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Kaune atidarytas Išeivijos 
Studijų Centras

Vilnius, balandžio 28 d. (LR)
— Vytauto Didžiojo universiteto 
(VDU) Humanitarinių mokslų 
fakultete, Kaune, balandžio 27 
d. atidarytas Išeivijos Studijų 
Centras, kurio tikslas — ne tik 
kaupti, saugoti, bet ir tyrinėti 
išeivijos archyvus, rašo Vida Sa
vičiūnaitė „Lietuvos ryte”.

Išeivijos Studijų Centro ati
darymą parėmė Atviros Lietu
vos fondas, išeivijos lietuviai, iš 
jų daugiausiai — Kviklių šeima.

Pasak fakulteto dekano ir cen
tro vadovo, habilituoto daktaro 
E. Aleksandravičiaus, centrui 
kurti pagrindą davė univer
sitetui padovanoti unikalūs 
Broniaus Kviklio, Jurgio Gim
buto fondai, kitų išeivių 
archyvai, kurie dar tik pradėti 
inventorizuoti ir kataloguoti 
(architektūros istoriko Jurgio 
Gimbuto archyvų siunta dar net 
neperžiūrėta).
- Išeivijos Studijų Centro ati
darymas — tai idėjos realizavi
mo pradžia, bet ne susiformavu
sios institucijos paskelbimo fak
tas.

Centras veiks kaip Humani
tarinių mokslų fakulteto 
padalinys, kol kas atskirai 
nefinansuojamas. (Šiame fakul
tete jau veikia Kompiuterinės 
Lingvistikos Centras, vasarą 
darbą pradės Latvistikos Cent
ras).

Išeivijos Studijų Centro atida
rymui buvo parengta paroda iš 
Broniaus Kviklio fondų. „Tai 
paroda parodoje”, patikslino E. 
Aleksandravičius. „Eksponuoja
me medžiagą apie jo paties labai 
intensyviai Amerikoje rengtas 
lakiojančias parodas”.

Universitetui padovanotas 
Broniaus Kviklio fondas sveria 
apie 8 tonas. Tai išeivijos 
lietuvių literatūra, periodika, 
rankraščiai.

Unikaliausiu šiame archyve 
laikomas prezidento Antano 
Smetonos 1940-1944 metų trem
ties archyvas, kuriame jo isto- 
rinės-politinės studijos, laiškai, 
rankraščiai. Ypač sensacinga 
medžiaga E. Aleksandravičius

Seimo nariai susirūpinę 
Lietuvos sienų kontrole

Vilnius, gegužės 2 d. (Elta) — 
Seimo Socialdemokratų ir 
Krikščionių Demokratų frakci
jos teiks Seimo paklausimus 
valstybinės sienos apsaugos 
tarnybų vadovams dėl sienų ap
saugos būklės. Jų nuomone, 
padėtis yra tokia, kad negali 
būti nė kalbos apie rimtą sienų 
kontrolę. „Pasienio punktai ir 
kai kurie jų darbuotojai iš esmės 
kompromituoja Lietuvos valsty
bę”, sakė spaudos konferencijoje 
šių frakcijų nariai Vytautas 
Plečkaitis ir Petras Giniotas.

Pasibaisėtinas vaizdas, pasak 
jų, yra sienos su Rusija ruože 
Neringoje. Sienos apsaugos 
postas, įsikūręs keliose vagonė
liuose, yra beveik trys kilomet
rai nuo pačios sienos. Zona tarp 
posto ir sienos tapo didelė 
nekontroliuojama prekyviete, 
įsigaliojus Alkoholio kontrolės 
įstatymui, tokia prekyba, Seimo 
narių nuomone, dar labiau su- 
intensyvės.

Visiškai nekontroliuojama 
siena, einanti Kuršių mariomis, 
pasieniečiai neturi net pap
rasčiausio katerio laivo. Nesau
goma ir jūros siena. Pasak pre
legentų, vienas sargybinis lai
vas atlieka tiktai simbolinę pa
skirtį. Todėl jūroje siautėja 
kontrabandininkai.

pavadino neskelbtus A. Smeto
nos knygos „Tikroji Lietuva” 
rankraščius, kuriuos Centras 
planuoja išleisti. Broniaus Kvik
lio fonde yra ir dingusiais laiky
ti Vydūno asmeniniai archyvai 
nuo 1940 metų.

E. Aleksandravičius, „Lie
tuvos ryto” paklaustas, kuo 
unikalus tokio centro atsiradi
mas Lietuvai, sakė: „Vilniaus 
universitetas, M. Mažvydo bib
lioteka kiekybiškai turi daug 
didesnius išeivijos archyvus, 
tačiau mūsų Išeivijos Studijų 
Centre medžiaga bus ne tik kau
piama, saugoma, bet ir meto
diškai tyrinėjama ir, labai svar
bu, integruojama į mokymo ir 
mokslo programas”.

Centras bus atviras visos Lie
tuvos žmonėms.

Numatoma leisti tęstinį lei
dinį „Egzilio archyvas”. Pir
masis tomas bus skirtas Anta
nui Smetonai.

Planuojama atskirais sąsiuvi
niais paskelbti Išeivijos Studijų 
Centro mažąją darbų seriją, 
palaikyti profesoriaus Vytauto 
Kavolio idėją ir nuo rudens pra
dėti rengti visos Lietuvos stu
dentams bei dėstytojams atvirus 
tęstinius seminarus.

Taip bus platinama archyvų 
faktologinė ir mokslinė ti
riamoji medžiaga. (Kviklių šei
ma, perduodama universitetui 
fondus, pageidavo, kad ypač 
unikalūs dalykai būtų kuo grei
čiau padauginti, tuo apsaugant 
juos nuo galimo dingimo).

E. Aleksandravičius mano, 
kad ateityje, centre sutelkus 
sociologų, kultūrologų, istorikų 
jėgas, būtų svarbu patyrinėti 
dabartinės emigracijos („ketvir
tosios išeivių kartos”) prob
lemas, taip pat — šiuolaikinės 
emigracijos galimybes.

Pasak Humanitarinių mokslų 
fakulteto dekano, naujasis cen
tras sudarys galimybę praplėsti 
griežtai disciplinuotą fakulteto 
katedrų specializaciją, didak
tinę mokymo proceso specifiką 
praturtins autentiškų šaltinių 
tiriamąja moksline veikla.

Socialdemokratų ir Krikščio
nių Demokratų nuomone, su
tvarkyti sienų apsaugą ir per
ėjimų kontrolę šiuo metu yra 
vienas svarbiausių vykdomosios 
valdžios uždavinių.

Pradėtas žydų instituto ir 
Lietuvos bibliotekos bendras 

projektas
Vašingtonas, gegužės 2 d.— 

Lietuvos Valstybinė Biblioteka 
ir Yivo Žydų kultūros tyrimo 
institutas Yivo Institute for 
Jewi8h Research pradeda bend
rą projektą, kurio metu bus 
mikrofilmuojami Lietuvos Vals
tybinėje Bibliotekoje saugojami 
lietuvių ir žydų periodiniai lei
diniai. Kaip praneša Lietuvos 
Ambasada JAV, darbai bus vyk
domi, remiantis abiejų minėtų 
įstaigų sutartimi, kuri buvo 
pasirašyta 1994 m. sausio 13 
dieną.

