiklą, 27-tame seime 1957 
m. pakėlė ją į Garbės nares. 
Savo gyvenimą užbaigė Florido
je. 

Nuliūdime pasiliko jos vyras 
Kenneth A. Kaneb. su kuriuo 
santuokoje išgyveno 49 metus. 
Pasiliko ir trys sūnūs, dvi duk
terys, brolis dr. Eugene L. Wat-
kins, trys seserys. Visi su šei-

CLASSIFIED GUIDE 

Jaunučiai ateitininkų metinėje šventėje, Clevelande, š.m. kovo 20-21 dienomis. 
Nuotr. L. Vaitkaus 

momis. Keturi vaikaičiai ir 
daug kitų giminių. 

A.a. Genovaitės Kaneb kūnas 
buvo sudegintas ir palaidotas, 
kaip šeima pageidavo. 

Kartu su šeima ir giminėmis 
liūdime ir mes — Moterų sąjun
gos 5-tos kuopos narės, nete
kusios mielos a.a. Geno
vaitės, su kuria daug gražių 
metų praleidome kartu Moterų 
sąjungoje. Dabar, užbaigusi 
visus skausmus ir rūpesčius, 
ilsėkis Viešpaties ramvbėje. 

J.M. 

PUTNAM, CONN 

VEIKLA IR PASIKEITIMAI 
ALKOS DIREKTORIATO IR 

ALKOS IŠLAIKYMO 
FONDO VALDYBOSE 

Š.m. balandžio 17 d. Alkos 
bibliotekoje vyko du vienas kitą 
sekę posėdžiai. 

Alkos — Amerikos Lietuvių 
Kultūros Archyvo direktoriato 
ir valdybos posėdyje dalyvavo ir 
keli kviesti Alkos rėmėjai. Po
sėdžiui vadovavo direktoriato 
valdybos pirm. dr. Juozas 
Kriaučiūnas, sekretoriavo Eleo
nora Simonaitienė. Posėdis pra
dėtas kun. Rapolo Krasausko 
vadovauta malda, prašant 
Aukščiausiąjį Alkai ir jos vado
vybei sėkmės. Sekė mirusių 
Alkos rėmėjų prisiminimas ir 
pagerbimas, išvardinant ypač 
Alkai nusipelniusį dr. Antaną 
Matuką, Stasį Miknių, Stasį 
Santvarą ir Adomą Kantautą. 

Pirmininko pranešime pa
teikti kai kur ie darbai ir 
įvykiai. Pertvarkyta Alkos gar
bės lenta, įgraviruotomis plokš
te lėmis pažymint visus 
didesnėmis aukomis Alką 
rėmusius . Alkos paprastos 
durys pakeistos puošniomis, su 
virš jų stilizuotų tulpių medžio 
pjaustiniu. Durų ir papuošalo 
kainą apmokėjo advokatė Mari
ja L. Šveikauskienė, įamžin
dama savo mirusio vyro prof. dr. 
Prano Aleksandro Šveikausko 
atminimą (atminimo lentelė ant 
durų). Mirus direktoriato 
valdybos iždininkui Stasiui 
Mikniui, nauju iždininku iš
rinktas inž. Juozas Rygelis, pen
sininkas, gyvenąs gretimame 
Thompsono miestelyje. Alkos 
bibl iotekos knygų katalo
gavimas vyksta, bet neskubiai, 
nes bibliotekininkė didesnę 
metų dalį praleidžia Lietuvoje. 
Sukataloguotas knygas tvarky
ti padeda hartfordiškiai A. ir L. 
Simonaičiai ir Vilma Kurapkai-
t ė , V i ln iaus universiteto 
docentė, studijuojanti anglistiką 
JAV universitete. Knygų suka
taloguota jau daugiau negu 
devyni tūkstančiai. Kun. R. 
Krasauskas nuolat paruošia ir 
siunčia pertekliaus knygų siun
tas į Lietuvos bibliotekas, 

muziejus, kunigų seminarijas, 
vyskupijų bibliotekas, o ir šiaip 
mokslo žmonėms. Iš Lietuvos 
gaunama daug periodinės spau
dos ir knygų. Restauravimo 
reikalingas sienos didumo pa
veikslas, dail. A. Galdiko 
„Vilniaus akademijos įkū
rimas", rastam restauruotojui 
neatsiliepiant, jau būtinas res
tauravimo; gal tai pavyks 
atlikti Lietuvoje. Alkos senojo 
pastato plokščias stogas, pralei
džiantis vandenį, jau keli metai 
taisomas, tveria tik trumpą 
'aiką. Gresia pavojus viduje 
esantiems eksponatams; rei
kalingas pakeisti statmenu 
stogu. Patikimas kontraktorius 
įteikė naujo pakilaus stogo 
kainą: 22-23 tūkstančiai dole
rių. Valdyba su tuo sutiko, 
laukia direktoriato narių pri
tarimo. Metams baigiantis, 
Alkos vadovybė siunčia švenčių 
sveikinimus rėmėjams, pra
šydama paramos. Praėjusių 
metų pabaigoje tokių sveiki
nimų išsiųsta arti keturi šimtai 
(pastarųjų penkerių metų laiko
tarpyje Alką rėmusiems 
asmenims) Arti 170 atsiliepę 
rėmėjai atsiuntė beveik 6 tūks
tančius dolerių. Mažėja vyres
niosios kartos Alkos rėmėjų 
būrys; sunku rast i rėmėjų 
jaunesnėje lietuvių kartoje. 
Aukos ir kapitalo palūkanos lei
džia Alkai šiaip taip verstis, 
bent kol nereikia atlyginti ją 
tvarkantiems (išskyrus biblio
tekininkę). 

Posėdžio dalyviai priėmė 
direktoriato valdybos veiklą, 
pritarė naujo stogo uždėjimui ir 
pavedė valdybai nuspręsti 
veiklą ir rūpint is Alkos 
išlaikymu. 

I direktoriato valdybą per
rinkti buvę valdybos nariai su 
naujuoju iždininku. Valdybą su
daro: dr. Juozas Kriaučiūnas — 
pirm., kun. Rapolas Krasauskas 
— pirmas vicepirm., Algis Simo
naitis — antras vicepirm., Eleo
nora Simonaitienė — sekretorė, 
Juozas Rygelis — idžininkas, 
Aldona Rygelienė — iždininko 
padėjėja, dr. Alfonsas Stankai
tis ir Elena Miknienė — nariai. 
Kontrolės komisijon išrinkti: 
Stasys Rudys — pirm., Regina 
Tauniene ir Lionginas Švelnis 
— nariai. Sėkmės naujai Alkos 
vadovybei. 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
9439 S. KEDZIE AVENUE 
EVERGREEN PARK, IL 60642 
TEL. (708) 422-3000 
FAX (708)422-3163 

* 

HELP WANTED REAL ESTATE 

ieškoma moteris turimi paty
rimo siuvimo. įvairus ir Įdomus 
darbas. Skambinti Anelei: 
312-629-4740. 

FOR SALE 

turėję dtdeti pasisekimą parodose Taip pat 
ir lietuvių liaudies taut. drabužiai: dzūkiški, 
aukštaitiški, žemaitiški, suvalkietiški, 
moteriški, vyriški ir vaikiški. Ir (vairūs suve
nyrai. Kreiptis tei 70S-422-S37S. 

