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Žinios iš Lietuvos — Elta

Brazauskas kalbėjo 
Europos Taryboje

Vilnius, balandžio 14 d. (Elta) 
— Ketvirtadienio rytą Lietuvos 
prezidentas Algirdas Brazaus
kas ir Lietuvos delegacijos 
nariai atvyko į Europos Tarybos 
rūmus Strasbourge. Juos sutiko 
ET Parlamentinės Asamblėjos 
prezidentas Miguel Angel Mar- 
tinez. A. Brazauskas pasirašė 
Garbės knygoje. Pristatydamas 
Lietuvos prezidentą ET narių 
nuolatiniams atstovams, M.A. 
Martinez pažymėjo, kad po to, 
kai Lietuva tapo ET narė 1993 
m. gegužės 14 d. jos vadovas iš 
šios organizacijos tribūnos kal
bės pirmą kartą. Parlamentinės 
Asamblėjos prezidentas prisi
minė Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimo kelią.

Po to Lietuvos prezidentas pa
sakė kalbą. „Aš manau”, kal
bėjo prezidentas, „kad vienas 
svarbiausių dalykų, ką mes 
įgijome Lietuvoje po nepriklau
somybės atkūrimo 1990 m. kovo 
11-ąją, tai — bendrumo su Euro
pa pojūtis ir siekis. Pasibaigus 
Šaltajam karui, manau, mūsų 
nepatenkintų ’šaltos taikos’ ir 
lokalinių konfliktų Europa. 
Lietuva, kaip ir kitos Rytų bei 
Centrinės Europos valstybės, 
norėtų matyti augantį į Vakarų 
dėmesį ir pagalbą šalims į Rytus 
nuo griuvusios Berlyno sienos. 
Europos saugumas”, sakė prezi
dentas „nedalomas, tuo pačiu ir 
Lietuvos saugumas neatskiria
mas nuo visos Europos saugu
mo”.

Prezidentas, be kita ko, akcen
tavo nuomonę, kad Rusijos san
tykių su kaimyninėmis šalimis 
nuostatos turi atitikti visuotinai 
pripažintus tarptautinės teisės 
principus. „Baltijos valstybės la
bai teigiamai vertintų Rusijos 
valdžios institucijų oficialų 
atsiribojimą nuo kai kurių gru
puočių pareiškimų, neigiančių 
Baltijos valstybių nepriklau
somybės teisėtumą. Mums labai 
svarbu, kad prie Lietuvos sienos 
esanti Rusijos Kaliningrado 
sritis, pamažu būtų demilitari
zuojama ir taptų aktyvaus biz
nio zona”, kalbėjo A. Brazaus
kas.

Prezidentas taip pat pasakė, 
kad Lietuva gali didžiuotis ra
cionaliu tautinių mažumų 
reikalų tvarkymu, kad Lietuvo
je per 600 metų neišnyko nė 
viena tautinė mažuma.

„Prisijungdama prie konven
cijų, sudarančių Europos 
sutarčių sistemą, Lietuva ne tik 
prisiima naujus įsipareigojimus, 
bet ir įgyja naujas galimybes. 
Integracija į šią sistemą — vie
nas iš prioritetinių mūsų vals
tybės tikslų”, pasakė A. Bra
zauskas.

Atsakydamas į parlamentarų 
klausimus, Lietuvos preziden
tas pabrėžė, kad Lietuva visada 
palaikys Latvijos ir Estijos rei
kalavimą išvesti Rusijos kariuo
menę iš jų teritorijų, kad šią — 
vieną didžiausių Baltijos šalių 
problemų — gali padėti išspręsti 
ir tarptautinės organizacijos.

Buvo taip pat paaiškinta, kad 
lenkų, kaip ir kitų tautinių 
mažumų teises, Lietuvoje ga
rantuoja Konstitucija bei spe
cialus įstatymas, kad Lietuvoje 
nėra ir nebus uždaromos pri
vačios televizijos kompanijos, 
kad Lietuvoje nėra viešosios 
informacijos priemonių cenzū
ros tarnybos.

Rusijos atstovui į klausimą 
dėl tranzito iš ir į Kaliningrado 
sritį, A. Brazauskas atsakė, jog 
Lietuva nėra gavusi jokių 
pretenzijų dėl tranzito sąlygų 
neatitikimo tarptautinėms nor
moms. Parlamentarus taip pat 
domino Baltijos Taikos palai
kymo bataliono kūrimas, cen
zūros, seksualinių mažumų 
padėties ir kiti klausimai.

Lietuvos prezidentą lydin
tiems žurnalistams buvo 
surengtas susitikimas su antra
dienį išrinktu ET generaliniu 
sekretoriumi Danieli Tarschys. 
51-erių metų Švedijos Liberalų 
Partijos delegatas patvirtino 
turįs lietuviško kraujo — jo 
senelis apie 1890 metus persi
kėlė į Švediją iš Lietuvos.

Po pietų, kuriuos Lietuvos 
prezidento garbei surengė ET 
Parlamentinės Asamblėjos pre
zidentas, Europos rūmuose įvy
ko Algirdo Brazausko spaudos 
konferencija.

Po to prezidentas Brazauskas 
su mandagumo vizitu aplankė 
Strasbourgo merę Catherine 
Trautman, pasirašė miesto 
Garbės knygoje. Oficialų vizitą 
Europos Taryboje prezidentas ir 
baigė tą patį vakarą.

Ketvirtadienį Lietuvos Res
publikos nuolatinės atstovybės 
prie Europos Tarybos laikinasis 
reikalų patikėtinis Aurimas 
Taurantas pasirašė tris Europos 
Tarybos dokumentus: Europos 
Konvenciją dėl Informacijos 
Apie Užsienio Teisę (1968 m.), 
Europos Konvenciją Dėl Vaikų, 
Gimusių Ne Santuokoje, Padė
ties (1975 m.) ir Europos Susita
rimą Dėl Teisinės Pagalbos Pa
reiškimų Persiuntimo (1977 m.). 
Dokumentų pasirašymo ceremo
nijoje dalyvavo Lietuvos Res
publikos prezidentas Algirdas 
Brazauskas ir Europos Tarybos 
generalinė sekretorė Catherine 
Lalumiere.

Lietuvos totoriai rengiasi 
jubiliejui

Lietuvos Totorių Kultūros 
Draugija balandžio 17 d. rengia 
ataskaitinę rinkiminę konferen
ciją, kurios svarbiausias tikslas 
— Lietuvos Totorių Kultūros 
Draugiją reorganizuoti į Lie
tuvos Totorių Bendruomenę.

Šiuo metu Lietuvoje gyvena 
5,100 totorių tautybės žmonių. 
Didžiausios jų „salos” yra 
Alytaus, Vilniaus, Švenčionių ir 
Šalčininkų rajonuose, Vilniaus 
ir Kauno miestuose. Lietuvoje 
net yra kaimas, kurio pavadini
mas „40 totorių”. Pastaruoju 
metu Lietuvoje restauruotos ke
turios totorių mečetės, vyksta 
pamaldos.

1997 metais sukaks 600 metų, 
kai totoriai apsigyveno Lietuvos 
Didžiojoje Kunigaikštystėje. 
Bendrą jubiliejinę programą 
parengs Lietuvos, Baltarusijos 
ir Lenkijos totoriai. Lietuvos 
totorių Kultūros Draugijos 
ataskaitinėje rinkiminėje konfe
rencijoje bus svarstomi ir konk
retūs pasiūlymai dėl jubiliejinės 
mokslinės konferencijoje bei 
kitų renginių.

Ūkinės technikos įmonė — 
prie bankroto

Buvusiai valstybinei žemės 
ūkio technikos tiekimo įmonei,

Keršydami už tai, kad NATO lėktuvai apšaudė juos prie Goražde. serbai apsupty laiko kelis JT 
taikos palaikytojų dalinius prie Sarajevo. Nušokdamas nuo tanko prie savo namų Sarąjevo mieste, 
JT dalinių vadas lt. gen. Sir Michael Rose sako, jog nenori jų vadinti įkaitais, kad nepriduotų 
tam per daug reikšmės. Serbai taip pat pradėjo puldinėti ir kitus musulmonų miestelius Bosnijoje.

JAV lietuvių visuomenininkų 
pasitarimas Lietuvos užsienio 

politikos klausimais
Baltimore, balandžio 14 d. — 

Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės iniciatyva balandžio 9 d. 
Baltimorėje įvyko JAV lietuvių 
visuomenininkų ir Lietuvos dip
lomatinės tarnybos atstovų pa
sitarimas Lietuvai aktualiais 
užsienio politikos klausimais.

Įžanginėje kalboje Lietuvos 
ambasadorius JAV dr. Alfonsas 
Eidintas, sveikindamas šią ini
ciatyvą, pažymėjo glaudesnio 
dialogo tarp išeivijos ir Lietuvos 
diplomatinės tarnybos būtinu
mą. Kaip praneša PLB vicepir
mininkas Rimas Česonis, amba
sadorius pabrėžė nepartinės 
Lietuvos užsienio politikos 
pirmumą. Svarbiausiais Lietu
vos valstybingumo ir Nepri
klausomybės klausimais turi 
skambėti vieningas lietuvių 
politikų balsas.

Pasitarimą moderavo PLB 
valdybos vicepirmininkas 
Rimas Česonis, pranešimus 
skaitė šie žinovai: Baltijos 
valstybių ryšius — Linas Ko
jelis, (U.S.-Baltic Foundation

dabar persiorganizavusiai į 
„Agrotiekimo” akcinę bendro
vę, praėjusieji metai buvo ne
sėkmingi. Balandžio 13 d. 
įvykusiame akcininkų susirin
kime pranešta, jog firmos balan
sinis nuostolis 1993 metais — 
782,000 litų.

Svarbiausia nesėkmės prie
žastis, anot bendrovės vadovų, 
nevykę komerciniai sandėriai. 
Pavyzdžiui, mainuose su Čečė
nija, pardavus Čečėnijai sutar
ta kiekį sviesto, mainais negau
ta žadėto 3,300 tonų mazuto ir 
3,100 tonų dyzelinio kuro. Nuo
stolių patirta ir perkant 5,000 
tonų cukraus iš Vokietijos. Iš 
viso praėjusiais metais 
„Agrotiekimas” negavo prekių 
net už 2.8 milijonus litų, nors už 
jas buvo sumokėta.

Bendrovės skolos tiekėjams 
sudaro 2.2 milijonus litų, o sko
los bankams — bemaž 6 milijo
nus litų. Akcininkai sunerimę, 
kad „Agrotiekimas”, jau dabar 
balansuojantis ant bankroto ri
bos, ir toliau lenda į skolos.

pirmininkas); apie Lietuvos- 
Lenkijos santykius — politinių 
mokslų specialistas prof. dr. 
Julius Šmulkšty-; apie Vokieti
jos problemą — Viktoras Nakas; 
apie Kaliningrado klausimą — 
Lietuvos misijos prie JT pata
rėjas Algimantas Gureckas; 
Lietuvos santykius su Rusija, 
Gudija ir Ukraina aptarė dr. 
Vytautas Žalys, Lietuvos 
ambasados Washington, DC,

Lietuva ruošiasi 
JT Gyventojų konferencijai

New Yorkas, balandžio 14 d. 
— Trečioji paruošiamoji sesija 
Jungtinių Tautų Gyventojų ir 
vystymosi konferencijai, vyk
siančiai šį rudenį Kaire, Egipte, 
pradėjo darbą balandžio 4 dieną. 
Lietuvos delegacijai ruošos 
darbe vadovauja Lietuvos Sta
tistikos departamento Gyven
tojų skyriaus vedėja M. Kara
lienė, talkinant Misijos pata
rėjai Gintei Damušytei, praneša 
Lietuvos Misija prie Jungtinių 
Tautų.

Iš viso pasaulio suvažiavusios 
delegacijos rengia baigiamąjį 
dokumentą, kuris bus priimtas 
konferencijos metu š.m. rugsėjo 
mėnesį Kaire. Šis dokumentas 
nustatys tarptautines ateities 
gaires gyventojų klausimų poli
tikos vystymui.

Lietuvos pranešimas apie gy
ventojus ir šiuolaikinę demo
grafinę padėtį yra įtrauktas į JT 
Gyventojų fondo duomenų ir

Patikslinimas
Balandžio 6 d. „Drauge”, 

straipsnelyje „Opozicinės par
tijos reiškia paramą 'Valstiečių 
laikraščiui’ ”, dėl klaidingai pa
liktų skliaustelių galėjo susi
daryti vaizdas, kad Lietuvos 
Konservatoriai priklauso Cen
tro Sąjungai. Jos yra visiškai at
skiros, skirtingų pažiūrų parti
jos. Lietuvos Konservatorių pil
nas pavadinimas yra Tėvynės 
Sąjungos (Lietuvos Konserva
torių) Partija.

pirmasis sekretorius . 
Svarstybose dalyvavo amba

sadorius Alfonsas Eidintas, PLB 
vicepirmininkas Rimas Česonis, 
JAV LB vicepirmininkas Algi
mantas Gečys, PLB valdybos 
atstovas Vilniuje Juozas Gaila 
ir buvęs valdybos Amerikos 
Lietuvių Tarybos valdybos pir- 
ųiininkas dr. Jonas Valaitis. Pa
sitarimo pabaigoje ambasado
rius Eidintas pastebėjo, kad 
tokio „smegenų centro” darbas 
labai reikalingas ambasadai 
Washington, DC bei aplamai 
visai Lietuvos diplomatijai ir 
išreiškė viltį, kad tokie su
sitikimai taps nuolatiniai.

skaičiavimų kompiuterizuotą 
duomenų fondą, pagal kurį yra 
vertinamos ir numatomos tarp
tautinės demografinės kryptys, 
kaip pvz. besireiškiantis gims
tamumas ir mirtingumas, ištuo
kos, migracijos apimtys, ir pana
šiai. Pranešimą parengė Lietu
vos Gyventojų komitetas, įvai
rioms Lietuvos Respublikos ži
nyboms teikiant žinias.

Vakare Lietuvos Statistikos 
departamente ekspertė M. 
Karalienė ir Misijos patarėja 
Gintė Damušytė dalyvavo JT 
Gyventojų fondo priėmime, 
kurio metu susitiko su fondo 
pirmininke dr. N. Sadik.

Balandžio 5 d. Estijos atstovas 
padarė pareiškimą trijų Baltijos 
valstybių vardu Gyventojų kon
ferencijos paruošiamojoje sesi
joje. Bendromis jėgomis pareng
tas pranešimas nušvietė šiuo
laikinę Baltijos valstybių demo
grafinę situaciją, ypatingai 
tranzitinių ekonomijų poveikį 
demografinių procesų raidai.

Balandžio 6 d. Gintė Damu
šytė dalyvavo Baltijos ir 
Vyšegrado šalių bei Bulgarijos 
ir Rumunijos darbo posėdyje, 
kuriame delegacijos aptarė 
tranzitinių ekonomijų interesus 
Gyventojų konferencijos paruo
šiamojoje sesijoje.

Balandžio 7 d. Ambasadorius 
A. Simutis susitiko su M. Ka
raliene Jungtinių Tautų rū
muose. Aptartas tolesnis bend
radarbiavimas tarp Misijos ir 
Lietuvos Statistikos departa-

Sprendimais dėl 
Lietuvos televizijos 
stočių domėjosi ir

kitos šalys
Vilnius, balandžio 7 d.— 

Lietuvos Radijo ir Televizijos 
(RTV) valdybos posėdį, pasibai
gusį balandžio 5 d., filmavo net 
kelios Lietuvoje užregistruotos 
televizijos, dalyvavo ,,TV 
Polonia” vadovai bei Amerikos 
ambasados kultūros atašė V. 
Sidabras. Čia sprendžiami klau
simai domino daugelio valsty
bių atstovus, nors tiesa, nebuvo 
Nepriklausomų Valstybių San
draugos atstovų.

38-ojo kanalo klausimai

Kaip rašo „Lietuvos rytas”, 
38-ojo kanalo, kurį dalijasi 
Kęstučio Makaičio vadovau
jama „Baltijos televizija” ir nuo 
balandžio mėnesio — „TV 
Polonia” programos sukėlė 
daugiausia diskusijų. Lenkijos 
televizijos ryšių su užsieniu di
rektorius J. Romanski priminė, 
kad jų šalis yra Europos televizi
jos ir radijo transliavimo stočių 
sąjungos (European Broadcast- 
ing Union — EBU) narė, todėl 
žiūrėdami į savo programą kaip 
į visumą, jie norėtų išvengti 
savavališko savo programų iš
naudojimo, reikalauja trans
liuoti „TV Polonia” tris dienas 
per savaitę ištisai, kitomis 
dienomis palikdami teisę 
transliuoti savo naujienų pro
gramas ir yra pasiryžę už 
transliacijas mokėti.

„Negalima tarp dviejų partne
rių skirstyti laiko, vienam at- 
sirenkant tik geriausią, o kitam 
paliekant mažiausiai žiūrimą”, 
pasakė Lenkijos televizijos ats
tovas A. Brodziak. Jų argumen
tai — tai, kad Lietuvoje Len
kijos ir Ispanijos futbolo rung
tynės buvo rodomos dieną vė
liau, kad laida su Hana Suchoc- 
ka buvo nutraukta nuo pusės ir 
kad niekieno patvirtinimo netu-

Tarptautinis žmogaus
teisių mokymo

seminaras
Vilnius, balandžio 6 d. (Elta) 

— Vilniaus Pedagoginio univer
siteto Istorijos fakultete ba
landžio 25-29 dienomis vyks 
Tarptautinis žmogaus teisių 
mokymo seminaras. Jį pradės 
Europos Tarybos švietimo, kul
tūros ir sporto valdybos direk
toriaus pavaduotojas Mailand 
Stobart, seminarui vadovaus 
šios srities specialistai iš Angli
jos, Belgijos ir Šveicarijos.