Projekte dalyvauja ir JAV 
Kongreso Biblioteka, kuri pa
rūpins reikiamą įrangą ir in
struktorius personalui apmo
kyti. Baigus darbus, lietuvių ir 
žydų periodinių leidinių mikro
filmų kopijos bus perduotos į 
Lietuvos Valstybinės Biblio
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Kroatų vaikai slėpėsi nuo serbų bombų puolimo Zagrebo pagrindinės vaikų ligoninės rūsyje. Serbai 
jau antrą dieną raketomis bombarduoja Kroatijos sostinę, šįkart sužeisdami 43 civilius ir vieną 
policininką, kuris žuvo, bandydamas išminuoti prie ligoninės nukritusią bet nesprogusią bombą. 
Viena iš penkių raketų pramušė Draminių Menų Akademijos stogą, sužeisdama ten repetuojančius 
rusus, ukrainiečius ir britus baleto šokėjus. Antrasis puolimas vyko tuo pačiu metu kai Jungtinių 
Tautų atstovas Jasuši Akaši paskelbė išsiderėjęs paliaubas ir sakė: „Turiu abiejų pusių garbės 
žodį, kad vykdys susitarimą”. Sutartis įsigaliojo trečiadienio vidudienį. Bet sutartyje nepažymėta, 
ar bus iš kroatų reikalaujama atiduoti praėjusį sekmadienį atsiimtą teritorįją.

Knygoje surašyti sovietų 
armijos Lietuviškosios 

divizijos žuvusieji
Vilnius, gegužės 3 d. (Elta) — 

Knygoje „Atmintis” paskelbtos 
pavardės 9,350 karių, žuvusių 
Antrojo Pasaulinio karo metais 
frontuose, kuriuose kovojo So
vietų Sąjungos armijos Lietu-
viškoji divizija. Knygą parengė 1941 m. gruodžio mėnesį Rusi- 
Lietuvos Antrojo Pasaulinio Ka- joje pradėtos formuoti 16-osios 
ro Antihitlerinės Koalicijos lietuviškosios šaulių divizijos 
Dalyvių Organizacijos komite- kariai ir 1944-1945 metais mo
tas. Ši organizacija susikūrė bilizuoti Lietuvos vyrai. Apie 
vietoje sovietmečiu veikusios 40,000 karių žuvo kovų laukuo- 
Karo ir Darbo Veteranų Organi- se-
zacijos, kuri po Nepriklauso
mybės atkūrimo buvo paleista.

Naujajai organizacijai pri
klauso apie 15,000 narių. Pasak 
jos Respublikinio komiteto pir
mininko Stepo Šimonio, ji turi 
skyrius visuose miestuose ir 42 
rajonuose. Organizaciją pripaži
no Tarptautinė Karo Veteranų 
Asociacijų Federacija, kurios 
būstinė yra Paryžiuje.

Knygoje „Atmintis” nurodyta 
karių žuvimo laikas ir vieta, 
taip pat kapinės, kuriose jie

tekos ir JAV Kongreso Biblio
tekos fondus. Yivo Institutui 
bus perduotos žydų leidinių 
mikrofilmų kopijos.

Lietuvos Valstybinės Biblio
tekos bibliografiniame centre 
saugojama didelis rinkinys 
prieškarinių Lietuvos, Lenkijos, 
Rusijos, Sovietų Sąjungos perio
dinių leidinių jidiš ir hebrąjų 
kalbomis. Daugelis iš šių lei
dinių iki šiol nebuvo prieinami 
JAV ir Izraelio mokslininkams, 
tiriantiems žydų kultūrinį pa
likimą.

Laukiama, kad gegužės vidu
ryje iš JAV į Vilnių atvyks 
mikrofilmavimo specialistai su 
reikiama įranga. Sis projektas 
leis išsaugoti lietuvių ir žydų 
tautoms svarbią kultūrinio pa
veldo dalį — senus periodinius 
leidinius.

palaidoti.
Knygos sudarytojų duomeni

mis, Antrojo Pasaulinio karo 
frontuose dalyvavo apie 210,000 
Lietuvos piliečių. Tai buvo, 
sakoma pratarmėje, daugiausia

Knygoje, išleistoje 3,500 eg
zempliorių tiražu, pateikiama 
lietuviškosios divizijos kovų 
kelio apžvalga.

Seimo komitetas 
nepritarė sutarties 

dėl skrydžių 
projektui

Vilnius, gegužės 3 d. (Elta) — 
Seimo užsienio reikalų komite
tas nepritarė Krašto apsaugos 
ministerijos pateiktam Lietuvos 
ir Lenkijos sutarties dėl abiejų 
šalių karinių lėktuvų skrydžių 
šiose vasltybėse projektui.

Komiteto pirmininko Kazio 
Bobelio teigimu, posėdyje pri
tarta nuostatai, kad turi būti su
darytas ketinimų protokolas, 
kurį kitą savaitę viešėdamas 
Lenkijoje pasirašytų krašto ap
saugos ministras Linas Linke
vičius. Šiame dokumente būtų 
patvirtinta, kad Lietuva pa
lankiai vertina siekį pasirašyti 
tokią sutartį.

Sutartis, Kazio Bobelio ąuo- 
mone, Lietuvai reikalinga, ta
čiau minėtasis dokumento pro
jektas, kurį pateikė Lenkijos 
pareigūnai, kol kas dar nėra pri
taikytas Lietuvai. Be to, jos 
negalima pasirašyti, kol Krašto 
apsaugos, Užsienio reikalų bei 
Susisiekimo ministerijos nepa
rengė, ir Seimas nepatvirtino 
Lietuvos Oro erdvės kontrolės 
taisyklių, sako komiteto pir
mininkas.

Šios sutarties projektui nepri
tarė ir Seimo Nacionalinio sau
gumo komitetas.

Estijos prezidentas 
kalbėjo Europos

Taryboje
Strasbourg, balandžio 25 d. 

(BNS) — Estijos prezidentas 
Lennart Meri pasakė kalbą 
Europos Tarybos (ET) Parla
mentinės Asamblėjos sesijoje. 
Tai pirmoji Europos Tarybos 
istorijoje Estijos valstybės 
vadovo kalba.

Kaip žinoma, Estija, kaip ir 
Lietuva, buvo priimta į Euro
pos Tarybą 1993 m. gegužės 
mėnesį. Prieš metus vykusioje 
ET Parlamentinės Asamblėjos 
sesijoje kalbėjo ir į parla
mentarų klausimus atsakė Lie
tuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas.

Balandžio 24 d. prasidėjusio
je ET Parlamentinės Asamblė
jos sesijoje daugiausia dėmesio 
skiriama Turkijos kariuomenės 
intervencijai šiauriniame Irake. 
Turkija yra Europos Tarybos 
narė.