Alkos Išlaikymo Fondo, nepri
klausomo, inkorporuoto Con-
necticuto valstijoje, Alkai rem
ti (bet nesikišti į Alkos tvar
kymą), valdybos posėdis, daly
vaujant Fondo tarybos nariams 
ir keliems Fondo nariams, vyko 
Alkoje, po trumpos pertraukos 
po pirmojo posėdžio. Fondo 
valdybos pirm. dr. Česlovas Ma-
saitis posėdį vesti pavedė dr. 
Juozui Kriaučiūnui, sekreto
riui, geriausiai žinančiam Fon
do reikalus. 

Posėdis pradėtas kun. Valde
maro Cukuro malda. Valdybos 
pranešime pateiktos šios žinios: 
Fondo narių yra 56, aštuoni jų 
jau mirę. Mirusieji pagerbti po
sėdžio dalyvių susikaupimu. 
Fondo kapitalas dabar yra arti 
17 tūkstančių dolerių, kurių 
mažą dalį sudaro palūkanos. 
Fondo kapitalas neliečiamas. Iš 
palūkanų apmokėtos kelios 
nedidelės sąskaitos, likusi dalis 
galėtų būti atiduota Alkai. Mi
rus Fondo valdybos iždininkui 
Stasiui Mikniui, fondo valdyba, 
pasitarusi su keliais tarybos 
nariais, nauju iždininku išrinko 
Juozą Rygelį, tas pareigas ir 
vykdantį. Gaila, kad fondo au
gimas labai lėtas. Reikia rasti 
būdų verbuoti daugiau fondo 
narių. Bent 100 dolerių įnašas 
padaro asmenį fondo nariu. 

Iždininkas Rygelis pateikė 
skaičiais fondo stovį ir prašė su
tikimo: fondo kapitalą investuo
ti ilgesniam laikui ir daugiau 
palūkanų nešančiose investa-
cijose, atsižvelgiant į investacijų 
saugumą. Jam ta teisė suteikta. 

Fondo valdybon patvirtinti: 
dr. Česlovas Masaitis — pirm., 
dr. Juozas Kriaučiūnas — sekre
torium ir Juozas Rygelis — iždi
ninku. Alkos kontrolės komisija 
(paprašyta) sutiko būti ir fondo 
kontrolės komisija. Ją sudaro; 
Stasys Rudys — pirm., Regina 
Tauniene ir Lionginas Švelnis 
— nariai. 

Fondo tarybos pirm. dr. Jur
gis Gimbutas pavedė fondo 
valdybai pravesti šiais metais 
naujos tarybos rinkimus, tai 
atliekant paštu, nes nariams 
susirinkti sunkiai įmanoma. 
Tam kliudo nuotoliai, išlai
dos ir laikas. Valdyba sutiko tai 
padaryti. 

Juozas Kriaučiūnas 

Jau daugiau, negu 25 metai, kai mūsų agentūra organizuoja 
grupines ir individualias keliones į Lietuvą ir kitus kraštus 
geriausiomis kainomis. Maloniai ir sąžiningai jus aptarnausime. 
Informacijai skambinti. 1-706-422-3000. Darbe vai: pJrmad., an-
trad., ketvirtd. Ir penktd. 9 v.r.—5 v. p.p. Trecd. 9 v.r.—5 
v.v. Šeštd. 9 v.r.—1 v. p.p. 

INTERNATIONAL $ ^ 
TRAVEL CONSULTANTS J^i£^ 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones , Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 
CAROO — siunčiame oro linija 

„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus 
Lietuvoje per 10 darbo dienų. 

Galim* I i Lietuvos atsiųsti gražias, 
nertas linines sukneles, vaikiškus dra
bužėlius, austas ir nertas linines staltie
ses, lovatieses, servetėles, taip pat lietu
viškų pasakų knygeles. Laukiame užsa
kymų! E. Vanskutonlan*, MlnMai ra
tas 28-1, 3028, Kaunas, Uthuanla. 

GREAT 
PARDUODA 

RE/MAJC 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 

' • MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba; 
• Nuosavybių įkainavimas valiui 
• Perkame ir Parduodame Namus 
• Apartmentus ir Žemę. 

[• Pensininkams Nuolaida^ J 

MISCELLANfOUS 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu 

ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

10%—20%—30% pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
pas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Stret 
Tel. — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

Atliekame visus lauko ir vidaus 
namų remonto darbus. Skam
binti Artūrui nuo 8 v.r. iki 10 v.r., 
tel . (312) 471-6064. 

Ontuijr; KMIECIK REALTORS 
O I 7922 S. Pulaski Rd. 
^ • 4 3 6 5 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

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

U.S. Savings Bonds 
Make Great Gifts. m -^ 
k LMGMC»C*i 

A public servicę of this nevvspaper 

Sports 6 traval businessman 
lives in California. Age 36. Seeking 
young, attractive outgoing vvoman 
with positive outlook on lite. 20-27 
years old. Please send photo and 
a short letter to: Kęstutis Bun-
gsrda, 999 Rancharos Dr. Sta. 
B, San Marcos, CA 92069. 

AMERICAN—INTERNATIONAL 
221 WEST MAIN STREET 
ST. CHARLES, IL 60174 

1-708-584-3112 
Perkame ir parduodame 

Pabaltijo ir kitų pasaulio valstybių 
Pašto ženklus ir numizmatiką 

ir reikmenis prie jų. 
Kartą per mėnesį rengiame varžy
tines. 

VIEŠAS AKCIJŲ PARDAVIMAS 
KETURIŲ TEKSTILĖS BENDROVIŲ LIETUVOJE 

Lietuvos valdžia, pagal privatizavimo programą, siūlo pirkti akcijų pake
tus šiose bendrovėse: 

Audėjas Linas 
Baldų apdengimo gamyba Lininės medžiagos 

kasdieniniam naudojimui 
Lentvaris Carpat vm\u 

Kilimų gamyba Megztų drabužių gamyba 

Platesnei infomacijai apie šių bendrovių akcijas kreipkitės: 

—L J L 
KPMG Peat Marvvick 

Policy Economics Group 
Lietuvos Respublikos valdžios patarėjai 

2001 M. Street NW 
VVashington, DC 20036 

Tel.: 202-467-3333 
Fax: 202-728-0546 
Jennifer McFarlane 

4 Gagarino g-vė., 
2001 Vilnius 

Tel.: (370) 2 62-08-96 
Fax: (370) 2 22-60-65 

Arūnas Pemkus 

The contents of this statement have been approved for the purposes of Section 57 of the 
Financial Services Act 1986 by KPMG Peat Marw»ck, which is authonzed by the Institute of 
Chartered Accountants in England and Wales to carry on invesntment business 

9S2S South 79th Avenue 

T*i. 708-430-7272 

223 KahrariHt gatvė 
Vilnius, Lietuva 

Tek.fenat: 77 7S-t7 Ir 77-SS-S2 

KAD LIKTUM TU GYVA 
Lietuvių Operos choro plokštelė su simfoniniu orkestru. 
Diriguoja Alvydas Vasaitis Įdainuota: Lietuvos himnas, Lietu
viais esame gimę, Jakūbėno ,,De profundis", Kamavičiaus 
..Už jūrelių" iš operos „Radvila Perkūnas", Karoso „Augo 
kieme klevelis". Gaidelio „Už jūrų, už kalnų" iš operos 
„Dana". Arija ir choras iš Kamavičiaus operos „Gražina" 
su Jonu Vazneiiu. Raudotojų choras iš Kamavičiaus operos 
„Gražina". Budriūno „Ant marių" ir „Saulė motina pakilo" 
ir Šimkaus operos „Pagirėnai". Kaina $15.00. II. gyvento
jams Tax $1.32. Plius persiuntimo išlaidos USA $1.10, o į 
Kanadą $3.50. Užsakymus siųsti: Drauge*, 4545 W. 63rd 
St . Chicaoo IL 60629 

i 



LAIŠKAI 
PASITYČIOJIMAS, AR TIK 

NUOVOKOS STOKA? 