Seminare bus supažindinta su 
svarbiausiais žmogaus teisių 
dokumentais, didžiausias dėme
sys bus skirtas mokymo metodi
kai. Kiekvienas seminaro 
dalyvis gaus į lietuvių kalbą 
išverstą naujausios Europos 
Tarybos literatūros, skirtos 
žmogaus teisių mokymo proble
moms, komplektą.

Pagal paraiškas, atsiųstas 
socialinių mokslų skyriui, į 
seminarą bus pakviesta 30 
pagrindinių ir vidurinių mo
kyklų socialinių mokslų moky
tojų, mokyklų administracijos 
bei švietimo skyrių darbuotojų.

mento, teikiant duomenis ir 
apskaičiavimus Jungtinių 
Tautų departamentams.

rint, vaikiškos laidos „išnaudo
jamos”.

Valdyba nutarė transliuoti 
„TV Polonia” antradieniais, 
ketvirtadieniais ir šeštadie
niais. „Baltijos televizijos” 
valdybos pirmininkas Kęstutis 
Makaitis pareikalavo užmokėti 
už Lenkijos televizijos programų 
transliaciją nuo sausio 1 d. ir pa
liko posėdžių salę (balandžio 7 
d. paaiškės, ar „Baltijos TV” 
padavė valdybą į teismą).

Dėl Lietuvos televizijos prog
ramų rodymo Suvalkų krašte 
buvo pasiūlyta kreiptis į ati
tinkamą Lenkijos vyriausybės 
atstovą, nes Lenkijos TV ne
skirsto laiko.

Lietuvos vyriausybė 
prašoma apmokėti 

Ostankino TV laidas
Dėl „Ostankino” TV kanalo 

nutarta siūlyti Lietuvos vyriau
sybei apmokėti kasdien maž
daug 6 vai. transliaciją (nuo 18 
vai.), likusį laiką išnuomoti kon
kurso tvarka (Kaip žinoma, šį 
konkursą laimėjo „Baltijos 
TV”). Lietuvos valstybinei TV 
pavesta sudaryti sutartį su 
„Ostankino” televizija. O ši, 
pirkdama teises vienai ar kitai 
programai, turi mokėti ir už 
teisę rodyti Lietuvos teritorijoje. 
Tuo pačiu įsipareigojama trans
liuoti ir „Majak” radijo stotį. 
Lietuvos mokesčių mokėtojams 
tai kainuos 1 milijoną litų.

Tele-3 klausimai lauks 
Konstitucinio teismo 

sprendimo

,,Tele-3” kanalo veiklos 
svarstymas nebuvo audringas, 
kai Liucija Baškauskaitė pri
statė raštų originalus apie 
sumokėtus pinigus. Tačiau 
Seimo nariui Broniui Genzeliui 
iškėlusiam piratavimo klausi
ma — anot jo, Europos RTV sto
čių sąjunga EBU linksniuoja 
„Tele-3” kaip vienintelį piratą.

Lietuvos RTV generaliniam 
direktoriui L. Tapinui iškilusią 
problemą dėl licencijos išdavimo 
mokomųjų programų transliavi
mui valdyba paprašė palikti ir 
nutarė palaukti arbitražo spren
dimo.

Balandžio 6 d. įvykęs arbi
tražo posėdis dėl „Tele-3” tęsėsi 
tris su puse valandos, bet spren
dimas buvo atidėtas iki gegužės 
mėnesio. Anot „Tele-3” direk
torės Liucijos Baškauskaitės, 
„bandoma priversti pakeisti 
sutartį ir „Tele-3” kompaniją 
padaryti pavaldžią Lietuvos 
televizijai”. Kol Lietuvos 
Konstitucinis Teismas nepada
rys sprendimo, matyt, tolesnių 
arbitražo veiksmų sunku tikė
tis. „Esu pasiruošusi dirbti, bet 
visas dienas turiu praleisti teis
muose, arbitražuose ir posė
džiuose”, pasisakė Liucija 
Baškauskaitė.

KALENDORIUS

Balandžio 15 d.: Petras, 
Gema, Anastazija, Nastė, Vil
nius, Vaidote.

Balandžio 16 d.: Benediktas- 
Juozapas, Kalistas, Bernadeta, 
Giedrius. Lietuva paskelbta 
krikščioniška 1388 metais.
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Redaktorė Irena Regienė

JAUNUČIŲ KREPŠINIO
PIRMENYBĖS
22 komandos užsiregistravo 

dalyvauti 1994 m. Š. Amerikos 
lietuvių jaunučių krepšinio 
žaidynėse, balandžio 23 ir 24 d. 
vyksiančiose Clevelande. Žai
dynes praveda Clevelande LSK 
„Žaibas”.

Jaunių B (1978 m. gimimo ir 
jaunesnių) klasėje dalyvaus 5 
komandos: Toronto „Aušra”, 
Hamiltono „Kovas”, Detroito 
„Kovas”, Čikagos ASK „Li
tuanica” ir Clevelando „Žai
bas”. 1993 m. nugalėtojas — Ha
miltono „Kovas”.

Jaunučių C (1980 m. gim. ir 
jaun.) klasėje varžysis nett7 
komandos: Toronto „Aušra” I ir 
II, Toronto „Vytis”, Hamiltono 
„Kovas”, Londono „Tauras”, 
Čikagos ASK „Lituanica” ir 
Clevelando „Žaibas”. 1993 m. 
laimėtojai — D. „Kovas”.

Jaunučių D (1982 m. gim. ir 
jaun.) klasėje užsiregistravo 5 
komandos: Toronto „Aušra” I ir 
II, Toronto „Vytis”, Hamiltono 
„Kovas” ir Clevelando „Žai
bas”. 1993 m. laimėjo — 
„Žaibas”.

Jaunučių E (1984 m. gim. ir 
jaun.) dalyvaus 5 komandos: To
ronto „Vytis”, Hamiltono „Ko
vas”, Detroito „Kovas” ir 
Clevelando „Žaibas” I ir II. 
1993 m. čempionai — H. 
„Kovas”.

ŽAIDYNIŲ
TVARKARAŠTIS

Šeštadienį, balandžio 23 d. 
žaidynės vyks 4-se salėse, šia 
tvarka:

Jauniai B šeštadienį žais Bo- 
romeo College Fieldhouse, 
28700 Euclid Avė., Wickliffe, 
OH. Pirmos rungtynės prasidės 
12 vai., tarp Clev. „Žaibo” ir 
Toronto „Aušros”. Šioje salėje 
šeštadienį vyks 4 rungtynės.

Jaunučiai C šeštadienį rung
tyniaus Salvation Army salėje, 
17625 Grovewood Avė., Cle
veland, Ohio. Pirmų rungtynių

CLEVELANDE
pradžia — 10 vai. ryto. Žais 
Čikagos ASK „Lituanica” 
prieš Londono „Taurą”. Viso 
šioje salėje šeštadienį bus 6 
rungtynės.

Jaunučiai D šeštadienį žais 
Dievo Motinos (Our Lady of 
Perpetual Help) lietuvių 
parapijos salėje, 18022 Neff Rd., 
Cleveland, Ohio. Pirmas rung
tynes žais Clev. „Žaibas” prieš 
Toronto „Aušrą II”. Pradžia 12 
vai. Šeštadienį šioje salėje vyks 
4 rungtynės.

Jaunučių E klasės žaidimai 
šeštadienį vyks St. Christine’s 
parapijos salėje, 850 East 
222-nd St., Euclid, Ohio. Pirmų 
rungtynių pradžia — 12 vai., 
tarp Cleve. „Žaibo II” ir Detroi
to „Kovo”. Šioje salėje šešta
dienį vyks 4 rungtynės.

Šeštadieni vakare nuo 6:30 iki 
9:30 vai. vak., Dievo Motinos 
parapijos svetainėje vyks spor
tininkų susipažinimo vakaro
nė.

Sekmadienį, balandžio 24 d.

10 vai. r. — pamaldos Die
vo Motinos lietuvių bažnyčioje.

10:30 vai. r. — pamaldos Sv. 
Jurgio lietuvių bažnyčioje.

11 vai. r. — pietūs žaidynėms 
paremti — Dievo Motinos 
parapijos svetainėje.

11:15 vai. r. iki 4:30 vai. p.p. 
— krepšinio žaidynių visų kla
sių finalai Dievo Motinos 
parapijos auditorijoje, šia eilės 
tvarka: jaunučių E, Jaunučių D, 
jaunučių C, jaunių B. Oficialus 
žaidynių aktas bus tarp pirmo 
ir antro žaidimo, apytikriai 
12:30 vai. p.p.

11:15 vai. r. iki 3 vai. p.p. — 
krepšinio žaidynių visų klasių 
žaidimai dėl 3-čių vietų — Bo- 
romeo College Fieldhouse. 
Čia vyks 5 rungtynės.

Reikia tikėtis, kad Clevelan
do lietuviai įvertins šio jauniau
sių sportininkų pastangas ir 
gausiai atsilankys į žaidynes.

amb.

Lietuvos stalo teniso kylanti žvaigždė Rūta Garkauskaitė ir jos mamytė Roma
Garkauskienė. „ ...Nuotr. Algimanto Brazaičio

LIETUVOS STALO TENISININKES 
EUROPOS ČEMPIONATE

Saulius Bukauskas savo 
straipsnyje „Lietuvos stalo teni
sininkėms nedaug trūko, kad 
jos įsiterptų tarp Europos stip
riausių”, atspaudintame „Lie
tuvos ryto” kovo 30 d. laidoje, 
rašo:

„Po pralaimėjimo Ukrainai 
2:4 Lietuvos moterų stalo teniso 
rinktinė neteko teisės kovoti dėl 
aukščiausių Europos čempiona
to apdovanojimų. Šių Birmin- 
ghame (Anglija) vykstančių 
varžybų komandiniame turnyre 
iš viso dalyvavo 38 komandos, 
ir dabar lietuvaitės žais tik dėl 
17-20 vietų. Kovo 29 d. jos turėjo 
susitikti su Graikija.

Čempionatas mūsiškėms pra
sidėjo (rinktinėje žaidžia R. Gar
kauskaitė, J. Prūsienė ir K. 
Totilaitė) gana sėkmingai. Jos 
4:0 įveikė Portugaliją, 4:1 — 
Estiją, 4:0 — Latviją, 4:0 —

Golfas

Ispaniją, tačiau po to teko nu
sileisti Ukrainai, kurią pasku
tiniajame pasaulio čempionate 
lietuvaitės rezultatu 4:3 buvo 
įveikusios. Taškus su ukrai
nietėmis šį kartą pelnė K. To
tilaitė, 2:1 nugalėjusi J. Kovtun, 
ir J. Prūsienės — R. Garkaus- 
kaitės pora, savo varžoves 
privertusi pasiduoti rezultatu 
2:0.

Gerokai silpniau, kaip ir lauk
ta, žaidžia mūsų vyrai (G. 
Juchna, A. Orlovas, L. Vaške
vičius ir L. Trumpauskas). 
Pogrupyje jie 0:4 pralaimėjo 
Suomijai, 1:4 — Slovėnijai, 1:4 
— Ukrainai ir tik po to 4:0 
nugalėjo Islandiją. Toliau 
lietuviai kovos dėl 31-36 vietų.

Kovo 30 d. Birminghame pra
sidėjo asmeninės Europos čem
pionato varžybos”.

* SL<U
GOLFO KLUBO ŽINIOS

Futbolas Čikagoje

SKAUDUS PRALAIMĖJIMAS

Praėjusį sekmadienį, balan
džio 10 d., „Lituanica-Liths” 
vyrų futbolo komanda žaidė 
pirmąsias antrojo 1994 metų 
rato pirmenybių rungtynes 
prieš vokiečių „Green-White”. 
Oras rungtynėms, kaip balan
džio mėnesį, pasitaikė beveik 
idealus. Rungtynės vyko Le
monte, Lietuvių centre, ma
žojoje aikštėje, kuri buvo lai
koma komandos laimėjimų są
jungininke. Susirinkęs būrelis 
žiūrovų įsitikino, kad rungtynių 
taškus laimi ne aikštė, bet žai
dėjai. Šiaip taip sukombinavus 
komandą, rungtynės prasidėjo 
beveik laiku. Buvo tikimasi, 
kad „Green-White” komanda, 
kaip salės varžybų čempionas, 
šį kartą ir aikštėje nustebins 
savo žaidimu. Žaidimu nenuste
bino, tik nepaprasta laime.

Pirmą puslaikį, mūsiškiams 
žaidžiant pavėjui, žaidimas 
buvo apylygis geromis ir silp
nomis ypatybėmis. Puslaikio vi
duryje svečių komandai pavyko 
pasiekti pirmąjį įvartį, nes 
mūsų vartininkui ir gynikui 
kažkas nepasisekė.

Ir antrame puslaikyje vyko

toks pat pavasariškos formos 
(žaidėjai fiziniai nepasiruošę) 
žaidimas, kurio metu „Green- 
White” įkirto dar 2 įvarčius, 
kuriuos galima drąsiai pava
dinti jų charakterį apibūdinan
čiu žargonu „Cheap”.

Ir mūsiškiai bandė keletą kar
tų „pažmindinti” „Green- 
White” aikštės pusėje, bet jų 
gynimas ir vartininkas buvo 
apsukresni ir nedavė lengvai 
pasipelnyti. Gyčio Kavaliausko 
tikrai taiklus šūvis su galva per 
plauką neatsidūrė jų vartų 
kampe.

Kad „Lituanica-Liths” ko
manda pralaimėjo net 3:0 re
zultatu ir negalima tuo kaltin
ti nei teisėjų, nei aikštės, tik 
patys save — darosi tikrai ne
linksma.

Komandoje šį kartą nežaidė 
gynikai Aidas Grigaliūnas ir 
Artūras Savukynas. Pirmasis, 
nuvykęs Kalėdų atostogų į Lie
tuvą, ten „įšalo” ir vargiai 
bepasirodys, O Artūras Savu
kynas negali atsikratyti pava
sario šiurpulio.

Laukiama atvykstant pora 
žaidėjų iš Argentinos. Jiems at-

Pagaliau sulaukėme pasiilg
tojo pavasario ir nekantraujame 
progos išeiti į golfo laukus. 
Čikagos Lietuvių Goflo klubas 
kviečia visus įsijungti į klubo 
veiklą, kad sezonas būtų sma
gus ir sėkmingas.

Šių metų klubo valdybą suda
ro: Arvidas Karas — pirminin
kas, Onutė Antanaitienė - vice
pirmininkė, Rita Karienė — 
sekretorė, Algis Liškūnas - 
iždininkas, Ray Simokaitis ir 
Irena Kleizienė - turnyrų 
vadovai.

Turnyrų planas jau paruoštas. 
Ir šiemet registracija kiek
vienam sekančiam turnyrui bus 
vykdoma po kiekvieno turnyro 
vietoje, arba telefonu krei
piantis į turnyrų vadovus: Ray 
Simokaitį, tel. 708-788-4421, ar
ba į Ireną Kleizienę, tel. 815- 
838-0743. Norėdami užsitikrinti 
garantuotą „tee time”, skam
binkit maždaug savaitę prieš 
turnyrą.

Nario mokestis lieka tas pats 
— 13 dol. suaugusiems ir 6 dol. 
jauniams (15-18 metų amžiaus). 
35 dol. padengia nario mokestį 
ir metinį visų turnyrų mokestį. 
Mokesčiai siunčiami A. Liškū-

vykus, būtų sudaryta lietuvių 
rinktinė iš 3 kontinentų ir 
rungtyniautų Pasaulio lietuvių 
centre, Lemonte. Kad ir tokia 
rinktinė išsilaikytų Major di
vizijoje, turėtų rimtai, rimtai 
padirbėti ir dar rimčiau pasitre
niruoti.

Rezervas, nors ir paskolinęs 
keletą žaidėjų vyrų komandai, 
sugebėjo dar laimėti nors ir 
kukliu rezultatu 1:0.

SEKANČIOS RUNGTYNĖS 
PRIEŠ SERBUS

Antrąsias pirmenybių rungty
nes „Liths” komanda žais šį 
sekmadienį, balandžio 17 dieną, 
3 vai. p.p., prieš stiprią „United 
Serbs” komandą. Rezervas žais 
1 vai. p.p.

Rungtynės vyks Lemonte, 
Lietuvių Centro aikštėje.

J.J.

PAREMKIM 
STALO TENISĄ 

LIETUVOJE

Vytas Grybauskas parašė 
puikų straipsnį („Draugas”, 
1993 m. gruodžio 10 d.) apie is
torinę ir dabartinę stalo teniso 
padėtį išeivijoje ir Lietuvoje. 
Norėčiau paminėti, kad Lietu
vos stalo teniso komandos, vyrų 
ir moterų, po 54 metų (1939- 
1993) vėl dalyvavo pasaulio 
čempionate Goteborg, Švedijoje 
su puikiais pasiekimais.

1993 metų Pasaulio 
pirmenybės, Goteborg, 

Švedija
Moterys: R. Garkauskaitė, J. 