Taip pat kalbama apie karą 
buvusioje Jugoslavijoje, so
cialinių mokslų raidą, kul
tūrinį Europos šalių bendra
darbiavimą, pagrindines ET 
šalių politikos kryptis bei kitas 
problemas.

Be Estijos prezidento, šioje ET 
Parlamentinės Asamblėjos sesi
joje pagrindinius pranešimus 
taip pat skaitė Vengrijos ir 
Bulgarijos prenųerai.

Lileikiui bus iškelta byla
Vilnius, gegužės 3 d. (Elta) — 

Aleksandrui Lileikiui, 87-čiui 
JAV pilietybę turinčiam lietu
viui, bus iškelta baudžiamoji 
byla už Antrojo Pasaulinio karo 
metais įvykdytus nusikaltimus. 
Toks sprendimas po pakartoti
nio, daugiau kaip du mėnesius 
trukusio tyrimo, priimtas Lie
tuvos Generalinėje prokuratū
roje.

Pirmą kartą A. Lileikio pa
vardė spaudoje nuskambėjo pra
ėjusių metų rugsėjo pabaigoje, 
kai Jungtinėse Amerikos Vais
tuose jam buvo iškelta bau
džiamoji byla už vadovavimą 
masinėms Vilniaus žydų žudy
nėms Antrojo Pasaulinio karo 
metais. JAV Teisingumo depar-

Karaliaučiaus valdytojas nori 
daugiau bendradarbiavimo 

su Lietuva
Vilnius, gegužės 4 d. (Elta) — 

Kaliningrado (Karaliaučiaus 
srities administracijos vadovas 
Jurij Matočkin mano, kad Kali
ningrado srities ir Lietuvos 
ekonominis bendradarbiavimas 
jau artimiausiu metu turėtų 
įgauti platesnį mastą. Jis daly
vauja Vilniuje vykstančiuose 
Europos Tarybos Parlamentinės 
Asamblėjos renginiuose.

Lankydamasis Lietuvos sosti
nėje, Jurij Matočkin susitiko su 
ministru pirmininku Adolfu 
Šleževičiumi. „Tikiuosi, kad 
Lietuvos ir Kaliningrado srities 
santykiai įžengia į naują eta
pą”, pasakė J. Matočkin Eltos 
korespondentui Romualdui Čės- 
nai. „Po pokalbio su Lietuvos 
premjeru paaiškėjo, kad dides
nių požiūrių skirtumų, spren
džiant abiems pusėms naudingo 
bendradarbiavimo problemas, 
praktiškai nėra”, pabrėžė jis.

Jurij Matočkin sakė, kad susi
tikime buvo aptartas derybų dėl 
Lietuvos Respublikos ir Rusijos 
Federacįjos sienos nustatymo 
klausimas. „Šį procesą būtina 
spartinti, o užsitęsė jis dėl 
grynai techninio pobūdžio daly
kų”, yra įsitikinęs Karaliau
čiaus srities administracįjos va
dovas.

Pokalbyje su Lietuvos prem
jeru aptartos ir kitos problemos, 
pavyzdžiui, dėl laivybos Nemu
no upe. Pasak svečio, tartasi, 
kad būtų paspartintas doku
mento šiuo klausimu rengimas.

Planuojama parengti gamtos 
apsaugos sutartį, ypatingą 
dėmesį skiriant Kuršių Nerijai.

Jurij Matočkin informavo, 
kad buvo svarstomos ir galimy

Karaliaučiuje bus dėstoma 
lietuvių kalba

Vilnius, balandžio 26 d. (LR) 
— Kaliningrado (Karaliaučiaus) 
srities administracijos vadovo 
Jurij Matočkin nuomone, glau
džiais ryšiais su Baltįjos šalimis 
yra suinteresuota būtent Kali
ningrado sritis, o ne Maskva. 
Apie tai jis kalbėjo Karaliau
čiuje vykusioje tarptautinėje 
konferencijoje, skirtoje Baltijos 
šalyse gyvenančių rusų reika
lams. J. Matočkin pranešė, kad 
30% šios srities gyventojų turi 
Baltįjos šalyse gyvenančių gimi
nių.

Rusijos tautybių reikalų 
ministerijos atstovas Oleg 
Kulešov BNS korespondentui 
sakė, kad Rusija šių metų 
biudžete numatė paramą Bal

Generalinės prokuratūros 
sprendimo ir nurodė, kad vasa
rio pabaigoje numatytas Lietu- 

tamentas pareiškė, kad tai bus vos prezidento Algirdo Brazaus-
viena svarbiausiųjų pastarai
siais metais pasaulyje iškeltų 
nacizmo bylų. Tuomet Lietuvos 
Generalinės prokuratūros parei
gūnai teigė, kad A. Lileikis bus 
deportuotas į Lietuvą ir teisia
mas joje, jeigu jo nusikaltimai 
bus įrodyti.

Tačiau šiemet vasario pra
džioje Lietuvos tardytojai 
pranešė, jog baudžiamosios 
bylos JAV gyvenančiam tautie
čiui nekels ir neprašys išduoti 
jį Lietuvai, nes šalies archy
vuose nerasta įrodymų, kad 
Aleksandras Lileikis būtų 
dalyvavęs žydų žudynėse.

Pasaulio Žydų Kongresas 
pareiškė protestą dėl Lietuvos
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bės bendradarbiauti, kovojant 
su nusikalstamumu. „Praėjusių 
metų pabaigoje ir šiais metais 
žymiai padidėjo spalvotųjų 
metalų kontrabanda ir Kalinin
grado į Lietuvą ir per ją į 
Vakarų šalis, ir tai mums kelia 
didelį nerimą. Tarėmės kokių 
bendrų priemonių imtis, kad 
padėtis būtų kontroliuojama”, 
nurodė jis.

Karaliaučiaus srities valdyto
jas įteikė Lietuvos premjerui 
didelės grupės mokslininkų ir 
specialistų parengtą projektą 
Kaliningrado srities ir Lietuvos 
Respublikos bendradarbiavimo 
pagrindinių krypčių ir priemo
nių 1995-1998 metams. Pasak 
jo, manoma, kad stiprų impulsą 
bendradarbiavimui turėtų duoti 
tokios naujos institucijos, kaip 
Rusijos ir Lietuvos pasienio 
koordinacinė Taryba, Rusijos ir 
Lietuvos Bankais, bendros inves
ticinės ir draudimo kompanijos, 
Rusijos ir Lietuvos bendras 
verslo centras.

Matočkin palankiai įvertino 
pirmąją didelės Lietuvos vers
lininkų grupės išvyką į Kara
liaučių, kur daugiau kaip pusės 
šimto Lietuvos firmų pasiun
tiniai susitiko su laisvosios 
ekonominės zonos „Jantar” 
vadovais ir srities verslo ats
tovais. Šį susitikimą surengė 
Lietuvos Pramonės ir Prekybos 
Rūmų Asociacija ir Kaliningra
do Srities Pramonės ir Prekybos 
rūmai.