„Skau tų Aido" 70 metų su
kakt į minint , balandžio 25 d. 
J aun imo centre buvo surengtas 
švent iškas pokylis, su t raukęs 
daugiau negu 220 dalyvių. Dalį 
programos atlikti buvo pakvies
t a ir Antro kaimo grupė, save 
vadinant i humoro ir satyros 
t ea t ru . Tikėtasi nuotaikingo, 
skautiška tema pasirodymo. Bet 
ta i , ką išvydome, nieko bendra 
neturėjo nei su skautavimu, nei 
su jaunimo auklėjimo organiza
cijos leidžiamo žurnalo garbin
ga sukakt imi . 

Art i pusvalandžio t rukmės 
nuobodi, menkaver t i ška pro
grama, „pagražinta" vulgariais 
ke tu r r a idž i a i s anglų kalbos 
keiksmažodžiais, buvo „vaini
k u o t a " is ter iškais gimdyvės 
klyksmais , dorovės pajuokimu 
ir patriotinių jausmų paniekini
mu. Žiūrovui buvo sute ikta 
, , l a i m ė " p a s i g ė r ė t i i r iš 
nežinomo tėvo scenoje „pagim
d y t u " daugiau negu šešių pėdų 
„kūdikėliu", savo nuogumą pri
dengusiu t ik kukl iu vystyklu, 
iški lmingai reiškiančiu pasi
ryžimą būt i Lietuvos preziden
tu , šį ki lnų ryžtą a t i t inkamai 
sus t ip r inan t iš užkulisių sklin
dančia Lietuvos himno melodi
j a ir šios, kiekvienam lietuviui 
šventos giesmės, baigmės žo
džiais... 

Įspūdis s tulbinant is „teatra
lų" blogu skoniu ir nuovokos 
stoka, grubiai pasityčiojusia iš 
juos kvietusių rengėjų ir įžei
dusią į kul tūr inį renginį atėju
sią visuomenę. Pateisinimo tam 
nėra, nes šio vieneto aktoriai ne 
gatvės vaikėzai, bet suaugę, 
save intel igentais la ikantys, o 
dal is ir akademinius diplomus 
įsigiję, profesionalai. Komen
t a rų nereikia. Bet teko patir t i , 
kad šios „puikios" programos 
nu te ik t i keli dalyviai, pasiryžę 
piniginėmis dovanomis parem
t i „ S k a u t ų aidą", išėjo jau 
parašy tų čekių nebeįteikę... 

I r e n a R e g i e n ė 
Chicago, IL 

AR J A U PRARADOME 
GROŽO IR PADORUMO 

SUPRATIMĄ? 

Balandžio 25 d. teko dalyvauti 
J a u n i m o c e n t r e suruoš to je 
„ S k a u t ų aido" 70 metų jubilie
jinėje šventėje. Programą atliko 
Ant ras Kaimas ir „Tauro rago" 
orkes t ras . 

A n t r o K a i m o programoje 
buvo panaudoti nemoralūs išsi
re iškimai , kurie ne t inka visuo
menėje. Viename iš paskutinių 
numer ių buvo parodyta scena 
po gimdymo ir skambėjo Lietu
vos h imno žodžiai, net inkantys 
šiai scenai. 

Atrodo, kad Antro Kaimo 
vadovai ir aktoriai prarado pa
dorumo supra t imą ir vado
vaująs mintimi, kad, ką kartais 
kalba alinėse neblaivūs žmonės, 
t i nka ir visai publikai . Laikas 
grįžti prie grožio ir padorumo. 

„Tauro rago" orkestras, vado
vaujamas skaut in inko Vlado 
Vijeikio, pragiedrino susirinku
sių pasipikt inusią nuotaiką. 
L i n k ė t i n a „ T a u r o r a g o " 
orkestrui daugiau reikštis lietu
viškoje visuomenėje, o Antram 
Ka imui užsidaryti „kromelį" ir 
ne te rš t i gerą kaimo vardą. 

Emi l i ja P a u ž u o l i e n ė , 
Chicago, IL 

AŠ SENIAI TAI SAKIAU 

1990 m. lapkričio 15 d. „Drau
go" Nr . 223 buvo išspausdintas 
mano straipsnis , siūlantis išei
vijai atsiriboti nuo Vilniaus 
vyriausybės. Už šį siūlymą susi
laukiau daug kritikos. Tai buvo 
nepagr įs ta kr i t ika . Laikas ir 
įvykiai daugiau negu pateisino 

mano siūlomą atsargumą. Savo 
knygoje , ,At the H i g h e s t 
Levels" Beschloss ir Strobe ne 
vienoje vietoje nurodo prez. 
Bush vedamą politiką Amerikos 
naudai , ta i yra centrinę bran
duolinių ginklų kontrolę Sovie
tų Sąjungoje. Tas reiškė Gor
bačiovo rėmimą, o Lietuvos 
nepriklausomybės klausimas 
pr ieš taravo vedamajai prez. 
Bush politikai. 

K a d a išeivijos l i e t u v i a i 
spaudė savo Kongreso atstovus, 
rašė peticijas ir demonstravo dėl 
L ie tuvos nepr ik lausomybės 
pr ipaž in imo, j ie užs i t raukė 
Baltųjų rūmų rūstybę. Nepri
klausomybė nebuvo pripažnta 
nei viena diena anksčiau, negu 
ji ir taip būtų buvusi pripažinta. 
Prez. Bush pripažino Lietuvos 
nepriklausomybę tik tada, kai 
Jelcinas ruošėsi tą padaryti. Bet 
Baltieji rūmai neužmiršo išei
vijos erzinančio veikimo. J ie 
ta ip sutvarkė, kad nebuvo rim
tos ekonominės pagalbos Lietu
vai. Be ekonominės pagalbos, ir 
d a r s e ime g inč i jan t i s dėl 
t rupinių ir uodegų, Lietuva 
smuko į ekonominę bedugnę ir 
todėl vėl išrinko komunistinį 
seimą ir prezidentą. 

Kiek išeivijos supras ryšį tarp 
savo pastangų gauti nepriklau
somybės pripažinimą anksčiau, 
negu tai buvo naudinga prez. 
Bush vedamai politikai ir Lietu
vos r inkimų rezultatų? Jeigu 
išeivija n e m a t o ryšio t a r p 
n e v y k u s i o s savo p o l i t i n ė s 
veiklos ir rinkimų rezultatų, tai 
ko galima norėti iš paprasto kai
miečio Lietuvoje? Dabar visi 
sakykime, kad esame nustebę ir 
nusivylę rinkimų rezultatais, 
mano 1990 m. siūlymus pato
giai užmirškime ir tada vėl galė
sime iš naujo pakartoti klaidas, 
remiant Vilniaus vyriausybę. 