Prūsienė ir A. Beniulytė iškovo
jo 17 vietą iš 68 valstybių. Ypač 
šauniai pasirodė Garkauskaitės 
ir Prūsienės dvejetas, pakilęs į 
aštunt-finalą; jų dvejeto įverti
nimas dabar yra tarp 9-16 vie
tos pasaulyje!

Vyrai: 52 vieta iš 82 valsty
bių. Vyrų komandą sudarė labai 
jauni žaidėjai, kurie gavę pasau
linio lygio patyrimo, kitą kartą 
galės kopti aukščiau.

nui, arba dalyvaujant pirmame 
šio sezono turnyre.

Al Dagys sutiko tvarkyti išly
ginamuosius smūgius. Pievelių 
žaidimas' bus pravedamas pana
šiai, kaip pernai; tai tvarkys 
Onutė Antanaitienė.

Šiais metais mes vėl rinksim 
taškus, išaiškinimui „Metų 
golfuotojų” — vyro ir moters. 
Taškai bus duodami sekančiai: 
Klasės „low gross” — 10 taškų 
Klasės „low net” —

1- ma — 10 tšk.
2- tra — 5 tšk.
3- čia - 2 tšk. 

Komandos:
1- ma — 5 tšk.
2- tra — 3 tšk.
3- čia — 1 tšk.

Arčiausiai prie vėliavos — 2
tšk.

Metinis klubo pokylis numa
tytas lapkričio 5 d. Lietuvių 
centre, Lemonte.

Jei atsiras užtenkamai susi
domėjusių, klubo valdyba ban
dys suorganizuoti žiemos išvy
ką į šiltus kraštus 1995 m. 
vasario ar kovo mėn.

Daugiau žinių — ateinančiuo
se pranešimuose. Valdyba

1994 M. TURNYRAI 
IR IŠKYLOS

Balandžio 17 d. — 11 vai. 
ryto — 4 asmenų „Best bąli” 
turnyras Silver Lake C.C. (šiau
rinis kursas) 147 ir 82 Avė.

Gegužės 1 d. — 9 vai. ryto — 
inžinierių turnyras Palos 
Country Club, 131 ir Southwest 
Highvvay.

Gegužės 15 d. — 10:30 vai. 
ryto — komandinis „Net” tur
nyras Longvvood C.C., 3 Milės 
East Trail 1-394 ant Steger 
Road.

Gegužės 28 ir 29 d. 11 vai. 
ryto — 2-jų dienų individualinis 
turnyras — Lake Mich. Hills, 
The Oaks, Exit 27 1-94 1 ml 
East.

Birželio 26 d. — 10 vai. ryto 
— 2 asmenų „Best bąli” tur
nyras, Lincoln Oaks, 390 E. 
RicH m Rd.

Europos Jaunių 
čempionatas, Ljubliana, 

Slovėnija
(1993 m. liepos mėn.)

Lietuvos jaunės (iki 18 
metų), Rūta Garkauskaitė ir 
Kristina Totilaitė, iškovojo 
sidabro medalį! Tai ypatingas 
pasirodymas, nes baigmėje prieš 
Vengriją buvo pralaimėta 3-2, 
tiksliau, tik per plauką!

Jaunučiai ir jaunutės patyrė 
daug nemalonumų, nes neturėjo 
pakankamai pinigų užsimokėti 
už viešbutį ir maistą, kad galėtų 
žaisti. Tokiu būdu, atvykę au
tobusu, turėjo jame išgyventi 
beveik 2 savaites nežmoniškose 
sąlygose! Vokiečių stalo teniso 
žurnalo korespondentas Dieter 
Steffen savo reportaže klausia: 
„Ką daryti? (was tun?); Europos 
Federacija gal galėtų įsteigti 
fondą ir paremti naujas nepri
klausomas valstybes?” Kol atsi
ras toks fondas, mums patiems 
reikėtų paremti Lietuvos 
jaunimą.

Artėja Europos Jaunių čem
pionatas (liepos 15-24 d. Pary
žiuje). Šia proga kreipiuosi į 
esančius, buvusius stalo tenisi
ninkus, visus sportininkus ir 
sportą mėgstančią visuomenę fi
nansiniai paremti šių metų jau
nių ir jaunučių komandų išvy
ką, kad galėtų patogiai gyven
ti viešbutyje ir sėkmingai daly
vauti varžybose už Lietuvą. 
Šiam finansiniam vajui atidary
ta sąskaita „Table tennis, Li
thuania”, numeris 1101425178 
Standard Federal Banke. Če
kius rašyti „Table Tennis, 
Lithuania” 1101425178 ir siųs
ti: Standard Federal Bank, At- 
tention: Ms. J. Masny, 4192 
South Archer, Chicago, IL 
60632.

Surinktos aukos bus persiųs
tos į Lietuvą Juozui Markevi
čiui, Šiauliai 5400, Aušros alėja 
54-3 (pagal nurodymus ir kont-

Liepos 24 d. — 10 vai. ryto — 
Pro-Am turnyras, Deer Creek, 
26200 So. Western, Crete, IL. 
Tel. 708-672-9401.

Rugpjūčio 13 ir 14 d. — 11 
vai. ryto — Kvalifikacinis tur
nyras Silver Lake South (šešta
dienį) ir Silver Lake North (sek
madienį).

Rugsėjo 3 ir 4 d. —
ŠALFASS metinės varžybos, 
Toronto, Kanadoje.

Rugsėjo 11 d. — 9 vai. ryto — 
Inžinierių turnyras Palos Coun
try Club.

Rugsėjo 18 d. — 12 vai. — 
„Geltonojo kamuoliuko” tur
nyras Bartlett Hills, 800 W. 
Oneida, Bartlett, IL.

Spalio 16 d. — 10:30 vai. ryto 
— Klubo čempionatas, Fox 
Bend, Route 34, Oswego, IL.
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rolę). Juozas Markevičius yra 
Lietuvos stalo teniso federacijos 
narys, sutikęs priimti aukas iš 
pasaulio lietuvių. Tikiuosi, kad 
mes visi remsime šį taurų 
reikalą ir padėsime Lietuvos 
sporto kylančioms žvaigždėms.

Paskutinėmis žiniomis Rūta 
Garkauskaitė Japonijos sos
tinėje laimėjo sidabro medalį 
Pasaulio Jaunių pirmenybėse. 
Rūtos pasaulinis įvertinimas

yra 117 vieta, bet tikriausiai 
kylantis. Stalo teniso vajaus 
klausimais ir patarimais 
rašykite arba skambinkite: 
Joeseph M. Baltrus, Sargent & 
Lundy, 55 East Monroe Street, 
Chicago, IL 60603, USA, tel. 
(312) 269-6683.

Juozas Baltrušaitis 
Trijų Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynių dalyvis ir medalių lai

mėtojas stalo tenise

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 St., Oak Lawn, IL

Pirmas apyl. su Northvvestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tai. 708-422-8260

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

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Avė., 

Chicago, III. 60652

DALIA E. CEPELE, D.D.S.
DANTŲ GYDYTOJA

7915 W. 171st 
Tlnley Park, IL 60477 

(708) 614-6871
Valandos pagal susitarimą

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

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą

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

3900 W. 96 St. Tel. (708) 422-0101
Valandos pagal susitarimą 

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

penkt. ir šeštd. 9 v.r.-12 v.p.p.
6132 S. Kedzie Avė., Chicago 

(312) 778-6969 arba (312) 489-4441 
DR. K. A. JUČAS

ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 

IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 
KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja

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

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

Tel. kabineto Ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Avė., Cicero

Kasdien 1 iki 8 v. v. 
išskyrus treč. Šešt. 12 iki 4 vai. p.p.

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

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

Tel. 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 st Street
(312) 434-2123
Pirm. 2-7. Antr. ir 

ketv. 9-12. Penkt. 2-7

Kab. tel. (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. 16

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marųuette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą

Namų (708) 584-5527
DR. ALGIS PAULIUS

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA

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

1185 Dundee Avė., Elgin, III. 60120 
Tel. (708) 742-0255

Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberts Rd., Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Hariem Avė.

Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
Optometristas (Kalba lietuviškai)

Tikrina akis, pritaiko akinius
2618 W. 71st 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. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kedzie

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

Vizitai apmokami Medicare
Kabineto tel. (312) 776-2880 

Namų 708-448-5545
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms

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

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Avė. (prie Austin)

Valandos pagal susitarimą
Tel. (312) 585-7755

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS
Good Samaritan Medical Center- 

Napervllle Campus
1020 E. Ogden Avė., Suite 310, 

Napervllle IL 60563 
Tel. 708-527-0090

Valandos pagal susitarimą

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

DR. PETRAS ŽLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 VVest 63rd Street
Vai.: pirm. antr., ketv. ir penkt. 3-6; 

Šeštadieniais pagal susitarimą
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Nuotr. VI. Bacevičiaus

JAV LB XIV TARYBOS 
RINKIMAMS ARTĖJANT

PRANAS JOGA

GYVENANT TARP DVIEJŲ 
KULTŪRŲ

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

Daugelį dešimtmečių iš
gyvenę Amerikoje, čia įleidome 
šaknis, užauginome jaunas kar
tas, bet niekada nenustojome 
rūpintis savo tėvynės likimu. 
Susipažinus su skirtingo 
gyvenimo tvarka, įsikūrimas 
nebuvo sunkus, net ir labai stip
ri aplinkos įtaka nepajėgė mu
myse sunaikinti tų vertybių, 
kurias atsigabenome: tautinės 
kultūros, tradicijų, papročių. 
Išeivijos šeimose išliko Kūčių 
vakaras su tradiciniais patie
kalais; artinantis Velykoms, net 
ir jaunimas, pramokęs seno 
meno, margina margučius lietu-*- 
viškais raštais su vašku ir 
paprastais dažais. Kalėdos 
mums yra Kristaus gimimo 
šventė, o Velykos — Jo prisi
kėlimas. Bet kaip tos šventės 
suprantamos šitame krašte?

Tarp Kalėdų Senelio ir Vely
kų zuikučio, dovanų pirkimo 
reklamų ir parduotuvėse įkyriai 
aidinčių dainų apie „raudona- 
nosį stirniuką” ar „ilgauodegį 
zuikutį”, prieššventinę nuo
taiką užvaldo dovanų pirkimo 
įkarštis. Įdomu tačiau tai, kad 
komerciniame chaose išliko ir 
Kalėdų eglutė, ir velykinių 
kiaušinių dažymas. Protes
tuojant nekrikščionims, vie
šumoje uždrausta rodyti reli
ginius simbolius, todėl ir „Kalė
dų senelis” iš legendarinio 
stebukladario Myros vyskupo

LIETUVOS NAŠLAIČIUS 
APLANKIUS

INDRĖ
3
Juozas Nekrošius stengiasi 

globoti vaikus paimtus į namus, 
skatina rengti (vietinius) muni
cipalinius namelius, rengia pro
jektą remti našles ir našlius su 
vaikais ir prašo prieiti prie 
World Bank dėl priešgimdymo 
apmokymo pagalbos Lietuvoje.

Tariausi su kuriančiais alter
natyvines gyvenimo sąlygas 
beglobiams vaikams. Naujai pa
statytame namelyje Kaltinė
nuose kun. Linkevičius globoja 
vaikus ir senelius, dėkoja gera
širdžiams aukojusiems įsigyti 
autobusėlį ir norėtų pirkti 
gretimą pastatą, kad galėtų sa
vo veiklą plėsti. Prel. V. Kaz
lauskas Kaune, Vilniuje ir 
Marijampolėje kuria vaikų 
kaimą, kuriame gyventų „naš
laičių šeimos”. Tokių „šeimų” 
jau yra, ir laukiama namelių 
statymui mecenatų. Viena „mo
tina” paėmus globoti keturis 
vaikus, kurių tikroji motina, 
girtaujanti su meilužiu, žuvo, 
kai apvirto arklių traukiamas

Mikalojaus tapo storapilviu 
„Santa Claus” su raudona 
nosimi ir maišu dovanų. Nugri
muotas atletiškas vyras apsi
pirkimo centruose vaikučius 
sodina ant kelių, o fotografas 
daro „istorines” nuotraukas. 
Kalėdinius atvirukus puošia 
šuneliai ir katinėliai, kartais 
įterpus eglėšakį su žvakute, o 
užrašai skelbia „sezoninius svei
kinimus”. Stropiai ieškant, 
užtinkama tolumoje matoma 
apsnigta bažnyčia su kryžiumi 
bokšte. Velykiniai atvirukai 
papuošti viščiukais, zuikučiais 
ir įvairimis gėlytėmis. Kristaus 
gimimo ar - prisikėlimo užuo
minų nėra.

Mūsų privačiame gyvenime 
šalia dovanų pirkimo, kas buvo 
daroma ir Lietuvoje, tik ne 
tokiu mastu, išliko tradicinės 
švenčių nuotaikos; ir Kūčių 
diena su visos dienos pasninku, 
ir Gavėnios susikaupimas, ir po 
Prisikėlimo pamaldų atsi
gavėjus, patiekalais turtingi 
pusryčiai. Skautų ruošiamose 
Kaziuko mugėse velykinės ver
bos greitai išparduodamos ir 
jomis puošiami Velykų stalai. 
Išlaikę savus, pasisavinome ir 
kai kuriuos gražius vietinius 
papročius bei šventes, pvz., 
Padėkos dieną, kurios metu 
galime dėkoti Aukščiausiam už 
suteiktą privilegiją gyventi 
laisvėje; Švento Valentino, „įsi

jų vežimas, kuriame ji buvo su
sisodinus ir savo nekaltą prie
auglį. Elena Kubilienė, „SOS 
Vaikai”, su savo talkininkėmis 
dalina drabužius vargšams ir 
pati globoja 30 vaikų. Vilniuje 
pensionatas „Vilties namai” 
globoja beveik savarankiškus 
suaugusius, kuriems reikia 
priežiūros kasdieniniuose reika
luose. „Vilniaus šeimyna” rūpi
nasi tvarkingomis daugiavaikė
mis šeimomis. Kun. Kęstutis 
Ralys, Naujajame Daugėliškyje 
stato seneliams namus, numa
tydamas, kad juose galės pri
glausti ir jaunimą. Seselė A. 
Pajarskaitė, dirbanti su „Cari
tu” Kaune, prašo rasti savano
rių Vakaruose, kurie Lietuvoje 
pabūtų ir padėtų tvarkyti pagal
bą vaikams, pabrėždama, kad 
yra svarbu organizuoti vieti
nius ir kurti vietinę pagalbos 
sistemą.

Prieglaudose vaikai atsiranda 
dėl įvairių priežasčių. Vaikus su 
didelėmis fizinėmis ir protinė
mis problemomis pasidaro per

mylėjusių” globėjo, diena tapo 
populiari jaunimo ir net 
vyresniųjų tarpe, sveikinant ir 
apdovanojant savo „simpatijas”. 
Gegužės mėnesio vainikų ir 
žuvusių bei mirusių Amerikos 
karo veteranų pagerbimo (Me- 
morial) dieną lietuvių skautai ir 
kitos organizacijos trispalvėmis 
puošia mirusių lietuvių kapus. 
Taigi išeivija, gyvendama tarp 
dviejų kultūrų, išlaikė tai, ką ji 
brangaus atsinešė iš tėvynės, 
pasisavindama, kas gražu ir oru 
Naujoje Žemėje.

Šio šimtmečio pradžioje 
Amerika garsėjo savo „tirpi
nimo katilo” sąvoka, įtakodama 
naujus atvykėlius kuo skubiau
siai prisitaikyti, bet toji idėja 
jau atgyveno. Ispanų kilmės pi
liečiai reikalauja’ specialių 
teisių, dėl to kai kuriose vals- 
tijose-jau įvesta ispanų kalba 
įstaigose ir balsavimo 
punktuose. Jūbdosios rasės 
piliečiai save su pasididžiavimu 
vadina „Afrikos amerikiečiais”. 
Savo kilmę labai efektingai 
propaguoja airiai, Šv. Patriko 
dieną didmiesčių ir miesteių 
centruose viešai švęsdami su pa
radais ir prakalbomis. Tai kodėl 
kiti europietiškos kilmės 
piliečiai negali viešai švęsti 
savo „dienos”? Jei susijungtų 
Baltijos tautų kilmės amerikie
čiai, kadaise organizavę di
džiules ir labai sėkmingas 
demonstracijas, jie galėtų savo 
kilmę populiarinti ne prasčiau 
už airius ar ispanus. Mūsų tau
tinių švenčių progomis iš merų 
ir gubernatorių gaunamos pro
klamacijos, tam tikras dienas 
skelbiant „lietuvių dienomis”,

sunku prižiūrėti namie. Nerū
pestingiems tėvams būna atim
tos tėvystės teisės. Kai kuriais 
atvejais vaikams būna geriau 
prieglaudoje negu namuose. Kai 
kurie tėvai savo vaikų nenori, 
nelanko, bet nepasirašo at
sisakymo dokumento ir taip vai
kas auga, žinodamas, jog niekas 
jo nenori.Internate vaikas gali 
išbūti nuo gimimo iki 20 metų 
amžiaus,pagal amžių keliamas 
iš vietos į vietą, o kur ir kaip 
paskiau kurtis, kai krašte ne
darbas, o artimųjų nėra?