Šiuo metu srityje užregis
truota beveik tūkstantis įmo
nių, įsteigtų panaudojus užsie
nio investicijas. Veikia apie pu
santro šimto bendrų Rusijos ir 
Lietuvos įmonių.

tijos šalyse gyvenantiems 
rusams, tačiau jo nuomone, šios 
paramos nepakanka. Viena 
didžiausių problemų, truk
dančių remti tėvynainius, pasak 
O. Kulešov, yra tai, kad kiek
vienoje Baltijos šalyje rusa
kalbiai išsiskirstę po atskiras 
organizacijas ir nėra vieningi.

Kaliningrado srities admi
nistracijos vadovo pavaduotoja 
Irina Kuznecova pranešė, kad 
jau kitais metais Kaliningrado 
valstybiniame universitete 
grupei studentų bus pradėta 
dėstyti lietuvių kalba. 1996 
metais universiteto filologijos 
fakultete bus pradėti ruošti hu
manitarinių mokslų specialistai 
Baltijos šalims.

ko vizitas į Izraelį gali tapti 
„diplomatine katastrofa”. Pro
kuratūros sprendimą „lengva
būdišku” pavadino ir A. Bra
zauskas. Nutarta dar kartą 
patikrinti medžiagą, kuria rem
damasi, Generalinė prokuratūra 
atsisakė kelti baudžiamąją bylą 
A. Lileikiui.

KALENDORIUS

Gegužės 5 d.: Irena, Angelas, 
Mykolas, Pijus, Barvydas, Ne
ris.

Gegužės 6 d.: Judita, Liuci
jus, Benediktas, Argą, Rokan- 
tas.
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Redaktorė Irena Regienė

PASAULIO LIETUVIAI 
SPORTININKAI VĖL 
RINKSIS LIETUVOJE

Jaunavedžiai Vida ir Viktoras Puodžiūnai

VIKTORAS IR VIDA - 
NAUJA SPORTIŠKA ŠEIMA

Sporto mėgėjai, be abejo, gerai 
atsimena 1991-sius metus, kuo
met vos tik nepriklausomybę at
kūrusi Lietuva rengė Pasaulio 
Lietuvių Sporto žaidynes. Tuo
met daug ko tėvynėje trūko, o 
politinė padėtis buvo labai 
nestabili, tačiau žaidynės įvyko 
ir ten buvusieji gėrėjomės dide
lėmis rengėjų pastangomis ir 
ryžtu gerai pasirodyti gausiai iš 
užsienio atvykusiems svečiams. 
Žinoma, čia bendrą įspūdį labai 
sugadino žudynės Medininkuo
se, gerokai pakenkusios ir žai
dynių programai.

Mano rankose stamboka 268 
puslapių knyga, kurioje 
išspausdinti visi tų žaidynių 
rezultatai, jų nuostatai, įvairių 
komitetų sąrašai ir kt. Čia sužy
mėtos 21 tose žaidynėse vykdy
tų šakų rungčių pasekmės. Įdėti 
ir užsienio lietuvių pasiekimai, 
jų tarpe ir sportininkų iš JAV 
bei Kanados (komandiniai ir pa
vieniai). Tai labai vertingas 
leidinys lietuvių sporto istorija 
besidomintiems, o ypač tose 
žaidynėse dalyvavusiems.

Prieš ketverius metus Lietu
voje buvo surengtos IV Žaidy
nės, kurios yra 1978 m. Toronte 
pradėtųjų Pasaulio Lietuvių 
Sporto žaidynių tąsa. Toliau iš 
eilės 1984 metais jos buvo 
pravestos Čikagoje ir 1988 m. 
Adelaidėje, Australijoje.

EDVARDAS ŠULAITIS
Kaip matome, šie tikslai yra 

tikrai puikūs ir visiškai atskir
ti nuo politikos sferų, neturinčių 
čia jokios įtakos.

b
Jau penktosios iš eilės
>ią vasarą Lietuvoje jau 

penktąjį kartą rinksis pasaulio 
lietuviai sportininkai. Šių 
žaidynių atidarymas bus liepos 
30 d. Vilniaus Kalnų parke, o 
uždarymas — rugpjūčio 5 d. 
Kauno Dariaus ir Girėno spor
to centro stadione. Šį kartą 
žaidynes numatoma vykdyti 
24-se sporto šakose (šios pro
gramos kalnų slidinėjimo 
varžybos š.m. vasario mėn. jau 
buvo pravestos Kanadoje). Šalia 
populiariųjų sporto šakų bus 
rungtyniaujama mažiau kulty- 
vuojamose ar rečiau Lietuvoje, 
ar pas mus matomose varžybo
se: aviacįjos sporte, badmintone, 
biliarde, kėgliavime, regbyje, 
sportiniuose šokiuose, sportinėje 
žūklėje, žirginiame sporte.

Jeigu ketvirtose žaidynėse 
visa programa buvo išskirstyta 
po įvairius Lietuvos miestus, tai 
šį kartą ji, su mažomis išimti
mis, vyks Vilniuje ir Kaune. 
Tas, žinoma, palengvins sporti
ninkams, norintiems dalyvauti 
daugiau negu vienoje sporto ša
koje, o taip pat ir žiūrovams, pa
geidaujantiems pamatyti dau
giau sporto šakų varžybų.

Šių žaidynių nuostatais, ren
ginio organizatoriai siekia:

1. Padėti pasaulyje gyvenan
tiems lietuviams susitikti ir 
paviešėti tėvų žemėje, širdimi ir 
dvasia pajusti mielos tėvynės 
alsavimą, prisiminti savo tautos 
papročius, susipažinti su isto
rinėmis, kultūrinėmis, sportinė
mis bei kitomis reikšmingomis 
mūsų tėvynės relikvijomis.

2. Plėtoti artimesnį bendra
darbiavimą tarp įvairių šalių 
lietuvių organizacijų, pasidalin
ti sporto varžybų organizavimo 
patirtimi, sportininkų rengimo 
praktika, sudaryti galimybę 
mėgstantiems sportą pasaulio 
lietuviams susipažinti ir susi
draugauti.

Pasiruošiamieji darbai
Apie šią vasarą įvykstančias 

varžybas, o ypač apie kai kurias 
jos programos dalis, jau buvo 
rašyta, nors, kiek teko girdėti, 
ne visi mūsų tautiečiai tuos 
pranešimus skaitė. Todėl ateity
je reikės gal daugiau su šiuo 
neeiliniu įvykiu supažindinti.

Lietuvoje jau kurį laiką dirba 
šių žaidynių rengimo komitetai, 
ypač jų Organizacinio komiteto 
Darbo grupė, vadovaujama Ri
mo Girskio ir jo pavaduotojo 
Petro Santacko. Nemaža naš
ta tenka žaidynių sporto varžy
bų direktoriui Algimantui 
Kukštai, Kūno kultūros ir spor
to departamento Sporto sky
riaus viršininkui.