Dona tas S k u č a s , 
Fairfax, VA 

MESKIME IŠ LIETUVIŲ 
KALBOS SVETIMŽODŽIUS 

Įdomus straipsnis „Pabaig
tuvių vainiką keliant", išspaus
dintas „Draugo" kultūriniame 
priede š.m. balandžio 24 d. 
Kalbama apie didelę (864 pusla
pių) knygą, kurią redagavo Ka
zys Bradūnas ir Rimvydas Šil
bajoris ir kurioje bendradar
biavo dvidešimt autorių. Knyga 
svarbi mūsų rašytojams ir lite
ra tū ra i pažinti. 

M a n užkl iuvo k n y g o s 
pavadinimas: „Lietuvių Egzodo 
l i t e ra tūra 1945-1990". Pabrau
kiu žodį „EGZODO"... 

Būtų čia tos knygos gerbia
miems redaktoriams klausimas: 
nejaugi nebuvo galima tą „eg
zodą" pakeisti kokiu lietuvišku 
žodžiu? Nejaugi mūsų kalba jau 
ta ip nuskurdo, kad negalime iš
siversti be svetimų, gal šiuo atve
ju pavadintume „tarptautinių", 
žodžių? 

Man atrodo, kad mūsų rašyto
jai turėtų būti pirmose eilėse tų 
spaudos darbuotojų, kur ie sie
k ia mūsų kalbos gryninimo. 
J u k l ietuvių kalba y ra di
dž iaus ias tautos t u r t a s . Ją 
t u r ė tume visi branginti ir tin
kamai , be svetimų priemaišų 
vartot i . 

J o n a s T. L a z d u t i s 
Chicago, IL 

PRIVALOME IŠSAUGOTI 
GIMTĄJĄ KALBĄ 

Perskaičius „Drauge" Mai
ronio lituanistinės mokyklos 
ve ik los aprašymus , v i s k a s 
atrodo labai gražiai, bet a r 
mokyklos mokinių tėvai ir 
visuomenė žino antrąją šios 
mokyklos medalio pusę? 

Maironio l i tuanist inė mo
kykla yra didžiausia JAV. Čia 
šeštadieniais susirenka lietu
viukai išgirsti lietuvišką žodį, 
i šmok t i ska i ty t i ir r a š y t i , 
susipažinti su mūsų tautos tra
dicijomis ir istorija. 

Į Maironio mokyklą direktorė 
Eglė Novak pakvietė Čikagos 
ispaniškai kalbančių mokyklų 

DRAUGAS, penktadienis , 1993 m. gegužės mėn. 7 d. 

Žymios moterys, susitikusios Lemonte (iš kairės): \ iktorija Matranga. ambasadorienės pusseserė, 
JAV ambasadoriaus Lietuvoje žmona Kathleen Johnson. Lemonto Maironio lituanistines mokyk
los vedėja Eglė Novak ir uolioji mūsų bendradarbe Indrė Tijūnėlienė. 

Nuotr. Rimo Domanskio 

anglų kalbos konsultantę Jū
ra tę Harris. Ji dėsto savo me
todą anglų kalba mokyklos 
mokytojams ir mokiniams kla
sėse. Mokytojams J. Harr is 
pateikė darbo planus, pagal ku
riuos reikia mokyti vaikus. Jei 
pagal šį planą reikia analizuo
ti lietuvių kalbos melodingumą, 
ieškoti ryšio tarp anglų ir lietu
vių kalbų, žaisti žaidimus ir t.t., 
tai nelieka laiko mokytis kalbos 
pagrindų. O, be to, dar buvo nu
rodyta, kad nerašyti diktantų ir 
netaisyti mokinių klaidų. Mano 
nuomone, diktantai būtini, kad 
mokiniai išmoktų rašybą ir 
skyrybą. 

Šis metodas naudojamas ispa
niškai kalbančių mokyklose, 
kur vaikams an t r a kalba — 
anglų — visai nežinoma. Mūsų 
še š t ad i en inėse mokyklose 
daugumas vaikų moka kalbėti 
lietuviškai. Kadangi jaunajai 
kartai mokytis lietuvių kalbos 
darosi v is s u n k i a u , todėl 
nemažai mokytojų, švietimo 
tarybos programos rėmuose, 
naudoja pačių paruoštą medžia
gą. Todėl kyla abejonės ne tik 
dėl šio metodo veiksmingumo, 
bet ir jo reikalingumo šešta
dieninėje mokykloje. 

Šioje mokykloje, š a l i a 
pagr indin ių klasių, y r a ir 
silpnai lietuviškai kalbančių 
klasės. Kai kurie mokytojai 
pag r ind inėse k lasėse vis 
dažniau yra priversti pamokose 
vartoti anglų kalbą, nes yra 
dalis mokinių, nemokančių 
lietuviškai. Atrodo, kad perkelti 
šiuos mokinius į silpnai kal
bančių klases y ra neleistina. 
Kiek naujų žinių galės sukaup
ti stipresni mokiniai ir kaip bus 
skurdinama lietuvių kalba, jei 
mokytojas dėstys pagal silpnų 
mokinių lygį? Neatrodo, kad jau 
atėjo laikas mokyti visose klasė
se lietuvių kalbą angliškai. 

Taip pat pamokų metu atski
ros klasės septynis šeštadienius 
dažo marškinėlius lietuviškais 
vaizdais. Šeštadieninėje mo
kykloje yra ir t a ip jau t rumpas 
darbo laikas, per kurį mokiniai 
turi įsisavinti mokymo pro
gramą. 

Verta prisiminti, kad mūsų 
tauta išeivijoje gyvuos tol, kol 
bus gyva gimtoji kalba. 

A ldona J a n a u s k a i t ė 
Chicago, IL 

Į Amžinybės Sodus iškeliavus 

A.tA. 
AGOTAI GUDAITIENEI, 

dukra i , mūsų draugininkei JOLANDAI KERELIE-
N E I su vyru ALFONSU ir dukra i tėms, sesėms VILI
J A I ir SVAJONEI bei šeimos ar t imiesiems reiškia
me nuoširdžią užuojautą. 

Šie pasaulio dundesiai ištirpo 
tavo peržengtos ribos tyloj. 
Maldai kylanti ranka suvi pa 
ir naktis tylioji. 

Alė Rūta 

PENKIOLIKOS METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
BRUNO 

KETARAUSKAS 

Š.m. gegužes mėn. 13 d. sueina penkiolika metų, kai 
iškeliavo Amžinybėn matematikos ir fizikos mokytojas, mano 
vyras, a.a. Bruno Ketarauskas. Gyveno Los Angeles, Cali-
fornia. Palaidotas Calvarv Mausoleum, Los Angeles, 
California. 

Jo brangiam atminimui šv. Mišios už jo sielą bus 
atlaikytos gegužės men. 16 d., 10:30 vai. ryto. Los Angeles 
lietuvių Šv. Kazimiero bažnyčioje. 

Maloniai prašau gimines, draugus ir pažįstamus prisimin 
ti a.a. Bruno Ketarauską savo maldose. 

Stasė Ketarauskienė- Bajalienė. 