Daugumas prieglaudų yra se
nuose pastatuose — trupa 
sienos, sena sanitarinė įranga, 
miegamuose nuo trijų iki dvy
likos lovų. Dušu naudojamasi 
kartą per savaitę, tualetinio 
popieriaus nėra arba normuo
jamas, kartais tualetai lauke, 
reikia vaistų nuo utėlių. Direk
toriai, auklėtojos ir mokytojos, 
kurių algos nedidelės, pagal 
savo išgales, sugebėjimus ar 
pasišventimą stengiasi sukurti, 
švelnesnę aplinką. Niūrūs pa
statai dažnai labai šalti ir 
tamsūs, nes taupoma elektra. 
Atsiradus mecenatams, daromi 
remontai bei įsigyjamos trans
portacijos priemonės, nes ne 
visiems valdžia gali parūpinti.

Dažnai vaikai gyvena ir mo

JAV LB XIV Tarybos vyriau
sioji rinkimų komisija spaudo
je paskelbė, kad buvo pasiūlyti 
87 kandidatai. Į XIV Tarybą 
reikia išrinkti 60 narių.

Dažnai tenka išgirsti klausi
mų, ką veikia JAV LB Taryba 
ir Krašto valdyba. JAV Lietu
vių Bendruomenės „Įstatų ir 
taisyklių” IV skyriaus, 19 
paragrafas Tarybos darbus nu
sako taip:

a. nustato JAV LB veiklos 
kryptį ir veiklos būdus;

b. priima ir keičia JAV LB 
įstatus bei JAV LB taisykles;

c. renka trejiems metams 
JAV LB Krašto valdybos pirmi
ninką ir tvirtina JAV LB 
Krašto valdybos narius;

d. renka JAV LB Garbės teis
mą ir JAV LB Kontrolės ko
misiją;

e. tvirtina JAV LB Krašto 
valdybos pateikiamas JAV LB 
Krašto valdybos ir institucijų 
sąmatas, veiklos planus, finan
sines apyskaitas ir kasmet 
išklauso JAV LB Krašto valdy
bos bei institucijų veiklos 
pranešimus;

f. tvirtina JAV LB Kontrolės 
komisijos aktus;

g. nustato tautinio solidaru
mo įnašų dydį ir jų paskirstymą;

h. nustato JAV LB atstovavi
mo būdą Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės' šeime;

i. sprendžia kitus JAV LB 
įstatuose ir taisyklėse nurody
tus reikalus.

Tarybos nariai renkasi į me
tinius suvažiavimus, kurie 
trunka 2-3 dienas. Paprastai, 
visas suvažiavimo išlaidas Ta
rybos nariai padengia iš savo 
lėšų.

dingsta sekretorių stalčiuose,' o 
eiliniai piliečiai apie tai jokios 
nuovokos neturi.

Gyvendami tarp dviejų kultū
rų, su neribota laisve laikytis 
savo papročių, kalbos ir tra
dicijų, turim išeiti į viešumą, 
kad ir eilinis amerikietis, prieš 
ketverius metus pagaliau 
sužinojęs, kad yra Lietuva, 
prisidėtų prie Lietuvos populia
rinimo. Sekime ne tik airiais, 
bet ir žydų intensyviomis pa
stangomis, neleidžiant pasauliui 
pamiršti jiems Hitlerio padary
tos skriaudos. O kas, jei ne mes, 
iškels Stalino skriaudas, 
padarytas dar didesnei žmonijos 
daliai? Kitaip sakant, ir Lietu
vai atgavus laisvę, mūsų misi
ja nėra baigta, tik ją reikia 
atpažinti ir vykdyti.

kosi tame pačiame internate. 
Dabar stengiamasi vaikų globos 
namų auklėtinius siųsti į miesto 
mokyklas su „normaliais” 
vaikais.

Laimingesnieji internatų vai
kai priimami į šeimas atosto
goms ar savaitgaliams, o kai ku
rie visą laiką praleidžia inter
nato aplinkoje, išskyrus, kai 
auklėtoja kokia nors proga išsi
veda į miestą. Kai kurie vaikai 
krikštyti, tai laukiama paben
dravimo su krikšto tėvais. Labai 
skaudu tiems, kurių krikšto 
tėvai yra JAV ir net švenčių 
progomis nesulaukiama nei 
laiškelio, nei atvirutės. Tam 
vaikui išryškėja, kad jis tikrai 
niekam nesvarbus.

Vilniaus kurčiųjų int. m-loje, 
Filaretų g., yra vaikai nuo 7 m. 
iki 18 metų. Atėjau pietų metu. 
Vaikai, vaikščiodami koridoriu
je šposauja, „kalbasi”. Val
gykloje švaru, tvarkinga. Direk
torės pavaduotoja Gerda Lepeš- 
kienė paaiškina, kad čia žmo
nės dirba „iš idėjos”. Algos 
žemos. Aplankom klases ir ben
drabutį. Tualetai labai dvokia. 
Vaikai mokomi „skaityti lūpas” 
ir eina mokyklos kursą sulėtin
tai. Labai reikia mokymo prie
monių. Daugumas vaikų turi tė
vus ir grįžta į namus atos

Tų pačių „Įstatų ir taisyklių” 
V skyriaus, 35 paragrafas nu
sako JAV LB Krašto valdybos 
darbus taip:

a. atstovauja JAV Lietuvių 
Bendruomenei;

b. vykdo JAV LB įstatų užda
vinius ir JAV LB Tarybos nuta
rimus;

c. organizuoja lietuvių švie
timo, kultūros, religinę, visuo
meninę, socialinę ir kitokią 
veiklą ir jai vadovauja;

d. vykdo JAV LB Tarybos pri
imtus veiklos planus ir pateikia 
JAV LB Tarybai savo ir JAV 
LB Krašto valdybos institucijų 
veiklos apyskaitas, sąmatas ir 
finansines apyskaitas;

e. rūpinasi JAV LB apylinkių 
steigimu visose JAV lietuvių 
gyvenamose vietovėse;

f. prižiūri, skatina ir derina 
JAV LB apygardų ir JAV LB 
apylinkių veiklą;

g. kviečia metinius visuoti
nius ir sritinius JAV LB 
apygardų ir JAV LB apylinkių 
valdybų pirmininkų ar valdybų 
suvažiavimus LB veiklos klau
simus tarti;

h. telkia lėšas savo uždavi
niams vykdyti;

i. palaiko santykius su Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
valdyba ir su lietuvių veiksniais 
bei sambūriais;

j. rūpinasi lietuvių kultūros 
ir Lietuvos reikalų informacija 
amerikiečių ir lietuvių tarpe;

k. palaiko ryšius su kitų 
tautybių organizacijoms ir su 
JAV įstaigomis bei pareigūnais;

l. paruošia reikalingus JAV 
LB pranešimus JAV valdžios 
įstaigoms.

36 paragrafas sako:
JAV LB Krašto valdyba yra 

atsakinga JAV LB Tarybai už 
savo veiklą, atskaitomybę ir 
planų bei JAV LB Tarybos 
nutarimų vykdymą.

Artėjant Tarybos rinkimams, 
kiekvienam lietuviui svarbu 
susipažinti su kandidatų tinka
mumu atlikti Tarybos darbus. 
Praeityje yra pasitaikę, kad 
kandidato vardo populiarumas, 
bet ne jo darbai, nulėmė balsa
vimo eigą.

Taip pat yra svarbu, kad kiek
vienas, JAV gyvenąs lietuvis, 
balsuotų. JAV yra suskirstyta 
į 13 balsavimo apygardų-rajonų. 
Kiekviena balsavimo apygarda 
gauna atitinkamą Tarybos at
stovų skaičių, kuris yra propor
cingas toje apygardoje balsavu
sių skaičiui.

togoms.
Vilniaus Kurčiųjų vaikų glo

bos namuose, Bistryčios g., 
gyvena mažesnieji vaikai. Di
rektorė Ofelija Gaučienė 
paaiškina, kad iš čia paaugę 
vaikai perkeliami į Filaretų g- 
vės internatą. Vaikai išeina 9 
metų mokyklos kursą per 12 
metų, paskiau dar turėtų lanky
ti mokyklą vakarais, pridurti 
dar 3 metų kursą. Retas tęsia 
mokslą un-tete, nes nebesugeba 
dirbti ir vakarais mokytis. Kur
tiesiems ypač sunku gauti dar
bus. Mažesnieji vaikai mokyklo
je po pietų nuo 1 iki 3 vai. ilsisi, 
miega. Direktorė, pasišventusi 
vaikams, aiškino, kad trūksta 
mokymo priemonių, klausos 
aparatėlių ir kompiuterių vai
kams.

Vilniaus 4-toji int. m-loje įėjus 
susitikau direktorių Joną Šlape
lį. Valgykloje bevalgantiems 
vaikams slaugė dalina po šaukš
tą žuvies taukų. Vaikai ben
drauja su direktorium ir pava
duotoja. Bendrabutyje, nors ir 
šalta, atidaryti langai vėdini
mui. Vaikai sako, kad jiems 
nešalta. Miegamieji nuostabiai 
tvarkingi — lovos paklotos, lė
lytė prie pagalvės. Vaikai 
krikštyti. Džiaugiamasi krikšto 
tėvais, kurie palaiko ryšius su

Danutė Bindokienė

Pirmiausia pripildykime 
mažą delnuką

Šią savaitę „Drauge” pra
dėjome spausdinti labai neįpras
tą atkarpą — Indrės Tijūnė- 
lienės (pasirašančios kukliai — 
tik Indrė) kelionės į Lietuvą 
įspūdžius, kuriuos ji sukaupė, 
sausio mėnesį bevažinėdama 
„Saulutės” Lietuvos našlaičių 
globos būrelio reikalais. I. Ti- 
jūnėlienė yra „Saulutės” pirmi
ninkė.

Apie Lietuvos našlaičių sun
kią padėtį girdėjome ir anks
čiau. JAV LB Socialinių reikalų 
tarybos pirm. Birutės Jasai
tienės rūpesčiu nemažai LB 
apylinkių „suporuota” su naš
laičių globos institucijomis 
Lietuvoje. Tų apylinkių valdy
bos pasiunčia joms siuntinių, 
parenka aukų, vaistų. Pati B. 
Jasaitienė lankė Lietuvoje 
našlaitynus ir juos vaizdžiai 
aprašė „Drauge”. Yra ir dau
giau, organizuotai besirūpi
nančių nelaimingųjų Lietuvos 
vaikučių likimu. Jų tarpe ypač 
verta paminėti dr. Albiną 
Prunskienę, krepšininką Šarū
ną Marčiulionį ir kitus, besi
skelbiančius ir nesiskelbiančius 
pavienius asmenis, spontaniš
kai susidarančias grupeles, ku
rios užsibrėžia padėti našlai- 
tynų gyventojams tėvynėje di
džiųjų švenčių bei kitomis pro
gomis.

Iki šiol jau esame neblogai 
susipažinę su beglobių vaikų 
skaičiais, priežastimis, dėl ko jie 
negyvena jaukioje šeimos aplin
koje, bet institucijose, o taip pat, 
ko jiems labiausiai reikia, kad 
kasdienybė būtų bent paken
čiama, kad jie išaugtų sveiki kū
nu ir dvasia. Tačiau Lietuvos 
našlaičių dalia visuomet stipriai 
sujaudina ir gal net nustebina.

Sovietų okupacijos metais 
retas užsieniuose žinojo, kad in
ternatuose yra tiek daug beglo
bių vaikų, nes tai buvo nei
giamas įvaizdis, kurį komunis
tinė sistema kruopščiai slėpė 
nuo laisvojo pasaulio akių. Mes 
buvome susirūpinę tremtiniais, 
disidentais, politiniais kaliniais, 
persekiojamaisiais dėl religijos. 
Ir tų rūpesčių atrodė pakan
kamai, kad kovotume su kovo
jančiais, kentėtume su ken
čiančiais, garsintume pasauliui 
skriaudžiamųjų dalią. Tik kart
kartėmis nuskardendavo in
formacijų fragmentai apie 
invalidus, psichiškai ar fiziškai 
nenormalius vaikus bei jau

Vilniaus III spec. internatinės mokyklos mokiniai su direktorium, jo 
pavaduotoja ir mokytoja. Vaikai retai paimami į šeimas, neturi transporto 
priemonių, neturi vasaros atostogavimui nei vietos, nei pinigų.

Nuotr. Indrės Tijūnėlienės

vaikais. Vaikai mokosi rankdar
bių, gražūs medžio dirbiniai. 
Galėtų užsidirbti pardavinėjant. 
Direktorius labai norėtų, kad 
atsirastų norinčių su jo globoti
niais susirašinėti, kad vaikas 
turėtų su kuo pasidalinti savo 
džiaugsmais ir rūpesčiais.

Vilniaus specializuoti kūdikių 
namai yra Lakštingalų gatvėje, 
bet vasarą kraustysis į naujai 
suremontuotas patalpas. Direk
torius gyd. V. Radavičius rūpi
nasi ir skatina kūdikių įvaiki

nuolius, pasmerktus visą gyve
nimą praleisti valstybinėse in
stitucijose.

Dabar visa tai jau nėra pa
slaptis, bet vis tiek šiurpiai 
skamba teigimas, kad daugelio 
internatuose gyvenančių vaikų 
tėvams atimtos tėvystės teisės, 
kad kai kurie tėvai patys vaikų 
atsisako, kiti baisiausiais bū
dais juos išnaudoja ar net par
duoda. Apie tokius dalykus ne
retai išgirstame šiame krašte, 
bet Lietuvoje? Juk ten gyvena 
mūsų idealizuotieji tautiečiai, 
iškentę okupanto priespaudą. 
Nejaugi jie galėtų elgtis kaip 
amerikietiškųjų didmiesčių 
tamsiausi gaivalai — nar
komanai, alkoholikai, piktada
riai?

Skaitant Indrės reportažus iš 
apsilankymo daugelyje Lietuvos 
našlaitynų, pirmą kartą susi
daro išsamesnis vaizdas. Nors 
tie reportažai palyginti „sausi” 
ir detališki, juos perskaičius, 
neįmanoma likti nuošaliai nuo 
šios problemos. Iš tikrųjų tvir
tai rekomenduojame, kad tėvai 
ar seneliai juos skaitytų su savo 
vaikais, vaikaičiais, o paskui 
diskutuotų šią temą ir kartu 
ieškotų būdų nelaimingiesiems 
lietuviukams padėti. Būtų gera, 
kad ir lituanistinių mokyklų 
mokytojai užduotų vyresnių 
skyrių ar klasių mokiniams 
pasiskaityti šią mūsų dienraščio 
atkarpą. Tai būtų efektinga ar
timo meilės ir dvasinio auklė
jimo pamoka. Mūsų vaikai čia 
nestokoja nei aprangos, nei žais
lų, nei mokslo priemonių. Iš 
tiesų jie visko turi per daug. Net 
pačios neturtingiausios lietuvių 
šeimos Amerikoje vaikas gyve
na kaip karalaitis, jei paly
ginsime jo kasdienybę su in
ternato našlaičiu.

Visokeriopa labdara yra ska
tintina. Pagalba reikalinga 
Lietuvos švietimui, organi
zacijoms, seneliams, parapijoms, 
ligoniams, institucijoms ir visur 
kitur, jau nekalbant apie gimi
nes ir artimuosius. Tačiau la
biausiai pagalba svarbi vai
kams: našlaitynuose, prieglau
dose, daugiavaikėse šeimose, 
Vaikų kaimuose, prie parapijų 
įkurtuose globos namuose. Kris
tus kalbėjo: „Ką padarėte 
vienam iš šių mažutėlių, man 
padarėte”. Skaitydami Indrės 
reportažus, tai visi aiškiai 
suprasime.

nimą, ieško tvarkingų šeimų be
globiams vaikams, priimtų sava
norių iš JAV padirbėti. Yra 
vaikų su fizinėmis ir protinėmis 
negalėmis. Mažiukai auga „gar
deliuose”, didelėse aptvertose 
lovose. Kitame kambaryje in
validai — guli gardeliuose arba 
sėdi pririšti kėdėse. Reikia spe
cialistų iš Vakarų, invalidams 
kėdžių ir ramstelių, žaislų, už
siėmimų, spalvotų paveikslų.

(Bus daugiau)
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LIETUVIŲ TELKINIAI

CLEVELAND, OH
LB APYLINKĖS METINIS 

SUSIRINKIMAS
LB Clevelando apylinkės val
dyba praneša, kad metinis 
Clevelando apylinkės susirinki
mas įvyks sekmadienį, balan
džio 24 d., 11:45 vai. r. Dievo 
Motinos parapijos viršutinėje 
saliukėje. Programoje — praėju
sių metų veiklos apžvalga, fi
nansinė apyskaita, keturių val
dybos narių, kontrolės komisi
jos ir atstovų į Apygardos suva
žiavimą rinkimai. Visi Cleve
lando ir apylinkių lietuviai tu
rėtų aktyviai susirinkime daly
vauti sprendžiant Clevelando 
apylinkės reikalus. Ypač kvie
čiame neseniai iš Lietuvos at
vykusius; bus proga susipažinti 
ir daugiau sužinoti apie Bend
ruomenės veiklą ir darbus.

LB Clevelando 
apylinkės valdyba

BALFO DRABUŽIŲ VAJUS
Balfo Clevelando skyrius skal

bia drabužių avalynės ir kitų 
daiktų vajų. Priėmimo laikas 
sekmadieniais po 10 vai. pamal
dų Dievo Motinos parapijos sve
tainėje. Dėl vietos stygiaus, 
skyrius negali priimti daugiau 
knygų, todėl prašoma jų nevežti.