JAV ir Kanadoje yra įsteigti 
atskiri komitetai rūpintis šiuose 
kraštuose gyvenančiųjų sporti
ninkų dalyvavimu žaidynėse. 
JAV tokio komiteto pirminin
kas yra žinomas visuomeninin
kas, dabartinės LB Krašto val
dybos vicepirmininkas sporto 
reikalams, Algis Rugienius 
(3620 Burning Tree Dr., Bloom- 
field Hills, MI 48302-1511; tel. 
810-652-7049). Jis jau pora kar
tų šių žaidynių reikalais lankėsi 
Lietuvoje ir ten tarėsi su ati
tinkamais pareigūnais. Į JAV ir 
Kanadą atvykęs Darbo grupės 
pirm. Rimas Girskis, irgi infor
mavo susidomėjusius šiomis žai
dynėmis. JAV organizacinis ko
mitetas, jo pirmininko Algio Ru- 
gieniaus dėka, yra išsiuntinėjęs 
informacinius aplinkraščius iš
vykos organizacinio komiteto 
nariams, sporto šakų vadovams, 
spaudos atstovams ir sporto dar
buotojams. Informaciniu atžvil
giu pirmininkas savo įsipareigo
jimus tikrai pavyzdingai vykdo.

Iš minėtų informacijų bei pa
sikalbėjimų telefonu teko patir
ti, kad JAV gyvenančiųjų lietu
vių tarpe žaidynėmis susidomė
jimas nemažas, tačiau jis galėtų 
būti didesnis. Ypač pabrėžiama, 
kad registracija turi būti vykdo
ma galimai anksčiau. Buvo net 
nustatyta, kad visi žaidynių da
lyviai, arba turistai, norintieji 
pasinaudoti organizacinio komi
teto Lietuvoje teikiamomis pri
vilegijomis, turėjo užsiregistruo
ti iki 1995 m., kovo 31 d.

Šis terminas buvo pratę
siamas iki balandžio mėn. 30 d. 
(be abejo, ir vėliau užsiregistra
vę dar bus priimami). Yra iš
spausdinti dalyvių registracijos 
lapai (jie gaunami pas A. Rugie
nių, jų turi ir sporto klubai). 
Lapus reikia užpildyti ir grąžin
ti aukščiau nurodytu A. Rugie- 
niaus adresu. Jos bus persiųstos 
Kūno kultūros ir sporto depar
tamentui Lietuvoje. Norint 
gauti dalyvio akreditaciją, 
prašoma vienos nuotraukos (3-4 
cm dydžio) ir 50 dolerių mokes
čio nuo kiekvieno dalyvio (jis 
bus perduotas PLSŽ Organiza
ciniam komitetui Lietuvoje, 
kaip dalinis prisidėjimas dėl 
žaidynių metu pragyvenimo iš
laidų).

Reikia pažymėti, kad iš užsie
nio atvykusieji sportininkai ir 
palydovai bus apgyvendinti 
Technikos universiteto Vilniu-

Balandžio 22 d. Baltimorės 
Šv. Alfonso bažnyčioje aukso 
žiedus sumainė Viktoras Puo
džiūnas iš Čikagos ir Vida Vodo- 
palaitė iš Washingtono.

Gal tokia žinutė neturėtų būti 
sporto žinių skyriuje, tačiau šį 
kartą tų vestuvių kaltininkai 
yra ŠALFAS S -gos aktyvūs na
riai ir geri sportininkai. Ir ne tik 
jie, jų tėvai taip pat buvo puikūs 
sportininkai, tebėra sporto dar
buotojai, veiklūs ir visuomeni
niame darbe.

Jaunieji reiškiasi ne vien 
sporte, jų visur pilna: juos 
sutiksi skautų stovyklose, Dai
navos stovykloje (kur jie ir susi
pažino), tautinių šokių šokėjų 
grupėse ir šventėse ar jaunimo 
kongresuose. Jų susitikimams 
dažnėjant, didėjo meilė, kol 
atėjo ši džiaugsmo valanda.

Jaunoji Vida Vodopalaitė, 
gimusi Washingtone, baigusi 
universitetą, turi atletinio 
lavinimo magistro laipsnį, ruo
šiasi doktoratui. Ji yra gera lau
ko teniso žaidėja, žaidė už 
George Mason universiteto te
niso komandą, pasiekė laimėji
mų lietuvių teniso ir plaukimo 
varžybose, dalyvavo IV PLS 
žaidynėse, Lietuvoje, taip pat 
veikli bent keliose jaunimo or
ganizacijose.

Viktoras Puodžiūnas, 27 m. 
amžiaus , baigęs inžineriją Ili
nojaus u-te, gavęs magistro 
laipsnį De Paul universitete, 
baigęs aukštesniąją lituanistinę 
mokyklą, dirba United Airlines 
savo specialybėje. Jis geras 
krepšininkas; su „Neries” 
jaunių komanda laimėjęs kelias 
lietuvių pirmenybes, taip pat ir 
golfo mėgėjas. Nuo pat jaunys
tės veiklus skautas. Ypatingai 
gabus muzikoje. Groja bent 
keliais instrumentais, buvo 
vienas iš steigėjų populiaraus 
„Gintaro” orkestro, akordeonu 
grojo bent kelioms tautinių 
šokių šokėjų grupėms, dalyvavo 
visose tautinių šokių šventėse.

Jaunųjų tėvai, kaip jau minė
ta, taip pat buvo geri spor
tininkai ir tebėra veiklūs spor
tiniame ir visuomeniniame dar
be.

Jurgis Vodopalas jaunystėje 
puikus lengvaatletas, dažnas 
laimėtojas lietuvių varžybose; 
dabar stiprus lauko teniso žai-

je naujajame, 700 vietų bendra
butyje, esančiame taip vadina
mame Studentų miestelyje. Jis 
yra labai gražioje vietoje tarp 
pušynų ir beržynų. Visi maitin
sis valgykloje, esančioje netoli 
bendrabučio. Į varžybų vietas 
kas pusvalandį važinės specia
lūs autobusai, kurie nuveš spor
tininkus ir palydovus į visas 
sporto bazes, kuriose vyks var
žybos. Vakarais visiems daly
viams, bus rengiamos bendros 
vakaronės, muzika, šokiai, žai
dimai, dainos. Bus organizuoja
mi susitikimai, susipažinimai. 
Veiks lauko pobūdžio barai, ka
vinukės. Viena turistinė firma 
organizuos ekskursijas su kva
lifikuotais palydovais po Vilnių, 
Trakus ir kt.

Lietuva laukia mūsų visų. Ne
likime šiam reikalui abejingi!

dejas. Jo žmona Elvyra (Šikš- 
niūtė), viena iš žymiausių ir 
populiariausių išeivijos lietuvių 
sportininkių, pasiekė eilę re
kordų lengvojoje atletikoje lie
tuvių varžybose, o Amerikos 
pirmenybėse net laimėjo bron
zos medalį šuolyje į tolį. Vis dar 
aktyvi sporto darbuotoja, viena 
iš Californijos „Bangos” ir Wa- 
shingtono „Vėjo” sporto klubų 
steigėjų. Rašo straipsnius į lie
tuvišką spaudą ir yra pakviesta 
būti Lietuvos Tautinio olim
pinio komiteto žurnalistė Atlan
tos olimpiadoje.