Netekty liudėdamos kartu, 
..Sietuvos" draugovės skautės 

Brangia i i r mielai Motinai 

A.tA. 
AGOTAI GUDAITIENEI 

mirus , dukter ia i JOLANDAI ir žentui ALFONSUI 
KERELIAMS a n ū k ė m s dr. VILIJAI ir SVAJONEI bei 
visiems artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

LDK Birutės Draugija 

Į 

DVIDEŠIMT PENKERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
VALĖ SKRUBUTONIENĖ 

Jau suėjo dvidešimt penkeri metai, kai negailestinga mir
tis atskyrė iš mūsų tarpo mylimą Motiną ir Žmoną, kurios 
netekome 1968 m. vasario 9 d. 

Nors laikas bėga. bet mes jos niekad negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną ramybe. 

Už jos sielą šv. Mišios bus aukojamos gegužės mėn. 8 d. 
9 vai. ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje. 

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose Mišiose ir kartu su mumis pasimelsti už a.a. 
Valę. 

Nuliūdę: vyras ir dukterys . 

A.tA. 
JADVYGAI SINKIENEI 

RONKAITYTEI 
mirus , r e i šk i ame užuojautą jos seseriai RITAI 
DARIENEI, J A V LB Brighton Pa rko apylinkės 
valdybos sekretorei , su šeima ir broliui JUOZUI 

RONKAIČIUI. 

JA V LB Brighton Parko 
apylinkės valdyba 

A.tA. 
AGOTAI GUDAITIENEI 

mirus, buvusia i p i rmin inke i J O L A N D A I KERELIE-
NEI, S V A J O N E I ir VILIJAI K E R E L Y T Ė M S re išk ia 
nuoširdžią užuojautą i r d r a u g e l iūdi 

Lietuvos Moterų Klubų Federacijos 
Chicagos skyriaus valdyba ir narės 

• 1912 m. ba l andž io 15 d. 
ga r sus i s ke le iv in i s l a i v a s 
Titanikas nuskendo šiaurinia
me Atlante po susidūrimo su 
ledo kalnu. Žuvo 1,513 kelei
vių. 

LITERATŪRINĖ NAUJIENA 

LIETUVIU 
EGZODO 

IJTKRATCRA 

19454990 

**M mA I r 
^ 

Kazio Bradūno ir Rimvydo Šilbajo-
'io redaguota, dvidešimties autorių 
parašyta knyga, apžvelgianti visą 
45 metų mūsų egzodo literatūros 
laikotarpi Veikalas 864 didelio for
mato puslapių, kūnuos puošia 
šimtai (vairiausių iliustracijų Lei
dėjas — mecenatas yra Lietuvių 
Fondas vardinis leidėjas — Litua
nistikos Institutas. 

Leidmys gaunamas ..Drauge'*, 
4545 West 63rd Stree. Chicago. IL 
60629 Knygos kaina — S30 00 
Užsisakant paštu, persiuntimo išlai
doms pridedama $4 00. Į Kanadą 
— S6 00. | kitus kraštus — S6 50 
lllinojaus gyventojai visais atvejais 
dar pnmoka $2 63 valstijos mo
kesčių 

Pagerbkime mūsų 
MOTINAS 

įjungdami jas į 
šį specialų 

šv. Mišių devindienį! 

DON T SPFNO U Mt SAVE SOMr AI 

MUTUAL ?e<SeT*t SAVINGS 
ANDIO'VJ • <X IATK)tJ 

OiotleicH nrvd Supetyvl • > '' ' ,',"'<%<' S'"»'̂  ' ! ******* 
221? W CERMAKROAD«CHirAGn III! KAS 60608 PHONE (312) 847 7747 

Motinos Dienos Novena — IV.30 & V. 1-9 

MARIJONŲ VIENUOLYNO KOPLYČIOJE 
Ši novena. i Vilniaus Aušros Vartų Stebukl Gailestingumo ir 

Nepaliaujamos Pagalbos §vč Dievo Motiną Mariją, bus celebruojama 
už mūsų motinas pamotes, uošves, močiutes ir žmonas, gyvas ir 
mirusias 

Reikšdamas dėkingumą už motinos meilę ir pasiaukojimą 
jungiu ją i iv. Misiu novena. 

Motinos vardas gyva minim 

Novenai aukoju 

Vardas, pavardė 
Adresas 

MARIAN FATHERS. 6396 S. Kilbourn Ave.. Chicago, IL 60629 



DRAUGAS, penktadienis, 1993 m. gegužės mėn. 7 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

x V i d a (Budrytė) ir A r a s 
T a m o š i ū n a i , gyv. Rochester, 
NY, š.m. kovo 31 d. susilaukė 
p i r m g i m ė s dukre lės , vardu 
M i n t ė J u l i a n a . Naujagime 
džiaugias i seneliai Ignas ir 
Dangi ra Budriai, gyv. Peoria, 
IL, Vidas ir Živilė Tamošiūnai, 
gyv. Webster, NY, taip pat pro
seneliai: Leokadija Laukienė iš 
Peoria, IL, Konstancija Puzi-
nienė iš Čikagos ir Antanas 
Tamošiūnas iš Giraitės, Con-
necticut. 

x P . J . Rul is iš Juno Beach 
Floridoje mums rašo, jog pasku
tinių trijų savaičių metu „Drau
go" pris tatymas labai pagerėjo: 
„Dabar laikraštį gaunu 3-4 
dienas po jo išsiuntimo, kai 
seniau trukdavo 2 savaites ar il
giau". 

x K o m p . Vlado J a k u b ė n o 
gimtadienio proga Vilniuje yra 
numatytas minėjimas ir koncer
tas (gegužės 15 d.), kurį ruošia 
neseniai ten įsikūręs komp. VI. 
Jakubėno Draugijos Lietuvos 
skyrius. Kaip žinome, ši drau
gija Čikagoje buvo įsteigta prieš 
daugiau negu 10 metų. Į šį 
minėjimą iš Čikagos vyksta šios 
d r a u g i j o s p i rm. Edva rdas 
Šulait is . 

x V a n d e n s ver t in imo sa
vaitė Čikagoje yra nuo gegužės 
2 iki 8 d. Šia proga norima 
a t k r e i p t i d idesnį mies to 
gyventojų dėmesį į švaraus, 
sveiko geriamo vandens svarbą. 
Neseniai Milwaukee įvykusi 
geriamo vandens tarša ir tūks
tančių to miesto gyventojų su
sirgimas nuo užteršto vandens 
akivaizdžiai priminė, kokią 
gyvybiškai svarbią rolę turi 
vanduo. Jeigu ne, kaip atrodo, 
neišsemiami vandens ištekliai 
Michigano ežere, 5.1 mil. Čika
gos gyvento jų ir dar 118 
priemiesčių, kuriems Čikagos 
vandens pumpavimo stotys 
parūpina vandenį, t ikrai kęstų 
troškulį ir vargą. 

Vandens vertinimo savaitės 
proga galima aplankyti istorinę 
vandens pumpavimo stotį (811 
North Michigan Ave.) penkta
dienį, gegužės 7 d. tarp 10 vai. 
ryto i r 3 vai. p.p. 