JAUNUČIŲ KREPŠINIO 
PIRMENYBĖS

Pirmenybės vyks balandžio 23 
ir 24 d. Rengia Clevelando LSK 
„Žaibas”. Varžybose dalyvaus 
jaunimas, pradedant gimusiais 
1978 m. ir jaunesni. Mergai
tėms leidžiama žaisti berniukų 
komandose arba turėti grynai 
mergaičių komandas. Varžybos 
vyks Dievo Motinos parapijos 
salėje. Visi kviečiami — gausūs 
žiūrovai skatina varžybų dva
sią. Tą dieną „Žaibas” rengia 
pietus parapijos svetainėje.

POKALBIS SU 
KANDIDATAIS

„Tėvynės garsų” radijo pro
gramoje Aldona Stempužienė 
kalbasi su kandidatais į JAV 
LB Krašto taryba. Ohio valsti
jos kandidatai: Pranas Joga, 
Juozas Ardys, dr. Algimantas 
Čepulis, Ingrida Bublienė, Vy
tautas Staškus, Salomėja Šukie
nė ir Dalia Puškorienė.

NAUJŲJŲ IMIGRANTŲ 
DĖMESIUI

Naujiems imigrantams bus 
padedama įsigyti naujas žalias 
korteles. Abejose parapijose ga
lima gauti formas ir balandžio 
25 d. Lietuvių namuose bus 
Imigracijos ir Natūralizacijos 
įstaigos pareigūnas, kuris padės 
sutvarkyti žalios kortelės įsigi
jimą.

T. G.

PAGERBĖ
DR. N. JUŠKĖNIENŲ

Pirmadienį, balandžio 4 d., 
Landerhaven svetainėje buvo 
metinė Marymount ligoninės 
gydytojų vakarienė. Jos metu 
buvo pagerbti ilgus metus me
dicinos srityje išdirbę gydytojai. 
Keturių pirmųjų gydytojų tarpe 
50-ties metų tarnybos medicinos 
srityje įvertinimas — dovana 
buvo įteikta dr. Nelei K. Juškė- 
nienei. Ji nuo 1952 m. praktika
vo kaip anesthesiologė Mary
mount ligoninėje. Išėjusi pensi
jon ir toliau palaiko ryšius su 
savo kolegomis ir ligonine.

MOTINOS DIENA
Sekmadienį, gegužės 8 d., Cle

velando Šv. Jurgio parapija šv. 
Mišiose pagerbs motinas. Tą
dien du jaunieji priims Pirmą
ją Komuniją.

G. Juškėnas

KOVO 11-JI SU PROF.
V. LANDSBERGIU CLEVELANDE

Iškilmingos pamaldos
Ketvirtąją Lietuvos nepri

klausomybės atstatymo - Kovo 
11-osios sukaktį Clevelandas 
šventė ypač iškiliai. Savo tarpe 
turėjo buv. Lietuvos Aukščiau
siosios Tarybos pirmininką prof. 
Vytautą Landsbergį, drąsiai 
kovojusį ir privedusį prie akto, 
kuris pasauliui paskelbė Lie
tuvą: „kaip suvereninių galių 
reiškėją, pradedančią realizuoti 
visą valstybės suverenitetą”.

Buvo gražus kovo 16-sios tre
čiadienio vakaras, kai žmonės 
rinkosi į apšviestą Dievo Mo
tinos — Lietuvos Madonų šven
tovę. Organizacijos dalyvavo su 
vėliavomis. Retai ši lietuvių 
bažnyčia susilaukia tiek tikin
čiųjų. Parapijos choras, vado
vaujamas Ritos Čyvaitės-Klio- 
rienės, su vargonų ir trimitų 
palyda, atliko pasigėrėtiną 
religiniai tautinį koncertą. 
Giedojo sol. Aldona Stempu
žienė. Čia skambėjo „Pergalės” 
himnas, „Sanctus”, „Lietuva 
brangi” ir „Lietuva, Tėvynė 
mūsų”.
Klebonas kun. G. Kijauskas,

S.J., pamoksle džiaugėsi di
džiuoju stebuklu, įvykusiu 
mūsų tautoje ir valstybėje. 
Mums garbė šį vakarą turėti 
savo tarpe prof. Vytautą Lands
bergį. Prisiminęs kovojusius ir 
žuvusius kelyje už nepriklau
somybę, kvietė visus eiti jų 
keliu, tikėjimo ir meilės vedami, 
neištirpti svečioje šalyje.

Kovo 11-tos minėjime su 
V. Landsbergiu

Per 400 klausytojų tuojau po 
pamaldų pripildė parapijos au
ditoriją. Svečias sutiktas su Vil
niaus vadavimo laikų liaudies 
daina „Vai ko nusižvengei”. 
Visa didžiulė auditorija, akor
deonu R. Kliorienei palydint, 
tapo stipriu ir susiklausančiu 
choru. Sustojusi publika svei
kino svečią.

LB Clevelando apylinkės 
pirm. Romas Apanavičius visų 
susirinkusių vardu sveikino 
„garbiną svečią, didįjį tautos 
vadą, taikiai ir garbingai išve
dusį Lietuvą iš sovietinio jun
go”. Milda Lenkauskienė, PLB

Clevelando diecezijos vysk. Anthony Pilia ir prof. Vytautas Landsbergis ap
taria padėtį Lietuvoje. Nuotr. A> Stankau8

vicepirmininkė, trumpai pri
siminusi prof. V. Landsbergio 
gyvenimo kelią bei mokslinius 
pasiekimus muzikos srityje, jo, 
kaip Sąjūdžio vado, Aukščiau
siosios Tarybos pirmininko ir 
dabar opozicijos vado veiklą ir 
planus atsikuriančiai Lietuvai.

Išsamiu pranešimu prof. 
Landsbergis vaizdžiai klausyto
jams apibūdino Kovo 11-osios - 
teisinės valstybės atkūrimo 
genezę. Kovo 11-ji nebuvo at
sitiktinė data. Rusijoje įvykiai 
siekė atstatyti Sovietų sąjungą, 
vertė nieko nelaukiant skelbti 
Lietuvos nepriklausomybės ats
tatymą. Išvesti okupacinę ka
riuomenę, panaikinti Stali- 
no-Hitlerio susitarimus ir at
statyti Lietuvos valstybės tęsti
numą, nes 1918 vasario 16 ak
tas ir 1920 gegužės 15 rezoliuci
ja nebuvo nustojusios teisinės 
galios. Skelbiant nepriklau
somybės atstatymo aktą, steng
tasi nepažeisti tarptautinės 
teisės ir, kaip galima, išvengti 
okupantų stiprios reakcijos bei 
dokumento įvairios interpreta
cijos.

Algis Rukšėnas, Tautybių tar
nybos centro direktorius, sklan
džiai pravedė klausimų-atsa
kymų sesiją. Čia buvo keliami 
pilietybės atstatymo, žemės bei 
kito nekilnojamo turto grąžini
mo reikalai, Rusijos grėsmė ten 
stiprėjant komunizmui ir nacio
nalizmui, Nato problemos, žydų 
kaltinimai lietuvių tautai. Pro
fesorius į klausimus dalykiškai 
atsakinėjo.

Po pranešimo gausūs dalyviai 
buvo pakviesti kavutei ir už
kandžiams. Jadvyga Budrienė, 
talkinama birutiečių, skautų, 
ateitininkų bei kitų organizaci
jų, koordinavo vaišių ruošą.

V. Landsbergio pranešimas 
miesto klube

Ketvirtadienį, kovo 17 prof. V. 
Landsbergis buvo svečias Cleve
lando „City Club” klubo, kurio 
Motto įrašyta, kaip „Laisvo 
žodžio tvirtovė”. Gailės Klimai- 
tės iniciatyva, profesorius buvo 
pakviestas atvykti Clevelandan 
iš Philadelphijos (klubas tradi
ciniai dengia kelionės išlaidas). 
Daugiau negu šimtas kviestų 
dalyvių (daugiausia Gražinos 
Kudukienės), jų tarpe dr. DiSte- 
fano, kuris su grupe gydytojų 
gegužės mėnesį vyksta Lietu
von ir kitų amerikiečių politikų. 
Po priešpiečių svečią pristatė 
„City Club” pirmininkas Mr. 
Landau. Prof. Landsbergis ang
lų kalba nušvietė bendrąją poli
tinę padėtį Pabaltijo kraštuose. 
Vis didėjantis pavojus iš Rusi
jos kraštutinių nacionalistų ir 
komunistų šiam regijonui kelia 
didelių rūpesčių. Baltijos 
valstybių viltis yra NATO. Žiri- 
novskis silpnina prez. Jelcino 
padėtį. Karaliaučiaus sritis 
turėtų būti demilitarizuota. 
Okupacinės kariuomenės iš Lat
vijos ir Estijos turėtų būti 
išvestos be jokių sąlygų. Jei Eu
ropoje siekiama taikos, reika
lingas Pabaltijo kraštų stabi
lumas. Buvo pateikta eilė 
klausimų, liečiančių Rusijos 
imperializmo užmačias, Rusijos 
ekonominę suirutę. Teirautasi 
apie likusių Lietuvoje žydų 
statusą. JAV vyriausybės pa
žiūra į Pabaltijo valstybes 
neaiški. Dabartinė Lietuvos 
Seimo dauguma ir krašto nuo
taikos nedaug ką žada siekian
tiems priešlaikinių seimo 
rinkimų. Vakarai vargiai pavo
jaus atveju ateitų į pagalbą Bal
tijos kraštams. Lietuviai vėl pe
reitų į rezistenciją.

n^uneo by fwc

Šiaulių miesto burmistrui Omahoje lankantis. Iš k. — Nijolė Sudavičiūtė-Mac 
Callum, Šiaulių burmistras Alfredas Lankauskas, Creighton universiteto 
pareigūnas tarptautinėms programoms David Higinson ir lituanistinės 
mokyklos vedėja Aušrelė Sakalaitė.

OMAHA, NE

ŠVENTĖME VASARIO 
16-JĄ

Lietuvos Nepriklausomybės 
šventę šventėme vasario 20 d. 
Iškilmingos šv. Mišios lietuvių 
parapijos bažnyčioje buvo auko
jamos 10 vai. ryto. Tautinių 
spalvų gėlėmis ir trispalviu 
kaspinu papuoštas altorius kėlė 
šventišką nuotaiką. Aukas nešė 
tautiniais drabužiais pasipuošę 
„Aušros” grupės šokėjai. Jaus
mingai skambėjo „Rambyno” 
choro giedamos giesmės.

Po Mišių parapijos salėje 
minėjimą pradėjo LB Omahos 
valdybos pirm. dr. Gediminas 
Murauskas. Invokaciją sukalbė
jo kun. Petras Žarkauskas. At
sistojimu ir susikaupimo minu
te buvo pagerbti žuvusieji už 
Lietuvos laisvę. Latvių ir ukrai
niečių atstovai sveikino ir 
išreiškė nuoširdžius linkėjimus 
lietuvių tautai.

Minėjimas (su mažomis išim
timis) vyko anglų kalba, nes 
buvo daug kitataučių svečių, o 
ir mūsų jaunosios kartos atsto
vai ne per geriausiai kalba 
lietuviškai. Reikia pripažinti, 
kad minėjimas buvo gerai orga
nizuotas, neilgas ir sklandžiai

Pas Clevelando vyskupą
Dr. Viktoras Stankus ir Gailė 

Klimaitė, dirbą Helsinkio-disi- 
dentų Clevelando komisijoje, 
prof. V. Landsbergis, kartu su 
Clevelando kurijos visuomeni
nių reikalų direktoriumi L. Ca- 
labrese, buvo priimti Clevelan
do diecezijos ordinaro vysk. An
thony Pilia. Čia buvo paliesti 
Lietuvos valstybingumo, ekono
miniai, religiniai bei socialiniai 
reikalai. Clevelando vyskupija 
yra parėmusi Lietuvos Bažnyčią 
įvairiomis mokslo priemonėmis, 
kompiuteriais. Lietuvos kata
likų reikalai nepamiršti ir 
Amerikos vyskupų konferenci
joje.

Susitikimas su žydų atstovais
Prof. Landsbergis žydų bend

ruomenių federacijos pirminin
ko James Lodge buvo pakvies
tas į Hanna restoraną pietums. 
Dalyvavo visi buvę audiencijo
je pas vyskupą ir įvairių žydų 
organizacijų atstovai. V. Lands
bergis užtikrino, kad Lietuvoje 
visos mažumos yra traktuoja
mos griežtai prisilaikant įsta
tymų. Kadangi Lietuvos Seimo 
narys Emanuelis Zingeris jau 
anksčiau yra čia lankęsis ir 
pažįstamas, tai susirinkę parašė 
jam sveikinimą, linkėdami ir 
toliau dirbti Lietuvus demokra
tizacijos procese. Valandą tru
kusiame susitikime buvo vėl 
grįžta prie rūpesčių, kurie kyla 
iš Rusijos grėsmės.

V.R.

pravestas.
Minėjimo dėmesio centre buvo 

Šiaulių miesto burmistras dr. 
Alfredas Lankauskas. Jis lietu
vių ir Omahos miesto valdybos 
buvo pakviestas į JAV-es, kad 
užmegzti Omahos ir Šiaulių 
miestų draugystės ryšius. 
Svečias kalbėjo angliškai. Pasi
džiaugė susitikimais su Omahos 
lietuviais ir miesto pareigūnais. 
Pasakojo apie Šiaulius ir dide
liame ekrane parodė gražius to 
miesto vaizdus. Omahoje gyve
nantys šiauliečiai džiaugėsi 
savo, nors ir pasikeitusiu, mies
tu. Šešėlį ant to užmetė ekrane 
pasirodęs Lenino biustas, nors 
ir buvo paaiškinta, kad jis dabar 
jau guli sandėlyje.

Po sekusios pertraukos, pro
gramą atliko Algimanto Totilo 
vadovaujamas „Rambyno” cho
ras, kuris, akompanuojant Aldo
nai Tanner, gražiai padainavo 
kelias dainas. Po to scenoje sma
giai tris tautinius šokius pašoko 
Gražinos Reškevičienės vado
vaujami „Aušros” grupės šokė
jai. Neatsiliko ir Aušrelės Saka- 
laitės vadovaujamos šeštadieni
nės mokyklėlės vaikučiai. An- 
dria Rotella padeklamavo „Mū
sų tėvynė”, o patys mažiausi — 
Aleksas Rotella ir broliukai An
drevv ir Colin Matz deklamavo 
apie Mindaugą ir, vyresniems 
dainuojant, inscenizavo dainelę 
„Du gaideliai”.

Po programos LB valdybos 
pirm. G. Murauskas ir A. Saka
laitė įteikė dr. A. Lankauskui 
plaketę nuo LB valdybos, o nuo 
visų Omahos lietuvių — knygą 
„Mes Lietuviai”. Tai knyga apie 
Omahos lietuvius, kurią prieš 
kelis metus išleido bendruome
nės knygos leidimo komitetas. 
Knygą redagavo Benediktas 
Šulskis

Už kultūrinį įnašą į Omahos 
lietuvių gyvenimą padėkos žy
menys buvo įteikti tautinių 
šokių šokėjų vadovei Gražinai 
Reškevičienei ir „Rambyno” 
choro dirigentui Algimantui 
Totilai.

Minėjimas baigtas Lietuvos 
himnu. Po minėjimo buvo vaišės 
ir pabendravimas su svečiais bei 
saviškiais.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS 
OMAHOS TELEVIZIJOJE

Kasdien, 6:30 — 7 vai, ryto, 
per 4-tą Cox kabelio kanalą 
rodomos žinios iš Vilniaus „Pa
noramos”. Žinias perduoda 
SCOLA, mokslinė satelito ko- 

"munikacija, kurioje dirba mums 
palankūs žmonės. Reikia paste
bėti, kad tai yra Nelės Sudavi- 
čiūtės nuopelnas. Jos pusbrolis 
iš Lietuvos siunčia video žinių 
kasetes, kurias Nijolė perduoda 
mokslinei komunikacijai. Oma- 
hiečiams labai malonu, ne tik 
girdėti, bet ir matyti kas vyksta 
mūsų tėvynėje.

Jadvyga Povilaitienė

DON'T 3PEND IT ALL - SAVE SOME AT

MUTUAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

Chortered and Superyised by the Uniled Slalct Goveinment 

2212 W. CERMAK ROAD • CHICAGO, IU INOIS 60608 PHONE (312) 847-7747
LBNDBf,

CLASSIFIED GUIDE

HELP VVANTED

Ieškome auklės mūsų nau
jagimiui ir pagalbininkės na
mų ruošoje 5 d. į sav. 8:30 
v.r. - 5:30 v. p.p. North Na- 
perville nuo gegužės mėn. 
Gera alga. Kreiptis po 5:30 v. 
p.p. tel. 708-420-7331. 
Kalbėti angliškai.

Ieškau vyr. amžiaus moters
prižiūrėti ligonį ir gyventi kartu Kali
fornijoje, Vilią Park mieste.

Kreiptis; 1-714-998-8967

HELP VVANTED
Ieškome valytojos privatiems namams ir 
raštinėms. Patyrimas pageidaujamas; 3 ar 
daugiau dienų savaitėje. Skambinti
Audriui Krygeriul, A & T Housekeeplng, 
tel. 708-429-9346. Kalbėti angliškai.

MISCELLANEOUS

10%—2O°/o—309kpigiau mokė- • 
šit už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas mus.