Jų kita duktė — Ada, pirmoji 
pamergė sesers vestuvėse, yra 
mokytoja ir veikliai reiškiasi 
jaunimo organizacijose.

Jaunojo tėvas Romas Puodžiū
nas, jaunystėje geras krepši
ninkas, atstovavęs lietuvių 
jaunių rinktinei Vokietijoje, 
žaidęs už kelis Čikagos lietuvių 
sporto klubus, vėliau treneris ir 
pagaliau, 6 metus „Neries” 
sporto klubo pirmininkas. Dau
giau 40 metų dainuoja „Dai
navos” ansamblyje ir aktyviai 
dirba skautų sąjungoje. Jo 
žmona Dana taip pat ilgametė 
„Dainavos” ansamblio narė, 
veikli skautų organizacijoje. 
Antras jų sūnus Stepas, pir
masis pabrolys, taip pat geras 
krepšininkas, aktyvus skautas, 
talentingas muzikoje, eilę metų 
vadovavęs populiariam „Ginta
ro” orkestrui.

Per iškilmingas pamaldas, 
pilnutėlėje Šv. Alfonso baž
nyčioje, Baltimorėje, giedant 
solistei Nerijai Linkevičiūtei, 
jaunuosius naujam gyvenimui 
sujungė jaunimo labai mėgia
mas kun. Antanas Saulaitis.SJ, 
iš Čikagos.

Į gražiai papuoštą Baltimorės 
Lietuvių namų salę sugužėjo 
daug svečių. Daugiau negu pusė 
svečių buvo jaunimas iš įvairių 
JAV ir Kanados vietovių, kas 
liudija kiek jaunieji visur turi 
draugų ir kiek jie yra populia
rūs.

Vos spėjus atsigaivinti ir para
gauti įvairiausių užkandžių, į 
salę įžygiavo kvieslys (Aras 
Nausėdas iš Toronto), kuris 
skambia lietuvių kalba ir hu
moru sukūrė gerą nuotaiką. Se
kė sveikinimai, jaunųjų ir jų 
pulko pristatymas ir kitos lie
tuviškos tradicijos su gražiai 
stilizuotais (abiem jauniesiems 
dalyvaujant) tautiniais šokiais 
ir įdomia kraičio skrynia. Ji 
buvo pilna tautinių juostų, ku
rias išaudė pati jaunoji ir pati 
jas išdalino savo artimiesiems ir 
brangiesiems. Smagiam orkes
trui (S. Gylio iš Čikagos) gro1 
jant, sukosi poros, skambėjo lie
tuviškos dainos ir šampano stik
lai, kol jaunavedžiai Viktoras ir 
Vida Puodžiūnai įspūdingai bu
vo išlydėti naujo gyvenimo pra-

45-SIOS ŽAIDYNĖS
CLEVELANDE

45-sios Š. Amerikos Lietuvių , 
Sporto Žaidynės vyks š.m. 
gegužės 19, 20 ir 21 d. Cleve- 
lande. Žaidynes vykdo Cleve- 
lando LSK „Žaibas”. Progra
moje — vyrų, moterų ir jaunių 
A (17-19 m.) krepšinis, vyrų ir 
moterų tinklinis, šachmatai ir 
kovinių šautuvų šaudymas.

Penktadienį, gegužės 19 d. 
vyks tik vyrų A. ir B krepšinis 
Euclid High School, 711 East 
222nd, St., Euclid, Ohio, nuo 6 
iki 11 vai. v.

Šeštadienį, gegužės 20 d. visų 
klasių krepšinis vyks Euclid 
High School, nuo 9 vai. ryto iki 
6 vai. vak.

Tinklinis vyks šeštadienį, 
nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vak., 
Richmond Heights High School, 
447 Richmond Rd., Richmond 
Heights, Ohio.

Sekmadienį, gegužės 21 d., 
krepšinio varžybų tąsa ir 
užbaiga — Euclid High School 
nuo 9 ryto iki 5 vai. p.p. ir Dievo 
Motinos parapijoje nuo 11:30 
vai. ryto.

Šachmatų turnyras vyks 
šeštadienį ir sekmadienį nuo 
9:30 v.r. Dievo Motinos parapi
jos patalpose, 18022 Neff Rd., 
Cleveland, OH. Tel. 216- 
531-4263. Kntaktas — Vytautas 
Nasvytis, tel. 216-631-0210. Re
gistruotis iki gegužės 13 d.

Šaudymo varžybos vyks 
tik šeštadienį, nuo 10 vai. ryto, 
ORCO karinėje šaudykloje, Ge- 
neva, Ohio. Kontaktas — pulk. 
Algirdas Garlauskas 216- 
486-6987. Registruotis iki 
gegužės 13 d.

Žaidynių vakaras — šokiai
vyks šeštadienio vakare 8 vai.

Futbolas Čikagoje 

„LITUANICA”
- „UONS” 8-4

Tokio rezultato, koks buvo pa
siektas balandžio 30 d. rungty
nėse prieš ukrainiečių „Lions”, 
turbūt nesitikėjo nė vienas „Li- 
tuanicos” gerbėjas. Prisimenant 
praėjusį sezoną, kai „Lituani
cai” kai kurios komandos pustu
zinį ar daugiau įvarčių įkrėsda
vo, nerealu buvo tikėtis tokios 
aukštos mūsiškių pergalės.

Praėjusį sekmadienį „Lituani- 
cos” žaidėjų ir rėmėjų veidai 
švytėjo, kai baigminis teisėjų 
švilpukas skelbė 8-4 pergalę. 
Įvarčių seriją pradėjo V. Žu- 
romskas, St. Xavier univer
siteto žvaigždė, kuris vėliau dar 
du kartus nuginklavo „Lions” 
vartininką. Jam geru talkinin
ku buvo kitas St. Xavier univer
siteto rinktinės puolimo „varik
lis” — G. Kavaliauskas, kuris 
pridėjo 2 įvarčius (praėjusiose 
rungtynėse prieš „Fortūną” jis 
pelnė 3 įvarčius). Po kartą pasi
žymėjo R. Lee, R. Urbonavičius 
ir A. O’Connor.

Ypač gerai „Lituanicai” sekė
si įvarčius pelnyti pirmame kė
linyje, kuris buvo laimėtas 5-2. 
Po pertraukos jau truputį buvo 
pavargta, o gal nebuvo akstino 
tiek daug stengtis. Per dvejas 
rungtynes jau pelnyti 4 taškai 
ir įmušta 12 įvarčių — daugiau 
negu per praėjusio sezono 9 su
sitikimus. Taigi pradžia tikrai 
gera.