Č ikagos vandens depar 
tamente dirba 2,100 žmonių, 
kurie rūpinasi, kad iš visų 
čiaupų tekėtų švarus, ty ras ir 
sveikas vanduo. 

x K v i e č i a m e v i sus da ly
v a u t i P A V A S A R I O BALIU
J E , kurį ruošia PLC. Dalis 
pelno skirta stogo taisymui, 
kuris varva. Paremkite centrą. 
Balius bus šeštd., geg. 22 d. 
6:00 v.v. Rezervacijoms skam
binti: (708) 257-8787 arba (708) 
257-7114. 

(sk) 

x Š a r ū n a s Marčiul ionis da
l y v a u s ir priims „Man-of-the 
Year" žymenį Lietuvių Preky 
bos Rūmų bankete sekmadienį. 
g e g u l ė s 16 d., 6 vai . v a k a r o 
Mart inique pokylių salėje. Tai 
gera proga Čikagos ir apylinkių 
l ietuviams susipažinti ir pa
bendrauti su mūsų žymiuoju 
krepšininku ir pagerbti už jo 
pasisekimus sporte bei darbą su 
Lietuvos sergančiais vaikučiais. 
Atkreipkite dėmesį, kad vai
k a m s bilieto į banketą kaina 
per pusę mažesnė kaip suaugu
siems, todėl atsiveskime ir savo 
jaunimą. Platesnes informacijas 
te ik ia Rūta Juškienė, paskam
binan t jai į Standard Federal 
banką darbo valandomis. Tel.: 
(312) 847-1140. 

(sk) 

ARAS ROOFING 
Arvydas Klala 

Dangtam* Ir tataoma 
visų rūsių stogus 
Tel. 708 2570746 

Skambinti po 6 v.v. 

x D o s n u s m e c e n a t a s prel. 
J. Prunskis Lietuvių fonde įstei
gė specialų fondą J A V LB Švie
t imo tarybos m o k y k l i n i a m s 
konkursams remti. Prel. Pruns
kis yra įsteigęs panašius fondus 
ir kitiems t iks lams j aun imui 
remti , bet labiausiai j am prie 
širdies projektai, k u r i e ugdo ir 
remia l ietuviškai rašanč ius . 
JAV LB Švietimo ta ryba ir li
t u a n i s t i n i ų mokyk lų moki
nukai įvertina ir gerbia prel. 
Prunskio dosnumą ir už tai j am 
širdingai dėkoja. Fondelio dėka 
bus galima nesirūpint i kukl ių 
premijų paskyrimu dar daug 
metų — premijos garantuotos . 
Reikės tik garantuoti rašytojus. 

x R o k o Z u b o v o koncert inis 
pasirodymas bus gegužės 13d. , 
k e t v i r t a d i e n į , 8 va i . v a k . 
DePaul universiteto koncertų 
salėje, 800 W. Belden Ave. 
Rokas jame a t l iks magis t ro 
laipsnio rečitalį. Čikagos lietu
vių visuomenė yra nuoširdžiai 
kviečiama koncerte dalyvauti , 
įėjimas nemokamas, o automo
bilius galima pastatyt i DePaul 
universiteto mašinų pastatymo 
aikštelėse. 

Birželio 2 d., trečiadienį, 8 vai. 
vak. Su DePaul universi teto 
„Wind Syphony" orkestru kaip 
solistė debiutuos S o n a t a Zubo
v i e n ė . 

x Chicagos Lietuvių teat ras 
„Vaidi lutė" savo naują prem
jerą — P. Vaičiūno dramą ..Nuo
dėmingą angelą" žada parodyti 
ne šį pavasarį, ka ip anksč iau 
buvo g a l v o t a , b e t r u d e n į . 
K a d a n g i r u d e n s p r a d ž i o j e 
numatytas Los Angeles lietuvių 
t e a t r a l ų p a s t a t y m a s , ta i 
„Vaidilutės" ruošiama premjera 
įvyks spalio 31 d. J a u n i m o cen
tre. Šį veikalą režisuoja žinoma 
Lietuvos aktorė I r ena Leona
vičiūtė, kuri t u r i gana st ipru 
aktorių kolektyvą. Šiuo ..Vaidi
lutės" pastatymu daug rūpinasi 
visa teatro valdyba, o ypač 
direktorė Ona Šu la i t i enė . 

x E r n e s t L e n g n i k a s iš Ha-
milton. Ont., K a n a d a , pra tęsė 
prenumeratą, pa rėmė „Draugą" 
50 dol. auka, užsisakė naujausių 
leidinių ir v i s iems palinkėjo 
geros sėkmės l i e tuv i škame dar
be. 

x R i č a r d a s Š o k a s ir jo leng
vosios muzikos o r k e s t r a s vėl 
priiminėja už sakymus įvairių 
pobūvių, švenčių ir p ikn ikų 
grojimui. S k a m b i n k i t e 312-
476-8651. 

(sk) 

x TIK $35 k a v a , a r b a t a , 
kakava, apelsinų koncent ra tas , 
a l ie jus , m ė s o s k o n s e r v a i , 
vitaminai — v i s k a s u ž s i e n i e 
t i ška . 55 sv. įva i raus mais to — 
$98. Produktai užs ienie t iški . 
išskyrus mėsos gamin ius ir sūrį. 
45 sv. įvairaus mais to b e mėsos 
- $75. T R A N S P A K , 2638 W. 
69 St., C h i c a g o , I L 60629 . t e l . 
312-436-7772. 

(sk) 

x D ė m e s i o ! P a r d u o d a m a s 
1 mieg. kondominiumas Pasau
lio liet. cent re , Lemont , IL. 
Informaci ja i s k a m b i n t i 815-
885-3913. 

(sk) 

x Akcijų, b o n ų bei k i t ų ver
tybių p i r k i m e i r p a r d a v i m e 
jums nuoširdžiai p a t a r s ir pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, A l b i n a s K u r k u l i s , t e l . 
312-621-6954 a rba jo sūnūs ir 
partneriai: A n d r i u s K u r k u l i s , 
tel. 312-621-8999 ir P a u l i u s 
Kurkul is , tel . 312-621-8886 dir 
bą su O p p e n h e i m e r & Co , I n c . 
Chicagoje. Iš k i t u r skambinki te 
veltui, t e l . 1-800-621-2103. 

(sk) 

KURŠĖNŲ VAIKŲ NAMAI IR JAV LB 
CICERO APYLINKĖ 

Kuršėnų vaikų namų auklėtiniai su juos lankančiu JAV LB Cicero apylinkės pirm. R. Rimkum. 

Ž U R N A L I S T Ų D Ė M E S I U I 

Lietuvių Žurnalistu sąjungos 
Centro valdyba, kurios sudėtis 
yra: R. K. Vidžiūnienė, pirm.; 
Ignas Medžiukas, vicepirm.; 
Karolis Milkovaitis, vicepirm.; 
Vytautas Šeštokas, sekr. ir Rūta 
Šakienė, ižd., baigia savo darbą 
šių metų gale. Naujai valdybai 
k a n d i d a t u s prašome siūlyt i 
Detroi te sudaryta i R ink imų 
komis i j a i : p i r m . S a u l i u s 
Šimoliūnas, nar ia i — Mykolas 
Kizis ir Stasys Sližys, siunčiant 
pirm. S. Šimoliūno adresu: 665 
YVest W a r r e n , De t ro i t , MI 
48201-1162. 

Kai paskelbsime kandidatų 
sąrašą, balsus prašome siųsti 
tuo pačiu S. Šimoliūno adresu. 
Kviečiame narius gausiai daly
vau t i ba l sav ime a te inančių 
trejų metų kadencijai. 