FRANK ZAPOLI9
3208Vi West 95th Street'

Tel. — (708) 424-8654
(312) 581-8654

ELEKTROS. 
(VEDIMAI — PATAISYMAI

Turiu Chieagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai, 
garantuotai ir. sąžiningai.

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

Movlng—Kraustymas
Profesionalus patarnavimas pri
einamomis kainomis, jums patogiu 
laiku. Draudimas garantuotas. Kreiptis:,
Gediminas: tel. 312-925-4331

Cleaning atties, garages, base- 
ments; eutting & removing trees.
Free estimate. Call Vytas, tel. 
312-436-1437

PATARNAUJAME JOSŲ 
INDĖLIŲ REIKALUOSE 

Stocks • Bonds • 
Mutual Funds • CD’s 

RETIREMENT PLANS 
GAIL T. AGLYNAS 
COHIG & ASSOC., INC. 

INVESTMENTS
800-955-0214
Member NASD and SIPC

38 m. moteris Iš Lietuvos ieško dar
bo Chicagoje ar apylinkėse. Gali slau
gyti arba globoti senelius 5 ar 6 d. į 
sav. ir gyventi kartu. Skambinti: Vidai 
Čepkevlčlenel, 1-708-424-2490.

REAL LSTATE

RIMAS L. STANKUS

• Perkant ar parduodant
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• MLS kompiuteriųir FAX pagalba
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Apartmentus ir žemę
• Pensininkams nuolaida

KMIECIK REALTORS
7922 S. Pulaski Rd.

4365 S. Archer Avė.

DANUTĖ MAYER 
284-1900

Jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asmeniškai 
patarnaus. Įkainavimas veltui.

^2I.

VIDAS POŠKUS
Greitai ir sąžiningai patarnauju per
kant ir parduodant nekilnojamą tur
tą mieste ir priemiesčiuose (MLS). 
Kreiptis dabar: tel. 312-737-8901 
arba 708-424-1199.

FOR SALE

Šv. Kazimiero lietuvių kapi
nėse parduodami 4 sklypai 29 ir 
30 bloke. Kreiptis: 
219-696-3226, Indiana

HELL IN ICE 
Onutė Garbštienė

A diary (much likę that of Ann 
Frank), vvhich begins in 1941 vvhen 
a group of Lithuanians were load- 
ed in cattle cars and dispatehed to 
the vvastelands of Siberia. This dia
ry is a record of a woman — a 
people-a nation, ravaged by a 
vicious occupying force, būt resis- 
ting and surviving.

Translated by Raimonda K. 
Bartuška. 256 pages, hard cover. 
Published in Vilnius 1992. Book 
price $13.00. Shipping and handl
ing in USA $2.00. Canada — $3.00. 
Illinois residents add $1.14 for sales 
tax. Send orders to: Draugas, 
4545 W. 63rd St., Chicago, II 
60629-5589.

Angly Kalba Sėkmingai Darbuotis 
Universitete Ir Profesijose

The University of Illinois at Chicago__________
Tutorium in Intensive English________________
(Intensyvūs anglų kalbos kursai)
• keturiy lygi y dėstymas vyksta ištisus metus
• mažos grupės su ESL dėstytojais profesionalais
• dėstymas surištas su kompiuteriais ir įvairiomis vaizdinėmis priemonėmis
• patarimai immigracijos reikalais; 1-20 vizos studentams
• visi studentai laiko TOEFL egzaminus, kurie bus užskaitomi 

Illinojaus Universiteto
• papildomi kursai: TOEFL Paruošimas, Šnekamosios kalbos įgūdžiai pažengusiems 

Dėl platesnės informacijos, kreipkitės į:

I
The University of Illinois at Chicago
The Tutorium in Intensive English (M/C 324)

601 S. Morgan St., Room 820
Chicago, Illinois 60607 USA 
(512) 996-8098/Dr. Boca

Deja, universitetas negali duoti finansinės paramos.

I The University of Illinois
W ■ at Chicago

<



SOVIETINIAM GENOCIDUI 
„BALTINTI” PRIREIKĖ

AUKOS LIUDIJIMO
JONAS DAINAUSKAS

— „Draugo” 1994.IV.6 d. Nr. 66,
— prie mano rašinio „Lietuvos ko

vų ir kančių istorija”, yra taip 
pat paskelbtas „Atsiliepimas į 
J. Damausko pastabas”. Jį pasi
rašo: Gediminas Rudis, Vilnius.

: G. Rudis tarp kitko rašo: „...
vis dėlto net ir iš enkavedistų 
raportų matyti, ko verta buvo ta 
medicinos pagalba, kaip sočiai 
buvo maitinami tremtiniai.... J. 
Dainauskas skaudžiai apsiriko, 
tvirtindamas, kad šimtuose at
siminimų tremtiniai nė neužsi
minė apie kokią nors medicinos 
pagalbą, šiltą maistą. Labai 
gaila, kad jo akiratin nepakliu
vo 1989 m. Vilniuje išleisti V. 
Gustainio atsiminimai „Be 
kaltės”. Ten apie tuos dalykus 
pakankamai išsamiai rašo
ma...”. „Be kaltės”, Vilnius, 
1989, 461 p.

Tą knygą ne tik seniai turiu, 
bet ją atidžiai buvau perskaitęs 
(o dabar dar kartą ją perskai
čiau . V. Gustainį asmeniškai 
gerai pažinojau. V. Gustainis 
bei jo šeima (žmona ir 10 bei 4 
metų vaikai) buvo suimti 
1941.VI. 14 d. Žemutinėje Pa
nemunėje išvežimui, tad jisai 
priklauso „iškeliamųjų” ešalo- 
nams, kuriuos mini anie doku
mentai. V. G. tremtyje/kalėjime 
išbuvo 15 metų iš išliko gyvas 
vien tik tokių pat kalinių 
paramos, jų moralės ir medžia
ginės paramos dėka.

(49 p.) V. Gustainio suėmimo 
metu p. Gustainienė stiklo ske
veldra smarkiai sužeidė savo 
delną. Matyt, buvo perpjauta 
stambi kraujagyslė, nes kraujas 
iš rankos veržėsi kone čiurkšle... 
Žmona apalpo... o artimiausias 
gydytojas buvo tik Kriukuose, 
už penketo kilometro, "tai 
vykdantis suėmimą karininkas 
rusas liepęs savo kareiviams 
sunkvežimiu ją nuvežti pas gy- 
dytoją. Išvežamam V.G. NKVD 
vietos aktyvistas Jančaitis (50 
p.) pareiškė: „Daugiau tu savo 
krašto jau niekad nepamatysi!” 
Po rankos aptvarstymo karei
viai p. Gustainienę parvežė 
atgal, bet iš sunkvežimio ne
išleido ir (51 p.) „Jokie jos 
maldavimai leisti paskutinį 

, kartą atsisveikinti su motina 
nesuminkštino nei karininko, 
nei Jančaičio širdies”.

(Pilviškiuose) (54 p.) „... į va
goną įlipo NKVD karininkas, 
matyt, ešalono viršininkas, ir 
pasiteiravo, ar viskas tvarkoje, 
ar visi sveiki”. Kadangi V. G. 
mokėjo rusiškai, tai ešalono vir
šininkas jį paskyrė vagono vy
resniuoju ir trumpai paaiški
no... (kad „vyresniojo” p ..zei- 
ga)... raportuoti ešalono virši
ninkui... kiek vagone žmonių, ar 
nėra sergančių ir kitokios ne
tvarkos...” VI.15 d. vagonai vis 
dar buvo Pilviškiuose. Vagone 
buvo 32 žmonės (sąrašą turėjo 
sudaryti V.G.). Traukinys buvo 
nuriedėjęs į Vilkaviškį, kad ten 
pakrautų kitus ištremiamuo
sius. Ten (57 p.) „...Po pusryčių, 
kaip paprastai, prie durų pasi
rodė viršininkas, išklausė mano 
raportą. Kadangi pasakiau, kad 
kai kurie vaikai viduriuoja, 
pažadėjo atsiųsti daktarą. Po 
kokio pusvalandžio prie vagono 
priėjo baltu chalatu apsirengusi 
moteriškė ir padavė dvi tabletes 
mano viduriuojančiam vaikui. 
Netrukus į mūsų vagoną įlipo 
be chalato Pilviškių gydytojas 
Dembovskis. Plačioje apylinkėje 
jis buvo labai gerbiamas kaip 
geras ir paslaugus gydytojas. 
Paklausęs ar nėra sergančių, ar 
kam nereikia medicinos 
pagalbos, Dembovskis norėjo iš
eiti. Bet mes apspitome jį, 
klausinėjome, gal girdėjęs, kur 
mus veža, kas mūsų laukia. Jis 
mandagiai atsakė nieko negalįs 
pasakyti...” Iš pilviškiečių pasa
kojimų, gydytojas Dembovskis

asmeniškai buvo labai paslau
gus, o, be to, reikia atsiminti, 
kad tada išvežė ir per 6,000 
Lietuvos žydų. Aišku, ešalonas 
neturėjo jokio gydytojo.

(58 p.) „...Atvažiavome į 
Kauną. Vagone buvo labai karš
ta, trošku, vandens netu
rėjome... buvo girdėti šaukiant:
— Vandens! Vandens! Bet 
Kaune vagonų neatrakino. Tik 
kažkoks geležinkelininkas... 
tikrino ratus. O mes vis garsiau 
šaukėme: „Trokštame, duokite 
vandens!” Tas geležinkeli
ninkas... atsakė... — Juk tai žvė
rys, o ne žmonės, ko norit! 
...Traukinys sustojo, neprivažia
vęs Vilniaus geležinkelio sto
ties... Prie ešalono priėjo mo
teris, pasisakė esanti gydytoja, 
klausinėjo, ar kam nereikia 
pagalbos. Kalbėjo lenkiškai. 
Paprašiau, kad pažiūrėtų 
sužeistą žmonos ranką. Gydy
toja tuojau atrišo žaizdą, nu
ramino, kad gyja normaliai, ir 
vėl sutvarstė... pasisakė kasdien 
klausanti Londono BBC ir 
girdėjusi, kad jau šiomis die
nomis vokiečiai kirs smūgį į 
Rytus.

(59 p.) „...Vienoje mažoje sto
telėje prie mūsų ešalono priėjo 
būrelis vietinių gyventojų balta
rusių... atnešė šiokio tokio 
viralo ir virtų mažų žuvelių... 
buvo labai suvargę, bet mums 
rodė savo gerą širdį... pusry
čiams vėl šaltas ir karštas van
duo, o visa kita iš produktų, pa
siimtų iš namų...”.

Ešaloną atvežė į Bijską, Al
tajaus kalnų papėdėje. Su visais 
daiktais atvežtuosius iškrovė 
ant bėgių. Pradėjo iš jų rinkti 
darbui. V. G. vagono grupėje 
buvo 14 vaikų ir tik 4 darbingi- 
vyrai. Vis nieks jų nenorėjo im
ti. (66 p.) „... Mus kankino neži
nia, apniko utėlės. Kažkokia už
krečiama liga ėmė sirgti vaikai. 
Jokios medicinos pagalbos 
niekas mums neteikė. (69 p.) 
„...Pienutos žmona važiavo su 2 
mažais vaikučiais. Mažesnysis, 
vos tik iš vystyklų išsiritęs, 
sirgo, smarkiai karščiavo. Ne
laimingoji motina nežinojo, kaip 
jį nuo lietaus gelbėti. Ji at
siklaupė ant žemės, rankomis 
atsirėmė į savo daiktus ir kaip 
višta apglobė nuo lietaus mažy
lius. Tą kartą mažąjį dar išsau
gojo, bet, deja, netrukus vis vien 
teko jį palaidoti...”. (71 p.) 
„...vaikai taip pat smarkiai 
sirgo, du pakeliui jau buvo 
mirę... lavonėlius vežėsi... Daug 
mūsų mažųjų sirgo... Nežino
jome, kaip juos gydyti...”.

(75 p.) Pabaigęs kratą, NKVD 
viršininkas pagaliau atsakė... 
„Keturiasdešimt metų čia 
gyvensite, žolę ėsite ir mums 
dirbsite... Pakaks jums darbo 
žmonių kraują siurbti. Pas mus 
reikės dirbti!.. Dabar aš būsiu 
jūsų „car į bog”, pabrėžė jis savo 
neribotą galią mums...”

(78 p.) „... Paskui ėmė atva- 
žinėti tarybinio ūkio medi
cinos seselė. Bet sergančių 
vaikų pagydyti ji negalėjo, nes 
pati nežinojo, kokia čia liga, be 
to, neturėjo ir vaistų... Tačiau 
kartą... ji prasitarė: Norėčiau 
jus dažniau lankyti ir kuo galė
dama didelėje bėdoje padėti. Bet 

. tas mūsų direktorius Koma- 
rovas tai tikras žvėris. Jis man 
net įgrasino pas jus dažnai ne
važinėti, liepė jokios medicinos 
pagalbos neteikti, nes, girdi, jis 
norįs, kad jūs greičiau visi iš
stiptumėte...”

(79 p.) Vis didėjant vaikų mir
tingumui V.G. parašė Stalinui 
telegramą, nurodydamas, kad 
dėl blogų gyvenimo sąlygų ir 
medicinos pagalbos stokos sto
vykloje per keletą savaičių 
išmirė 25% vaikų. Tą telegramą 
įteikė vietos NKVD įstaigai. Po 
trejų metų V.G. sufabrikuotoje

LB XIV tarybos kandidatai ir svečiai kovo 13 d. PLC Lemonte. Iš kairės: Ramunė Kubiliūtė,
Audronė Užgirienė, Birutė Jasaitienė, Bronius Juodelis, Ramunė Juodelienė, Birutė Vindašienė,
Svajonė Kerelytė, Jūratė Budrienė, dr. Tomas Remeikis. .. x i, » •J Nuotr. V. Jasinevičiaus

LAIŠKAI
AR TIKRAI TIK DVI 

LIETUVIŠKOS PARAPIJOS 
ČIKAGOJ?

Paskaičius „Drauge” straips
nius „Čikagos lietuviškų 
parapijų išlikimas” (1994.III. 19 
d. inic. S.D.) ir „Tuomet bus per 
vėlu” (1994.III.29 d. pas. 
Danutė Bindokienė), tenka 
straipsniuose reiškiamom min
tim pritarti, tačiau su vienu tei
gimu sutikti negalima.

Citatos iš minėtų straipsnių: 
1. „Po Antrojo pasaulinio karo 
atvykusieji į Čikagą radome net 
šešias lietuvių parapijas. Šian
dien teturime dvi su lietuviais 
klebonais”. 2. „Vienos iš dvie
jų Čikagoje tebeveikiančių 
lietuviškų parapijų klebonas...”

Mes skaitom, kad Lietuvių 
evangelikų liuteronų „Tėviš
kės” parapija yra lietuviška, nes 
pamaldos nuo pat įsisteigimo 
(1952 m.) iki šiol vyksta lietuvių 
kalba ir jos klebonas yra lietu
vis.

Lietuviškos pamaldos laiko
mos ir „Ziono” bei lietuvių re
formatų parapijos Čikagoje su 
lietuviais kunigMIš.

Minėtuose straipsniuose kal
bama apie lietuvių katalikų 
parapijas, bet tai kažin kodėl 
nepasakoma, o minimos tik — 
lietuviškos parapijos.

Kodėl evangeliškos lietuvių 
parapijos išskiriamos, neskai
tant jų lietuviškomis, mums 
lieka nesuprantama.

Jurgis Lampsatis 
Chicago, IL

Pastaba. Dėkojame J. Lamp- 
sačiui už taiklų priminimą ir 
prisipažįstame „apsižioplinę”. 
Redakcija.

„DRAUGUI” REIKALINGA 
LB PAGALBA

Pasklidus žiniai apie dien
raščio „Draugo” finansinius 
negalavimus, dažnam galėjo 
kilti neramus rūpestis, kaip 
tektų gyventi be lietuviško dien
raščio. Be abejo, šis rūpestis 
vertė suorganizuoti „Draugo” 
gelbėjimo fondą, oficialiai inkor
poruojant pavadintas Draugo 
fondas, kaip kultūrinės — spau
dos šalpos, ne pelno siekianti

korporacija su atleidimu nuo 
mokesčių. Nario įnašas — 200 
dol., o jį stoti gali asmenys ir 
organizacijos. Jau spaudoje pasi
rodė ir LB apylinkių, supratu
sių šio reikalo svarbumą bei 
„Draugo” reikšmę LB veikloje, 
įstojusių į šį fondą.

Niekas negali paneigti „Drau
go” nepaprasto vaidmens Lietu
vių Bendruomenėje dešimt
mečių tėkmėje. Pradedant LB 
apylinkėm ir baigiant JAV LB 
Krašto valdyba, daugybė bend
ruomeninės veiklos informacijos 
paskelbiama šiame dienraštyje. 
Nors LB organas yra „Pasaulio 
lietuvis”, tačiau lygindami 
spaudos skiltimis — „Pasaulio 
lietuvio” mėnesinę laidą ir 
vienos savaitės „Draugą — 
„Drauge” paskelbiama daugiau 
įvairiausio pobūdžio tekstų. 
Todėl jis yra tapęs JAV LB 
gyvenimo ryškiu atspindžiu, 
kur reiškiasi nuomonių įvairo
vė dėl LB veiklos, o į kritiškus 
bei tendencingus LB adresu 
išpuolius čia yra atviros durys 
tikrovės žodžiams. Ne kartą ši
tokie pokalbiai išeina į gera ir 
pačiai Bendruomenei.