Gegužės 7 d. 3 vai. p.p. „Litu- 
anica” važiuoja rungtyniauti į 
„Lightning” komandos aikštę, 
netoli Brighton Parko lietuvių 
telkinio, esančiame Archer par
ke, prie Kilbourn ir 48 St. Čia 
būtų galima tikėtis ir gausesnio 
lietuvių stebėtojų būrio — dides
nio už atsilankiusį į rungtynes

džiai į Havajus. Iš lėto, gal net prieš „Lions” tolimoje Čikagos 
nenoriai, skirstėsi ir svečiai, nes šiaurėje.
ši vestuvių puota buvo viena 
gražiausių ir smagiausių.

Būkite laimingi, Vida ir Vik
torai, ir auginkite šeimą tokią 
pat lietuvišką, gabią moksle, 
sporte, muzikoje ir veiklią 
lietuviškose jaunimo organiza
cijose. V.G.

Reikia pažymėti, jog praėjusį 
sekmadienį žaidė ir kitos „Li- 
tuanicos” komandos. Jauniai 
sukovojo su „United Serbą” 0-0, 
o jaunučiai (14 metų ir jaunesni) 
nežymiai (3-2) pralaimėjo prieš 
Lincoln Way miestelio koman
dą E. S.

DRAUGAS
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•
metams 'A metų 3 mėn.

JAV.................................... $95.00 $55.00 $35.00
Kanadoje ir kitur.... . (U.S.) $110.00 $60 00 $4000
Tik šeštadienio laida:
JAV .................................. $55.00 $40.00 $30.00
Kanadoje ir kitur . . . .. (U.S.) $60.00 $45.00 $35.00
Užsakant į Lietuvą
(Air cargo)........................ $100.00 $55 00
Tik šeštadienio laida . $55.00
Užsakant į užsieni
oro paštu $500.00 $250 000
Tik šeštadienio laida $160 00 $85 00

Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė 
Administratorius Pijus Stoniius

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis, MIC

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais
nedirba.
• Redakcija už skelbimų turinį 
neatsako. Skelbimų kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą ką 
nors skelbti.

• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba.

• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Prašome 
siunčiant pasilikti kopiją

vak. Clevelando Lietuvių na
muose, 877 East 185th St., Cle
veland, Ohio, tel. 216-531-2131.

Pietūs žaidynėms paremti 
numatomi sekmadienį, nuo 11 
vai. ryto, Dievo Motinos parapi
jos svetainėje, 18022 Neff Rd., 
Cleveland, Ohio.

Clevelando lietuviai kviečia
mi atsilankyti į žaidynių spor
tines varžybas ir kitus ren
ginius bei prašomi paremti 
žaidynių rengimą.

amb.
LIETUVA - ITALIJA - 

0: 1
Lietuvos futbolo rinktinė į 

savo vartus praleido tik vieną 
Italijos rinktinės — pasaulio fut
bolo vicečempionų — įvartį. 
12-ąją pirmojo kėlinio minutę

įvartį įmušė Gianfranco Zola. Į 
1996 metų Europos čempionato 
ketvirtosios atrankos grupės 
rungtynes, balandžio 26 d. 
vykusias Vilniaus Žalgirio sta
dione, buvo išpirkti visi 15,000 
bilietų. Per Lietuvos futbolo 
rinktinės rungtynes Vilniaus 
stadionas buvo pilnutėlis pirmą 
kartą.

BĖGIKŲ DĖMESIUI

Norintieji dalyvauti tarptau
tiniame 10 km bėgime šį sek
madienį, gegužės 7 d., vyk
siančiame Willow Springs, IL, 
prašomi registruotis tel. 
312-205-1229, arba prieš startą 
vietoje. Startas — 8:30 v.r. Ar
cher — Willow Springs Rd. 
sankryžoje.

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

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

Cardlac Dlagnoala, Lt d.
Marųuette Medlcal Bulldlng

6132 S. Kedzle
Chicago, IL 60629
Tol. (312) 436-7700 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.

Širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą

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

3900 W. 95 St. Tai. (709) 422-0101
Valandos pagal susitarimą

Pirmd 3 v p p -7 v v anlrd 12 30 3 v p p 
trečd uždaryta, ketvd 1-3 v p p 

penkt ir šeštd 9 v.r.-12 v p p

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS

CHIRURGIJA
1185 Dundee Avė., Elgln, III. 60120

Tel. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

9132 8. Kedzle Avė., Chicago 
(312) 779-9999 arba (312) 499-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Robertą Rd., Hickory Hills, IL
1 mylia j vakarus nuo Harlem Avė

Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydytoja

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

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

Dr. RAIMUNDAS RUGINIS
Chiropraktinis gydymas nuo 

nugaros, kaklo ir galvos skausmų
1025 Ogden Avė.

Lisle, IL 60532
Tol. 708-963-1410

Tol. 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 šeši 12 iki 4 vai p p

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kedzle

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

Vizitai apmokami Medicare
Kabineto tel. (312) 778-2880

Namų 708-448-5545
Priklauso Holy Cross ir

Palos Community ligoninėms

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
172 Schtller tt., Elmhurst, IL 60126 

708-841-2608
Valandos pagal susitarimą

Vakarais ir savaitgaliais tel. 708-834-1120 EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą
Tel. (312) 585-7755

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS

7722 8. Kedzle, Chicago 60652 
Tol. 312-434 2123

Pirmd 2 v p p - 7 v v., antr 9 v r 12. 
ketvd 12-4 v p p . penktd 12-6vv

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA

AKIŲ LIGOS
Good Samarltan Medlcal Center- 

Napervllle Campua
1020 E. Ogden Avė., Sulte 310, 

Naparvllla IL 60563
Tel. 708-827 0080

Valandos pagal susitarimą

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

KARDIOLOGAS - SlRDIES LIGOS
7722 S. Kedzle Ava., 
Chleago, III. 60652
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Akimirka iš Lietuvos Nepriklausomybės šventės Omaha, NE. Priekyje — studentai iš Lietuvos, 
šiuo metu studijuojantys Creigton universitete Omahoje. Už jų - J. Povilaitienė, dažnai aprašanti 
lietuvių veiklą šiame telkinyje.

KAS TRAUKIA PREZIDENTĄ 
CLINTON Į MASKVĄ?

STASYS SURANTAS

Komunizmas, nors ir griežta 
diktatūra, naudojo laisvės, 
lygybės miražus ir iškreiptą 
tiesą, kaip jauką įtraukti į savo 
tinklą to nesuprantančius ar 
naivius žmones. Išsivaduoti iš to 
tinklo jau nebuvo taip lengva. 
Komunizmą galima lyginti su 
vėžio liga. Vėžys kur nors kūne 
išvysto savo centrą (primary les- 
sion). vėliau plečiasi ataugomis, 
taip pat siunčia savo ląsteles į 
kraują ir kitus audinius. Ten, 
kur jos nusėda, išaugina naujus 
centrus. Vėžio gydymas nėra 
sėkmingas, kol nėra pašalina
mos visos užkrėstos vietos.