R. K. Vidž iūn ienė , 
pirmininkė 

AUKŠTO LYGIO MENAS -
TUŠTUMOJ 

x Č i k a g o s O 'Hare aerouos
t e a t idaryt i nauji informacijos 
centrai-būdelės — keleiviams, 
kuriuose galima susikalbėti ke
liomis kalbomis ir sužinoti apie 
Č i k a g o s į domybes , gau t i 
informacijų apie susisiekimą, 
transportaciją, viešbučius ir 
pan. Keleivių informacijos cen
t ras šiais metais bus pastatytas 
ir Midway aerouoste. Tuo tarpu 
O 'Hare ta rp tau t in ių skrydžių 
keleiviams nemokamai leidžia
ma vežimėliais l agaminams 
vež io t i , n o r s v ie t in ių , t.y. 
Amerikos, skrydžių keleiviai už 
vežimėlius tur i mokėti po 1 dol. 

x Č e s l o v a s M a ž e i k a , Sodų 
13-60, Maže ik ia i 5500, Lietu
va , ieško savo tetos O n o s Toto-
r a i t i e n ė s v a i k ų — pusbro-
l ių -pusseser ių . Ats i l iepki te , 
parašyki te! 

(sk) 

x J a u n i m a s k v i e č i a m a s 
p a b e n d r a u t i su P L J S valdyba 
šį šeštadieni , 8 v.v. Blue Hill 
Inn rūsyje, Lemont. IL. Bus 
praneš t i ateinančio Jaunimo 
Kongreso planai. 

(sk) 

x Ši l tos ž iemos , l i e tuv iška 
v e i k l a , graži g a m t a , žemi 
mokesčiai — visa ta i rasite St. 
Petersburgo apylinkėse, Flo
ridoje. Namai ir bu ta i nebran
gūs, o juos įsigyti J u m s nuošir
džiai padės patyręs namų preky
bos agentas Vladas Maželis. 
S k a m b i n k i t e (813) 938-4613. 

(sk) 

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

(sk) 

x T R A N S P A K s i u n č i a tal-
p i n t u v u s (konteinerius) į Lietu
vą k a s s a v a i t ę . Siunčiame 
„ A I R ( A R G O " . P i n i g a i per 
vedami doleriais. TRANSPAK, 
2638 W. 69 St., C h i c a g o , I L 
60629. tel . 312-436-7772. 

(sk) 

toriją lietuviškam žodžiui ar 
muzikai, dar vis pripildo labda
ros tikslams rengiamų renginių 
sales, dar vis dominuoja savo 
a u k a iš savo sunkiai sukauptų 
santaupų, ku r t ik mato gyvą 
reikalą. 

Todėl ir šitoje laureatų pager
bimo šventėje tos penkios eilės 
nuoširdžių klausytojų, savo gar
s i a i s plojimais re ikšdamos 
p a d ė k ą ir pagarbą me
nininkams, kartu tarsi norėjo tą 
salės tuščią erdvę pripildyti, 
sudaryti įspūdį, lyg čia būtų 
tūks tant i s plojančių meninin
kams. 

L a u r e a t u s gyvu žodžiu 
sveikino generalinis Lietuvos 
konsulas Vaclovas Kleiza, t a 
proga lenkdamas galvą ir lietu
vei Motinai, kurios garbei t a 
diena buvo skirta Lietuvoje. 
. .Faksu" buvo atsiųstas PLB 
centro valdybos sveikinimas iš 
Lemonto. Jį perskaitė Petras 
Petrųtis, šio koncerto rengėjas. 

Laikantis žurnalistės Aureli
jos M. Ba laša i t i enės pata
r imų, koncerto įvert inimas 
pa l iekamas profesionalams. 
Savo asmeninius ir koncerto 
dalyvių, muzikos ir grožinio žo
džio mėgėjų, jausmus „išlie-
jant'*, sakome, kad tokio pianis
to išeivijoe dar nebuvome gir
dėję. Ne jo parinkti kūriniai 
mums tiko ar nepatiko, bet pats 
kūrinių a t l ik imas sugebėjo 
paliesti jaut r iaus ius širdies 
jausmus. Menas tikrai yra ga
lingas ir stebuklingas! 

J a d v y g a D a m u š i e n ė 

Gegužės 2 d. Čikagoje, Jau
nimo centro didžiojoje salėje 
„Laureatų šventė", kurią rengė 
radijo valandėlė ..Margutis". 
Penkios eilės užpildytos kėdžių. 
Tiek t i k tesusirinko svečių 
pagerbt i du pasižymėjusius 
l i e t u v i u s men in inkus , 
a p d o v a n o t u s aukšč iaus ia i s 
žymenimis. Vienas jų — poetas 
Kazys Bradūnas . įvertintas 
Lietuvos Valstybine premija už 
poeziją, o ki tas — Petras Geniu
šas , p i a n i s t a s iš Lietuvos, 
atvykęs į Ameriką dalyvauti 
pianistų konkurse ir tose varžy
bose laimėjęs JAV pirmąją 
premiją. 

Ir žodis, ir muzika pora 
v a l a n d ų la ikė klausytojus, 
giliausių žmogiškų jausmų eks
tazėje. J a u t r u s poetinis žodis 
apie Tėvynės duoną ir gyvenimo 
druską spaudė ašarą. Pianisto 
liečiami piano klavišai šiurpais 
ėjo per kūną ir smigo giliai 
kiekvieno širdin, kaip niekada. 

Buvo t ikra sielos puota. Puota 
giliausiems žmogaus jausmams, 
kuriuos pasaulis bando sunai
kinti triukšmingais narkomanų 
muzikos garsais. 

Visi šios popietės koncerto 
dalyviai apgailestavo, kad šiuos 
pu ik ius menininkus gaubė 
nemaloni tuš tuma salėje. Tai 
kaip t ik liudijo mūsų pokarinės 
kartos nykimą, tos kartos, kuri 
tautą laikė gyvą išeivijoje, ir 
ypač čia. Čikagoje, Jaun imo 
centro pastogėje. „Žilagalviai" 
dar vis stengiasi sudaryti audi-

x T ik Ba l t i a Express pri
stato siuntinius tada, kada pa
žada. Laivo talpintuvas (kon
teineris) — gegužės 11d., siun
tiniai Lietuvoje — birželio pra
džioje. Atvežkite arba siųskite 
UPS adresu 3782 W. 79 St., 
Chicago, IL 60652, arba skam 
binkite nemokamu tel. 1-800-
SPARNAI , 1-800-772-7624. 

(sk) 

x Nauja Andr iaus N o r i m o 
novelių k n y g a „Grožio aki
vaizdoje" baigiama rinkti ir va
sarą bus galima įsigyti. Kaina 
$10. Pašto išlaidoms pridėti $1. 
Dėl mažo tiražo knyga bus 
išsiuntinėta Rėmėjams, o litera
tūros mylėtojai prašomi iš anks
to užsisakyti autoriaus adresu: 
6487 Camino del Parąue, Carls-
bad, CA 92009. Knyga bus 
gaunama ir „Drauge". 