Trumpai: „Draugo” paslauga 
LB veiklai, JAV LB Krašto 
valdybos informacijai, LB apy
linkių įvairių renginių bei 
darbų aprašymams verste 
verčia nedelsiant įstoti į „Drau
go” fondą — didesnės bei gau
sesnės apylinkės teįstoja su 
didesne suma, o mažesnės nors 
su vieno nario įnašu.

Balys Raugas, 
JAV LB KV sekretorius,

Delran, NJ

KADA BUS SUTVARKYTAS 
ŠIS REIKALAS?

JAV Lietuvių Bendruomenės 
„Įstatų h- taisyklių” VI sky
riaus, 39 paragrafe sakoma: 
„JAV LB Krašto valdybos pa
grindiniams uždaviniams 
planuoti ir vykdyti veikia šios 
JAV LB Krašto valdybos tary
bos: Švietimo, Kultūros, Vi
suomeninių reikalų, Socialinių 
reikalų ir Religinių reikalų”.

40 paragrafas nustato: „JAV 
LB Krašto valdybai arba JAV 
LB Tarybos Organizacinių rei
kalų komisijai pasiūlius, JAV 
LB Taryba gali steigti arba pa
naikinti JAV LB Krašto valdy
bos institucijas. Institucijų tei
sinę ir organizacinę struktūrą 
bei jų pakeitimus tvirtina JAV 
LB Taryba”.

Kaip pastebėjote, JAV LB

krašto valdybos tarybų sąraše 
nėra Ekonominių reikalų 
tarybos.

1992 m. rugsėjo 27 d., JAV LB 
XIII Tarybos antrosios sesijos 
metu, buvo priimtas toks nu
tarimas: „JAV LB Taryba nuta
ria įsteigti vieniems metams iki 
sekančios Tarybos sesijos JAV 
LB KV Ekonominių reikalų 
tarybą, kurios pirmininką, 
kviečia JAV LB Krašto valdyba 
ir tvirtina JAV LB Taryba”.

JAV LB XIII Tarybos trečio
joje sesijoje, kuri vyko 1993 me
tų spalio 9-10 d., Ekonominių 
reikalų tarybos klausimas ne
buvo svarstytas, todėl Ekonomi
nių reikalų tarybos veikla tei
siškai yra pasibaigusi.

Būdamas vienas iš JAV LB 
Kontrolės komisijos narių, raš
tu tai priminiau JAV LB Krašto 
valdybos pirmininkui 1993 m. 
spalio 14 d. ir 1994 m. sausio 4 
d.

Mano turimomis žiniomis, iki 
1994 m. balandžio mėnesio pra
džios nebuvo pasirūpinta Eko
nominių reikalų tarybos egzis
tavimu, nors spaudoje skaitome 
apie Ekonominių reikalų tary
bos veiklą.

Taigi, klausimas paprastas: 
kodėl kalbama apie Ekono
minių reikalų tarybą, jei JAV 
LB Krašto valdyba nepasi
rūpina, kad tokia taryba egzis
tuotų?

Pranas Joga
Akron, OH

DĖL J. VIENUŽIO LAIŠKO 
„DVIGUBAS MASTAS”

Nežinau, tik spėju, kad nerei
kėjo „panagių adatomis ba
dyti”, kol LB atstovybė Vilniu
je Lietuvos Respublikos prezi
dentūros pašonėje gavo butą. 
Viskas buvo padaryta pagal 
brolišką įpratimą ir tai labai 
gražu iš prez. Brazausko pusės. 
Tačiau dėl padėkos žymenų są
rašo sudarymo jau yra kitas 
reikalas. Nujaučiu, kas tą są
rašą sudarė, ką reikėjo apdo
vanoti tais žyminiais lakštais už 
nuopelnus VLIKo veikloje.

Sąraše pasigedau pavardžių 
tų asmenų, kurių pastangomis 
buvo suklijuotas „perskeltas” 
VLIKas, pirmininku esant a.a. 
dr. Trimakui. Ar anų laikų 
veikėjai iš tų pačių rankų būtų 
žymenis priėmę, ne rašančiam 
spręsti.

Kasperas Radvila 
Surfside, FL
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KUR LIETUVOS 
HOLOKAUSTAS?

Žydų tauta visame pasaulyje 
mini Holokaustą, neleidžia 
užmiršti to žiauraus, neleistino 
tautos genocido. Suprantama, 
žiauru, skaudu ir nepateisi
nama prieš žmoniškumą nekal
tų žmonių, vaikų ir senelių 
kankinimas ir žudymas. Pasau
lio istorijoje tai tamsi, juoda 
neištrinama dėmė.

Bet ir mūsų maža tauta, paly
ginti su žydais,procentaliai ne 
mažiau nukentėjo, kai ramius,

nekaltus žmones be jokio įspė
jimo enkavedistai grūdo į 
gyvulinius užkaltus vagonus ir 
vežė į gulagus, kur žmonės prie 
neįprastų gamtos ir darbo sąly
gų mirė badu. Tuomet nebuvo 
klausimo, kaip dabar rusams, 
kad nėra butų, kur apgyven
dinti tremtinius. Pas baltąsias 
meškas visiems vergams vietos 
užteko!

Kur mūsų Holokaustas? Pa
saulis tyli... Tik mums gražusis 
metų mėnuo birželis yra pažy
mėtas gedulo ženklu.

Regina Sabaliūnienė 
Hot Springs, AR

A.tA.
VYTAUTAS REMEIKIS

1899-1994
Dviejų šimtmečių Lietuvos žmogus

Mirė 1994 m. balandžio 13 d.
Gimė Varlaukio parapijoje, Skliausčių kaime, Eržvilko 

valsčiuje.
Žemėje pasilieka: žmona Ona, sūnus Tomas ir marti Nijolė 

bei anūkai — Gintarė ir jos vyras Paulius Gedo, Audrius ir 
Petras; dukros — Nijolė, žentas Clark Everett, ir Viktorija; 
velionio sesers ir brolio vaikai — Jonas Navickas, Petras 
Navickas, Juozas Rymeikis, Vytautas Rymeikis; svainiai — 
Stepas, Vincas ir Marcelijus Ignatavičiai, Eugenija ir 
Kazimieras Kriaučiūnai bei jų šeimos ir visi kiti giminaičiai 
ir mūsų lietuviško kaimo gyventojai.

Velionis pašarvotas penktadienį, balandžio 15 d. nuo 3 iki 
9 v.v. Petkus-Butkus laidojimo namuose, 1446 S. 50 Avė., 
Cicero.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, balandžio 16 d. Iš laidojimo 
namų velionis 9 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Antano parapi
jos bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto už jo sielą bus aukojamos 
gedulingos šv. Mišios. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Šeima.
Laidotuvių dir. D. A. Petkus / D. M. Petkus, tel. 

312-476-2345 arba 1-800-994-7600.

A.tA.
ADELĖ SKEIVIENĖ

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje.
Mirė 1994 m. balandžio 12 d., 7:17 vai. ryto, sulaukusi 87 

metų.
Nuliūdę liko: vyras Juozas, duktė dr. Joana Kirvaitienė, 

žentas dr. Kęstutis; anūkai; dr. Romas, dr. Edvardas ir Tomas; 
giminės: Anelė Kirvaitytė, Jonas, Ona ir Daina Kirvaičiai; 
daugiau giminių Lietuvoje ir Lenkijoje.

Priklausė draugijoms: Gyvojo Rožančiaus, Dzūkų; Vytau
to Didž. šaulių rinktinei; LR Bendruomenei.

Velionė pašarvota balandžio 14 d., ketvirtadienį ir 
balandžio 15 d., penktadienį nuo 3 iki 9 v.v. Petkus Marąuette 
laidojimo namuose, 2533 W. 71 St.

Laidotuvės įvyks balandžio 16 d., šeštadienį. Iš laidojimo 
namų 9 vai ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai.ryto gedulingos 
šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus palaidota 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę vyras, duktė, žentas, anūkai ir kiti giminės.
Laidotuvių direkt. D. A. Petkus / D. M. Petkus. Tel. 

312-476-2345 arba 1-800-994-7600.

byloje toji telegrama buvo pri
jungta kaip V.G. kaltės įro
dymas, nes „kolektyviniai skun
dai yra nusikaltimas...”.

(133 p.) Sovchozo direktorius, 
pamatęs V.G kalbantį su 
gydytoju, dešimtininkui įsakė: 
„...Varyk tą inteligentą iki 
kelių į vandenį: kuo greičiau jis 
pastips, tuo geriau!”.

Tiek tik randama V.G. atsimi
nimuose apie medicinos pagalbą 
ir maitinimą, 1941 m. vežant iš 
Lietuvos „iškeliamuosius” ir 
Sibiro užkampyje atiduodant 
lyg senovės vergus priverstinam 
darbui. Bandymas tą knygą pri
statyti kaip sovietiško humaniš
kumo liudininką nėra istoriko 
objektyvumas, o vien „Homo so- 
vieticus” sistemos skiepijimu 
įsiviešpatavęs abejingumas, 
visiškas nejautrumas sovietiško 
genocido aukų kančių atžvilgiu.

We Ship UPS

Užsiimam maisto tiekimu (catering)

talntan

312-434-9766

delicatessen
Valgis Catering

Skaniausi lietuviški gaminiai
Geriausias spaudos rinkinys Čikagoje!

2624 West 69th Street, Chicago, IL 60629

LIETUVOS AIDAI
Veda KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

, Nuo trečiadienio iki penktadienio,
8:30 v.v. — 9:00 v. v.

Visos laidos iš VVCEV stoties 
1450 AM banga.

Adresas: 511 So. Nolton Avė.
Willow Springs, IL. 60480.

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

APLANKYKITE PABALTIJĮ 
LIETUVA '94

Kreipkitės į mus — suplanuosime jūsų kelionę. 
Prieinamiausios kainos 

Finnair, Lufthansa ir SAS oro linijomis 
"economy" ir "business" klasė 

Viešbučiai

GO BALTIC
Musų naujas leidinys apie Skandinavijos 

ir Baltijos kraštus — perskaitykite!

1-800-451-9511
UNIONTOURS

Įsteigta 1931 m.

79 Madison Avė., New York, N.Y. 10016 
Tel. 212-683-9500 — Fax 212-683-9511
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Stasys Baras, Algirdas Bra
zis, Vaclovas Momkus, Danu
tė Stankaitytė, Alvydas Va
saitis ir Jonas Vaznelis su
daro komitetą muz. Aleksandro 
Kučiūno pagerbimui ruošti. 
Muz. Kučiūnas, jo 80-jo gimta
dienio proga, bus pagerbtas 
balandžio 30 d. Čiurlionio ga
lerijoje (Jaunimo centre) 6:30 
vai. vak. ruošiamame pobūvyje. 
Dėl dalyvavimo vakarienėje 
skambinti tel. 708-857-2944, ar
ba 312-925-6193. Laukiama 
gausaus visuomenės daly
vavimo.

Dail. Janina Malinauskaitė,
gyvenanti Kaune, labai aukštai 
visų pripažįstama scenos meno 
žinove, kuri buvo sukūrusi 
„Lietuvių” operai dekoracijas, 
kai ši opera buvo statoma 
Chicagoje ir Vilniuje, dabar vėl 
specialiai mūsų Operai sukūrė 
„Pilėnų” operos scenovaizdžius. 
Šios dekoracijos, kai buvo pirmą 
kartą parodytos paskutinėse 
„Pilėnų” operos repeticijose, 
visus dainininkus nustebino ne 
tik savo lietuviškumu, bet ir 
originalumu. Jas žiūrovai išvys 
šį sekmadienį spektaklio metu.

Čikagos „Vaidilutės” teat
rinis kolektyvas praėjusį šešta
dienį Cleveiando Dievo Motinos 
parapijos auditorijoje sėkmingai 
vaidino P. Vaičiūno „Nuodė
mingą angelą”, kurį stebėjo re
kordinis žiūrovų skaičius — apie 
350. Čikagiečius gastrolėms 
pakvietė ateitininkų „Ateities” 
klubas, kuris Čikagos teatralus 
nuoširdžiai globojo ir jais rūpi
nosi, sudarant puikias pavie- 
šėjimo sąlygas.

Yra toks įstatymas: kiek
vieną kartą, kai įjungiami au
tomobilio langų valytuvai lyjant 
ar sningant, turi būti įjungtos 
ir šviesos.

x F.S.S. Chicagos skyrius 
ruošia įdomią vakarienę 
penkt., bal. 29 d. 7:30 vai. vak. 
Mabenka restorane (79-ta ir 
Cicero). Vakarienės metu kal
bės dr. Linas Sidrys. Vakarienės 
mokestis $15. Apie daly
vavimą prašoma pranešti fil. 
Jolandai Kerelienei iki 
balandžio 20 d., (708) 257-2558. 
Pinigai nebus priimami vakaro 
metu. Visi filisteriai kviečiami 
gausiai dalyvauti.

(sk)

x Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime 
jums nuoširdžiai patars ir patar
naus, duodami komiso nuolai
dą, Albinas Kurkulis, tel. 
312-360-5530 arba jo sūnūs ir 
partneriai: Andrius Kurkulis, 
tel. 312-360-5531 ir Paulius 
Kurkulis, 312-360-5627. dirbą 
su Oppenheimer & Co., Ine. 
Chicagoje. Iš kitur skambinkite 
veltui: tel. 1-800-621-2103.

(sk)

x Jei reikalinga įsigyti vai
ravimo teisės (IL Driver’s 
License) — kreipkitės į Ed.Su
maną, tel. 1-708-246-8241.

(sk)

ARAS ROOFING 
Arvydas Kiela 

Dengiame Ir taisome 
visų rūšių stogus
Tel. 708-257-0746 

Skambinti po 6 v.v.

Auka steigiamam „Draugo” paramos fondui— 
yra lietuvybės laidas ateities kartoms.

Čekius rašyti:

DRAUGAS FOUNDATION
4545 W. 63rd St, Chicago, IL, 60629

Aukos yra nurašomos nuo Federalinio mokesčio.

Visuomenė kviečiama į Švč.
M. Marijos Gimimo parapijos 
Marąuette Parke Motinų klubo 
susirinkimą pirmadienį, 
balandžio 18 d., 7:30 vai. vak. 
mokyklos salėje pasiklausyti 
Zigmo Sadausko, OSHA direk
toriaus. Pranešimas — kaip 
užsitikrinti, kad namai būtų 
saugūs nuo kenksmingų dujų ir 
chemikalų. Įėjimas į salę yra iš 
Washtenaw gatvės. Bus taip apt 
kavutė ir užkandėliai. Įėjimo 
mokestis — auka.

LFK „Lituanica” antrąsias 
pirmenybių rungtynes šį sek
madienį, balandžio 17 d., 3 vai. 
p.p. žais prieš stiprią „United 
Serbs” komandą. Rungtynės 
vyks Lietuvių centro aikštėje, 
Lemonte. Tikimasi palankaus 
oro, kovingai nusiteikusios 
komandos, geros laimės, gausių 
ir entuziastingų žiūrovų.

Algimanto Kezio fotografijų 
parodos „Giesmių giesmė” ati
darymas bus šį sekmadienį, 
balandžio 17 d., nuo 2 iki 4 vai. 
p.p. Oesterie bibliotekos galeri
joje, North Central kolegijoje (30
N. Brainard St., Naperville, IL). 
Atidarymo metu bus rodomas 
dokumentinis filmas „Society’s 
Man”.

„Lietuvos Vaikų vilties” 
JAV Medicininis kadras, susi
dedantis iš 10 asmenų į Lietuvą 
išvyksta balandžio 15 d. Kartu 
išsiveža daugiau kaip ketvirčio 
milijono dolerių vertės medici
ninės medžiagos ir įrangos. 
Kadras Lietuvoje išbus savaitę. 
„Lietuvos Vaikų vilties” Orto
pedinėje operacinėje, Vilniaus 
universiteto vaikų ligoninėje 
darys pamokančias ortopedines 
operacijas.

„Grandies” — jaunimo tauti
nio ansamblio šokėjai balandžio 
16 d., šeštadienį, 6:30 vai. v. 
Pasaulio lietuvių centre 
Lemonte smagiai šoks „tram- 
polkę” ir „rolenderį” (o taip pat 
ir daug kitų tautinių šokių). 
Visi kviečiami atvykti, pasigro
žėti linksmai atliekamais 
šokiais, spalvingais drabužiais 
ir ehtuziastišku jaunimu. Po 
programos ir vakarienės visa 
publika turės progos pasi
linksminti ir pašokti (ne vien 
tautinius šokius!).

x Balandžio 24 d., sekma
dienį, Pasaulio lietuvių centre, 
Lemont, JAV LB Vid. Vakarų 
apygardos valdyba šaukia apy
gardos atstovų suvažiavimą. 
Bus renkama nauja valdyba ir 
kontrolės komisija. Kadenciją 
baigia K. Laukaitis, K. Ječius, 
A. Katiliškytė-Binder ir S. 
Kerelytė. Registracija 8 vai. 
ryto, pradžia 9 vai. ryto.

(sk.)
x Juneau, Anchorage, 

Fairbanks, Ketchikan ir Sit- 
ka, tai keli miestai pilni įdomy
bių ir istorijos, kuriuos aplanky
site, keliaudami Princess 
Cruises laivu ir Midnight Sun 
Express traukiniu š.m. rugpjū
čio 11-22 d.d. Vietų skaičius ri
botas. Informacijai kreipkitės į 
American TraveI Service, 
9439 So. Kedzie Avė., Ever
green Park, IL 60642 tel. 708- 
422-3000.

(sk)

Montessori sistemos auklėtiniai madų parodoje, kurią kovo 13 d. rengė Žiburėlis ir Kriaučeliūnų 
vardo Vaikų nameliai.

Nuotr. B. Skvirbio

Inž. Povilas Vaičekauskas, 
buvęs politinis kalinys ir Sibi
ro tremtinys, šį vakarą Jaunimo 
centro vakaronėje, Jaunimo cen
tro kavinėje papasakos kaip jis 
buvo tremiamas į Sibirą. Taip 
pat kalbės istorikas Jonas 
Dainauskas, dr. Kazys Pemkus 
ir Pilypas Narutis. Visuo
menė kviečiama. Vakaronę ren
gia Lietuvių Politinių kalinių s- 
gos Čikagos skyrius.

A.a. Motiejaus Miknaičio, 
mirusio š.m. kovo 14 d., atmi
nimui „Lietuvos Vaikų vilčiai” 
ir „Saulutei”, Lietuvos našlai
čių globos būreliui, paaukota po 
300 dol.

„Lietuvos Vaikų vilties” 
JAV Medicininio kadro kelionės 
Lietuvon išlaidos yra padengtos 
mecenato prašančio pavardės 
neskelbti. Šis mecenatas, rastas 
„Lietuvos Vaikų vilties” pirmi
ninkės Gražinos Liautaud, jau 
antrą kartą padengia tokios ke
lionės išlaidas. Mecenatas yra 
ne lietuvių kilmės.

Šv. Kazimiero seserys kvie
čia visus dalyvauti Motinos Ma
rijos Kaupaitės, Šv. Kazimiero 
seserų kongregacijos įsteigėjos, 
mirties metinių iškilmėse. Mi
šios bus aukojamos šeštadienį, 
balandžio 16 d., 9 vai. ryte, šv. 
Kazimiero seserų vienuolyno 
koplyčioje, 2601 W. Marąuette 
Rd. Šv. Mišias aukos vienuolyno 
kapelionas kun. M. McCormick,
O.S.A.

Kernavės tunto skautės, va
dovaujamos Ramutės Kemežai- 
tės, visuomet pasiruošusios 
padėti artimui. A.a. Bronislavos 
Rimavičienės atminimui jos at
siuntė auką Carito Talkos bū
relio darbams.

x „Pilėnų” operos spektak
lis jau šį sekmadienį, 3 vai. p.p. 
Morton mokyklos salėje, 2423 S. 
Austin Blvd., Cicero, IL. Spek
taklį diriguoja Alvydas Vasai
tis. Spektaklio režisierius Eli- 
gijus Domarkas. Chormeis
teriai — Ričardas Šokas ir 
Manigirdas Motekaitis. Solo 
partijas atlieka Irena Milke
vičiūtė, Vitalija Šiškaitė, Vir
gilijus Noreika, Arvydas 
Markauskas, Vytautas Juo- 
zapaitis, Liudas Norvaišas, 
Julius Savrimas, Vaclovas 
Momkus, Vytautas Šimkus ir 
Bronius Mačiukevičius. Sce
nos reikalus ir apšvietimą tvar
ko Vida Momkutė. Vytautas 
Viržonis paruošė svečius ar
tistus iš Lietuvos. Scenos dar
bams vadovauja Tom Rusnak. 
Sekmadienį, spektaklio dieną, 
bilietų kasa bus atidaryta 1 vai. 
p.p. O autobusai į salę išvyks 1 
vai. p.p. nuo 69-tos gatvės ir 
Washtenaw Avė. Spektaklį ste
bės ir pats „Pilėnų” operos 
kūrėjas, komp. Vytautas 
Klova su ponia, atvykę iš 
Vilniaus. Kviečiame ir Jus, jei 
dar nesate apsisprendę, daly
vauti vieninteliame lietuviškos 
operos spektaklyje. „Pilėnų” 
dekoracijos, specialiai gamintos 
Lietuvos Operos dirbtuvėse taip 
pat ir teatro kostiumai yra dail. 
Janinos Malinauskaitės. Visi 
laukiami.

(sk)

DARBINGAS ALTO 
POSĖDIS

ALTo Čikagos skyriaus 
valdybos ir tarybos posėdis 
įvyko balandžio 8 d., penkta
dienį, 6 vai. vakare Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejuje, 
ALTo centro patalpose. Tai 
buvo paskutinis posėdis prieš 
metinę darbo konferenciją, kuri 
įvyks balandžio 23 d., šešta
dienį, 3 vai. po pietų Balzeko
L.K. muziejaus patalpose, 
Crystal room salėje antrame 
aukšte.

Posėdžio dalyviams buvo pri
statyta Darbo konferencijos dar
botvarkė, kurios kai kurie 
punktai turėjo būti aptarti, pvz. 
prezidiumo sudarymas, JAV 
himnas, invokacija, registracijos 
komisija, nominacijų k-ja, aukų 
ALTo centrui perdavimas, po 
konferencijos dalyviams vaišės 
ir t.t.

Baigus visus darbotvarkės 
punktus ir einant prie posėdžio 
uždarymo, iškilo naujas ir svar
bus klausimas: „Lietuvos kovų 
ir kančių istorija’^ išleista 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės 1994 metais.

Šiuo klausimu ALTo Čikagos 
skyriaus valdyba ir taryba pri
ėjo tokią išvadą: „Susipažinęs 
su istoriko Jono Dainausko 
straipsniu, išspausdintu 
„Drauge” š.m. balandžio 6 d., 
pasisakome, kad „Lietuvos 
kovų ir kančių istorija” yra tik 
sovietinių dokumentų rinkinys, 
sovietinių okupantų ir jų kola
borantų ataskaitos ir instruk
cijos. Visi vieningai pasisakom 
už Jono Dainausko straipsnį”.

A. Repšięnė

Irmantas Norkus, 21 metų 
amžiaus Vilniaus universiteto 
teisės fakulteto studentas, 
mėnesį laiko praleido Čikagoje 
ir Vašingtone, tirdamas sąlygas 
studijuoti čia esančiose teisės 
mokyklose. Yra galimybė, kad 
jis ateinantį rudenį atvyks į 
Čikagą tęsti savo studijas, nes 
norėtų šiuos mokslus užbaigti 
Amerikoje. Praėjusią vasarą 
Irmantas praleido Norvegijoje, 
kur darbavosi žemės ūkyje, besi
rūpindamas lėšų savo kelionei 
į JAV sudarymu. Jo tėvas — Ro
mualdas Norkus yra gerai 
žinomas žurnalistas, kuris 
Kaune redaguoja kultūros 
žurnalą, skirtą Lietuvai ir 
išeivijai, pavadintą „Santaros” 
vardu.

Norene Jamieson, Shriners ligoninės vyr. chirurginė sės., ir Dana Kaunienė, 
„Lietuvos Vaikų vilties” Ortopedinės operacinės komisijos pirm. Jų pastan
gomis Ortopedinei operacinei Vilniuje pristatyta daugiau kaip už 2 mil. dol. 
vertės medicininės medžiagos ir operacinės įrangos.

ĮDOMI MUZIKOS POPIETĖ
Balandžio 6 d. popietę žodžiu 

pradėjo programų vadovė Elena 
Sirutienė, pasveikindama gau
siai susirinkusius svečius su 
ateinančiu pavasariu. Pristatė 
šios dienos programos atlikėjus: 
prof. Anicetą Arminą ir solistą 
Algimantą Barniškį.

Prof. A. Arminas vadovauja 
„Varpo” chorui, kuris yra pa
siekęs aukštą meninį lygį, ir 
profesoriauja Muzikos konser
vatorijoje. Prisipažino atvykęs 
jau antrąjį kartą į Čikagą dėl 
ruošiamos knygos apie muz. 
Vladą Jakubėną. A. Barniškis 
dainavimo konkurse yra 
laimėjęs II vietą. Abu publikos 
buvo šiltai sutikti gausiais plo
jimais.

Pirmoji komp. Raudonikio 
dainą „Tėvynė” sukėlė visiems 
paliktos tėvynės ilgesį, antroji 
— „Prisimink”, kvietė prisi
minti gimtinės namelį su ža
liuoju vyšnių sodeliu. Trečioji — 
visai skirtingos nuotaikos — 
„Meilės aidai”. Po jos padainavo 
ariją iš Verdi operos „Simon 
Boccankgra”, Romanza Di 
Fiesco (itališkai).

Pertraukėlės metu A. Armi
nas papasakojo apie dainų šven
tes. Jos pradžią gavo Vokietijoje 
dar 19 amžiuje. Mūsų kaimynai 
latviai ir estai net caro laikais 
turėjo galimybę ruošti dainų 
šventes, bet lietuviai tos laimės 
nesulaukė, priešingai, pergy
veno žiaurųjį spaudos draudimo 
laikotarpį. Pirmoji dainų šven
tė Lietuvoj, Kaune, įvyko 1924 
metais. Paskui buvo ruošiamos 
dar kelios. Okupacijos metais 
irgi buvo ruošiamos dainų šven
tės, bet jos turėjo tarnauti ko
munistinei propagandai, įter
piant ir vieną kitą rusišką 
dainą. Šių metų dainų šventė 
yra 14-oji.

Antrojoj daly A. Barniškis, 
akompanuojant prof. A. Armi
nui, padainavo Tallat Kelpšos 
baladę „Už aukštųjų kalnelių”, 
V. Klovos „Padariau alutį”, In
dros „Aš bernužis bernužėlis”, 
o bisui — „Ein bernelis per 
lankelę”. Antroji dalis buvo 
gyvesnė, užtat susilaukė audros 
plojimų.

Po to E. Sirutienė dėkojo pro
gramos atlikėjams už pasiseku
sią programą ir išreiškė viltį, 
kad ateity dar bus progų pasi
džiaugti jų talentais, visus kvie
tė pietų.

Apol. P. Bagdonas

PILĖNŲ DVASIA 
TEBĖRA GYVA

Čikagos lietuvių opera šiais 
metais parodys kompozitoriaus 
Vytauto Klovos operą „Pilė
nai”. Tai viena populiariausių 
lietuvių kompozitorių sukurtų 
operų, išvesta į sceną 1956 
metais ir tebėra kartojama ir 
dabar.

V. Klovos opera „Pilėnai”, dėl 
patriotinio turinio, lietuvių 
buvo gausiai lankoma, nors 
okupantams tarnaujantys cen
zoriai privertė įjungti rusų 
kunigaikštį Danylą. Paklaustas 
kompozitorius, ar negalėjo apsi
eiti be rusų kunigaikščio, at
sakė: „Nebūtų buvę rusų Dany- 
los, tai nebūtų buvę ir Pilėnų”. 
Teatras ir opera okupantų ir 
diktatorių visad būna dėmesio 
centre ir stengiasi pajungti savo 
užmačioms. Net ir ne visos 
klasikinės operos buvo lei
džiamos statyti bolševikų 
okupacijos metu, ypač kuriose 
buvo dainuojama apie laisvę ar 
išsilaisvinimą iš vergijos.

V. Klovos sukurtoje „Pilėnų” 
operoje lietuviai parodomi tvir
tais gynėjas savo pilies ir 
krašto nuo vokiečių ordino, 
kardu nešančio krikščionybės 
tikėjimą. Pilėniečiai, vado
vaujami savo kunigaikščio Mar- 
gerio, verčiau susidegina ant 
laužo pilies bokšte, negu leidžia
si paimami į vergiją. Pilėnų 
pasiryžimas — geriau žūti, bet 
ne vergauti, nustebina net ir 
pilies užpuolėjus, vokiečių kry
žiuočių ordino riterius. Kaip ir 
visose operose, neapsieinama be 
meilės intrigų, išdavimo ir 
pataikavimo.

Antanas Luneckas ir Aleksa Slapšytė, visai rimtai įsijungę į Montessori 
mokyklėlių ruoštos madų parodos programą.

Nuotr. B. Skvirblio

LIETUVOS ŠAULIŲ 
IŠEIVIJOJE

SUVAŽIAVIMAS
Lietuvos Šaulių sąjungos išei

vijoje, paskutiniųjų trejų metų 
veiklos pasireiškimas peržvelgti 
bei įvertinti, 1994-97 m. kaden
cijai sąjungos valdomuosius or
ganus išsirinkti ir ateities 
veiklos organizacines gaires ap
tarti bei nustatyti, š.m. 
balandžio 16-17 d. Čikagoje, 
Šaulių namuose, šaukiamas 
JAV-se, Kanadoje, Australijoje 
ir kt. veikiančių šaulių dalinių 
atstovų suvažiavimas, kuriame 
dalyvaus LŠSI Garbės pirmi
ninkas V. Mantautas; iš Lietu
vos atvykę LŠS-gos vadas G. 
Mintautas, vado pavaduotojas 
S. Ignatavičius ir daugelis 
šaulių dalinių atstovų.

Pagal nustatytą suvažiavimo 
programą, balandžio 16 d., šeš
tadienį, Šaulių namuose 9:15 
vai. r. iškilmingas suvažiavimo

Danos Kaunienės, „Lietuvos 
Vaikų vilties” Ortopedinės 
operacinės komisijos pirmi
ninkės dėka iki balandžio mėn. 
galo bus Vilniaus universi
tetinėje vaikų ligoninėje vei
kiančiai „Lietuvos Vaikų 
vilties” Ortopedinei operacinei 
pervesta daugiau kaip dviejų 
milijonų dolerių vertės įrangos 
bei medicininės medžiagos. Ši 
medžiaga, su neapskaičiuojama 
Noreen Jamieson, Čikagos 
Shriners ligoninės operacinės 
vyr. sesutės pagalba, yra su
rinkta iš įvairių JAV gamyklų, 
ligoninių ir fondų.

Pilėnų dvasia pasikartojo ir 
dabar, ginant Vilniaus TV 
bokštą ir parlamentą nuo para
šiutininkų automatų ir ginkluo
tų tankų, triuškinančių pirmą
sias gynėjų eiles. Pilėnų dvasia 
tebedega ir Čikagos lietuvių 
operos kolektyvo valdyba, šiais 
metais vadovaujama energingo 
visuomenininko, solisto Vaclo
vo Momkaus. Ta pati dvasia 
skatina operos mecenatus ir 
rėmėjus nepagailėti šimtinės 
kitos, ar stambesnės aukos, kad 
valdybai būtų pakelta nuotaika 
ir parodytas pritarimas jos dar
bams. Reikia įvertinti ne tik 
operos administracinę ir meninę 
vadovybę, bet ir eilinius choris
tus, kurie šimtus valandų iš 
artimesnių ir tolimesnių Čika
gos priemiesčių suvažiuoja repe
ticijoms į Jaunimo centrą, lais
valaikį skirdami lietuviškai 
operai.

Jei mes didžiuojamės stam
biais kultūriniais darbais, tai 
vienas jų yra Čikagos lietuvių 
opera, gyvuojanti jau 38 metus. 
Atstačius Lietuvos nepri
klausomybę, Čikagos lietuvių 
operai talkina operos ir baleto 
solistai, choristai bei kiti meni
ninkai iš tėvynės.

Mums, eiliniams operų lanky
tojams, belieka operos vadovy
bės pastangas paremti savo 
dalyvavimu. Atsiminkime, kad 
bus tik vienas pastatymas, todėl, 
jį praleidę, daugiau neturėsime 
progų pasidžiaugti ir pasigėrėti 
lietuvių menininkais. V. Klovos 
operos „Pilėnai” pastatymas 
įvyks balandžio 17 d. Morton 
auditorijoje, Cicero, IL.

A. Juodvalkis

atidarymas su vėliavų įnešimu, 
Lietuvos himnu, invokacija ir 
visuomeninių organizacijų svei
kinimais. Po atidarymo dalies, 
priešpiet ir po pietų, seks darbo 
posėdžiai. Vakare — suvažia
vimo dalyvių, svečių ir šauliško- 
sios veiklos rėmėjų banketas — 
pasilinksminimas.

Balandžio 17 d., sekmadienį, 
suvažiavimą baigiant, Brighton 
Parko, Marijos Nekalto Prasi
dėjimo bažnyčioje, iškilmingos 
pamaldos. Mišias atnašaus LŠSI 
vyriausias kapelionas kun. A. 
Babonas ir Vytauto Didžiojo 
šaulių rinktinės kapelionas 
kun. F. Kireilis. Po pamaldų 
Šaulių suvažiavimo dalyvių bei 
svečių pasižmonėjimas, bendri 
užkandžiai.

Šio suvažiavimo proga, Lietu
vos Šaulių sąjungos ir Vytauto 
Didžiojo šaulių rinktinės 40-ties 
metų, o taip pat ir Gen. T. 
Daukanto jūrų šaulių kuopos 
30-ties metų sėkmingos veiklos 
sukaktims pažymėti, yra pa
ruoštas ir išleidžiamas, su plačia 
rašytine medžiaga, gausiai 
nuotraukomis iliustruotas, 
sukaktuvinis leidinys, kurį 
suvažiavimo dalyviai, svečiai ir 
šauliškosios veiklos rėmėjai 
galės įsigyti.

Tad atverčiant, Lietuvos 
Šaulių sąjungos išeivijoje ir jos 
dalinių naują sėkmingos veiklos 
lapą, šiame suvažiavime, jo 
iškilmingame atidaiyme, pa
maldose ir bankete, kviečiama 
ir Čikagos lietuviškoji visuome
nė gausiai dalyvauti.

Vg.