(sk) 

x „ S a u l u t ė " , Lietuvos naš
laičių globos būrelis, dėkoja 
se su tėms V i k t o r i j a i M a t -
r anga i ir R ima i Binder ienei , 
kurios Motinos dienos proga, 
prisimindamos savo mamytę 
a.a. Angelę Garbavičiūtę Kašu-
bienę a t s iun tė auką padėti 
augantiems be motinos globos. 
Aukos nurašomos nuo mokesčių 
siunčiamos „ S a u l u t ė " a rba 
„Sunl igh t Commit tee" , 419 ..Margučio" radijo ruoštoje Laureatų 
Weidner Rd. , Buffalo G r o v e , programoje dalyvavę mūsų laureatai 
IL 60089, tel . 708-541-3702. >r P<*tas Kazys Bradūnas. 

(sk) 

JAV LB Krašto valdybos 
Soc ia l in ių Re ika lų T a r y b a 
pasiūlė Cicero LB apylinkei 
remti Kuršėnų vaikų n a m u s 
Lietuvoje. Šių metų kovo 7 d. 
LB Cicero apylinkės metinio 
s u s i r i n k i m o m e t u C ice ro 
apylinkėje gyvenantys žmonės 
sutiko padėti Kuršėnų vaikų 
namams . Šios apylinkės pirmi
ninkas R. Rimkus, balandžio 
m ė n . b ū d a m a s L i e t u v o j e , 
aplankė Kuršėnų vaikų namus , 
į t e ikė v a i k a m s d o v a n ė l i ų , 
a p ž i ū r ė j o j ų n a m e l i u s , 
gyvenamus kambar ius , vaikų 
prižiūrimą ūkį, maloniai pa
bendravo su t en gyvenančiais 
našlaičiais, surinko informacinę 
medžiagą apie š iuos va ikų 
namus. 

Kuršėnų vaikų globos namai 
įkurti 1940 metais . Šie namai 
bnvo pradėti statyti 1939 metais 
Šiaulių apskrities savivaldybės. 
Nuo 1940 metų juose pastoviai 
gyvendavo po 145 našlaičių. Da
b a r t i n u me tu va ikų globos 
namuose gyvena 80 vaikų, 30 
mergaičių ir 50 berniukų, kurių 
amžius yra nuo 3 iki 18 metų. 

Šie globos namai y ra gavę 30 
ha žemės, t u r i karvių, kiaulių, 
v i š t ų , t u r i savo š i l t n a m į , 

vaismedžių sodelį, kuris prieina 
prie Ventos upės. Turi du trak
torius, kurių vienas naujas, o ki
tas senesnis. 

Senajame pas ta te yra vaikų 
miegamieji, didžiulė bendra 
v a l g y k l a , o n a u j a j a m e — 
mokymo klasės, poilsio kamba
riai. Mokyklą našlaičiai lanko 
Kuršėnuose ka r tu su ki tais 
miesto vaikais . 

L a i s v a l a i k i u v a i k a i daro 
I gražius rankdarbius : mezga, 
I s iuv inė j a , p i e š i a , g a m i n a 

žaisliukus. Vaika i mėgsta dai
nuoti, moka groti i r šokti, todėl 
dalyvauja ne t ik rajono, bet ir 
respublikinėse dainų šventėse. 

K u r š ė n ų v a i k ų globos 
namams nuo pat įkūrimo pra
džios (1940 m.) v a d o v a v o 
direktorė An tan ina Rastenytė. 
J i ir dabar ten gyvena ir tvarko 
va ikų n a m ų muzie jų . Da
bar t in i s d i rek to r ius y r a F . 
Rudzinskas. Našlaičiams reikia 
drabužių ir avalynės (gali būt i 
n a u d o t i ) , r e i k i a v a i s t ų , 
vitaminų. Tikslesnę informaciją 
apie šiuos vaikų namus galima 
gauti , kre ipiant is į JAV LB 
Cicero apylinkės pirmininką R. 
Rimkų, 1912 Elmwood, Berwyn, 
IL 60402, telef. 708-484-3234. 

B. J . 

Kuršėnų vaikų namai ir JAV LB Cicero apylinkės pirmininkas R. Rimkus. 

x Š e š t a d i e n i s , g e g u ž ė s 22 
d., Čikagoje yra pavadin tas 
„Žemės diena" . Ta i 23-čioji 
tokia šventė, skirta susi rūpint i 
mūsų planetos a te i t imi , pra
dedant savo aplinkos švara ir 
tvarkymu. J a u nuo balandžio 24 
d. ir tęs iant iki gegužės 22 d., 
mies te valomi parka i , paplūdi
miai , sodinami medeliai , gėlės, 
perdažomi gatvių lempų stulpai 
ir apskritai kreipiamas didesnis 
dėmesys į aplinką, ypač sten
g i a n t i s į šį d a r b ą į jungt i 
apylinkių organizacijas, grupes, 
j aun imą ir pavienius asmenis. 

šventėje gegužės 2 d Jaunimo centre 
(i* kairės' pianistas Petras Geniušas 

Nuotr. J o n o Tamulaičio 

x Č i k a g o s G a m t o s (Field) 
muziejuje nuo liepos 3 d. bus 
ga l ima p a m a t y t i didžiausią 
v i same V a k a r ų pusrutu ly je 
dinozaurą, vadinamą Brachio
zaurą, ku r i s y ra 75 pėdų ilgio, 
40 pėdų aukščio ir gyvas svėręs 
apie 85 tonas. J i s buvęs žoliaė-
dis, ilgu kaklu , maža galva — 
kiek panašus į milžinišką žira
fą. B r a c h i o z a u r a s g y v e n ę s 
maždaug prieš 140 milijonų 
metų. 
Field muziejuje eksponuojamą 
Brachiozaurą atrado paleontolo
gas Elmer Riggs 1900 metais 
vakar inėje Colorado valstijoje, 
prie Grand Junction vietovės. 

x Č i k a g o s v a i r u o t o j a i , 
kurie an t savo automobilio prie
k i n i o l a n g o n e t u r i m i e s t o 
lipinuko, gali gauti pabaudą net 
ir tuo metu , kai automobilis 
pas t a ty t a s bet kurioje miesto 
gatvėje, jei jį pastebės pra
v a ž i u o j a n t i s p o l i c i n i n k a s . 
Anksčiau šios pabaudos buvo 
duodamos tik sustabdžius vai
ruotoją dėl kurio kito nusižen
gimo vairavimo taisyklėms. Da
ba r miestas įsigijęs naujus apa
ra tė l ius , kur ie įgalina policiją 
v ie to je p a t i k r i n t i , a r au
t o m o b i l i s be l i p i n u k o y r a 
regis t ruotas Čikagoje, ar y r a iš 
priemiesčių. Už miesto lipinuko 
neturėjimą vairuotojui gresia 60 
dol. pabauda — tiek kainuoja ir 
l ipinųką įsigyti. Tačiau pa
baudą reikia užmokėti, ne t ir 
nus ip i rkus lipinųką. 

x C i c e r o L ie tuv ių medžio-
tojų-žuvautojų klubas, balan
džio 25 d. susirinkime, nu ta rė 
pa remt i „Draugą" 100 dol. 
a u k a , k u r i ą į te ikė J u o z a s 
Žemait is . Labai dėkojame. 

Advoka tas Jonas Gibai t i s 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

Darbo vai nuo 9 iki 7 va! vak 
Ąe^tad 9 v r iki 1 vai d 

• 