Po Sovietų Sąjungos žlugimo 
šaltasis karas buvo lyg ir pasi
baigęs, bet visur liko labai daug 
„užkrėtimo” centrų. Atsiminki
me, kad šiam „vėžiui” nebuvo 
daryta jokia „operacija ar valy
mas”, kaip buvo pasielgta su 
naciais Vokietijoje. Taip pat 
negalima pamiršti, kad ir dabar 
apie pusantro bilijono žmonių 
yra visiškai komunistų kontro
liuojami: Kinija, šiaurės Korėja, 
Vietnamas, Nepalas, Kuba ir 
daug kitų šalių, kur valdo buvę 
komunistai.

Ir čia, pas mus, Amerikoje, 
yra tūkstančiai „užkrėstų” 
centrų, kur mūsų institucijose ir 
įstaigose sėdi daug „raudonų” 
ar bent „rausvų” visokio plauko 
„liberalų-intelektualų”, kurie 
yra gerai įsitvirtinę ir dominuo
ja daugelyje tų centrų. Manau,

kad dauguma mūsų atsimena
me tamsiai raudoną komunistų 
„princesę”, aktyvistę Angelą 
Davis. Tikrai nustebau, sužino
jęs, kad neseniai Californijos 
universitetas Santa Cruz ją 
pastatė ant aukščiausio garbės 
pjedestalo.

Tolimesnės mintys — ištrau
kos iš žurnalisto Peter Collier 
straipsnio „Angelą Davis ir ko
munistų ilgas žygis per in
stitucijas”, išspausdinto „He- 
terddoxy” žurnale 1995 m. 
vasario mėn. laidoje.

„Kada Europos komunistų va
dams paaiškėjo, kad jų pro
grama — užvaldyti industriali
zuotas tautas — nėra sėkminga, 
suplanavo naują strategiją ir 
pavadino „Ilgas žygis per in
stitucijas”. Tai reiškė, kad 
komunistai tuose kraštuose turi 
siekti pozicijų mokyklose, spau
doje, visoje žiniasklaidoje, 
bažnyčiose, teismuose, meno 
pasaulyje ir visur kitur didinti 
savo įtaką, vėliau — perimti 
visą politinę jėgą.

Viena, kuri dabar daro pažan
gą savo ilgame kelyje per in
stitucijas, yra Angelą Davis”.

Californijos universiteto San
ta Cruz kancleris neseniai pra
nešė, kad jai buvo paskirta 
„Presidential Chair” (PC), tai 
yra aukščiausias pagerbimas, 
kokį universitetas gali suteikti.

Toliau Peter Collier nuosek
liai peržvelgia jos gyvenimą,

studijas ir darbą su aršiais nau
jais kairiaisiais „išminčiais”, 
pvz., komunistų istorikais Her- 
bert Aptheker, Herbert Marcu- 
se ir Theodore Adomo. 1962 m. 
A. Davis vyko į savo pirmąjį 
komjaunimo festivalį Helsinky
je, kur agitavo prieš „karo kur
stytoją” John Kennedy. Vėliau 
ji įsivėlė ir dirbo su radikalia 
„Panthers” organizacija ir ban
dė išlaisvinti žudiką George 
Jackson. Jai priklausančiais 
ginklais G. Jackson brolis Jo- 
nattan teismo rūmuose nušovė 
vyriausią teisėją Harold Haley. 
Angelą buvo suimta, teisiama ir 
išteisinta. Po toji greitai išvyko 
į Vokietiją, Sovietų Sąjungą. 
JAV vykusiuose rinkimuose 
1980-1984 metais ji buvo kan
didate į viceprezidento postą 
komunistų sąraše. 1991 m. An
gelą Davis, po nesėkmingų 
pastangų perimti vadovavimą 
JAV komunistų partijai iš seno 
veterano Gus Hali, buvo išstum
ta iš partijos. Po to ji greitai 
prisijungė prie naujai susikūru
sios komunistų grupės „Com- 
mittees of Correspondence”.

Santa Cruz universiteto deka
nas Gary Lease, beteisindamas 
Davis išrinkimą į „Presidential 
Chair”, ją pavadino „pasiekusia 
mokslininke” ir socialine kriti
ke, bandančia gydyti žaizdas 
tarp priešingų nuomonių žmo
nių. Peter Collier užbaigia: 
„Tragedija ‘Presidential Chair’ 
paskyrus Angelai Davis, yra ta, 
kad tai visiškai nebuvo daroma 
dėl spaudimo ‘iš apačios’. Ne
buvo jokių reikalavimų iš stu
dentų ar kokių komitetų. Spren
dimą padarė tik aukščiausioji 
universiteto vadovybė: tai paro
do, kad administratoriai, kar

todami radikalius, jiems politiš
kai tinkamus posakius, per ilgą 
laiką dabar pradėjo patys jais 
tikėti. Kitaip sakant, ‘prasipjo
vė sau smegenis*. Kita bėda yra 
aukšto pasiekimo standartų pa
keitimas, intelektualinė apga
vystė dabar yra kasdieninis 
įvykis”.

Panašios sąlygos, kaip ir San
ta Cruz universitete, yra dauge
lyje universitetų ir kolegijų. 
Tėvai, kurie ruošiasi išleisti 
dideles sumas, siųsdami savo 
vaikus į geriausias mokslo in
stitucijas, turėtų būtinai įsigyti 
buvusio Columbia universiteto 
profesoriaus knygą „Imposters 
in the Temple” (Simone Schus- 
ter). Tai, be abejo, geriausias 
investavimas.

Angelą Davis 1962 m. dalyva
vo komjaunimo festivalyje Hel
sinkyje, ten netiesiogiai nuvesta 
savo kairiųjų mokytojų-patarė- 
jų. Neturėtume pamiršti, kad 
dar ne taip seniai, savo studijų 
laikais, prezidentas Bill Clinton 
su žmona Hillary žygiavo su 
mase žmonių Komjaunimo fes
tivalyje Maskvoje, skanduodami 
šūkius, nukreiptus prieš JAV. 
Neapkaltinu prezidento komu
nizmu — ir jis ten buvo nuvilio
tas kairiųjų „akademikų”.

Kas dabar veda prezidentą 
Clinton į Maskvą? Ar vis ta 
baimė sovietų ginklų, kurių jie 
neišdrįso naudoti anksčiau, o 
dabar gal ir tos jų sistemos 
nebeveikia? Kelionės nestabdo 
net baisi Čečėnijos tragedija, 
kur vyksta žiauriausios kovos ir 
mažos tautos naikinimas. Čečė
nų tragediją išryškina Izraelio 
žurnalistas Yo‘av Karny, nese
niai praleidęs tris mėnesius 
Kaukaze. „News Weekly” žur
nale jis rašo: „1944 metų žie
mą, kai Hitleris gyvuliniuose 
vagonuose skubiai vežė žydus į 
Auschwitz, Stalinas tą pa
tį darė su čečėnais. Jis įsa
kė per naktį deportuoti visus 
gyventojus į Kazachstano stepes 
ir Sibirą. Jie buvo neteisingai 
apkaltinti kolaboravimu su 
naciais. Stalinui mirus, če
čėnams buvo leidžiama palen
gva grįžti, bet santykiai su 
sovietų valdžia nepagerėjo. Net 
iki 1980 m. buvo suvaržytas 
naktinis judėjimas sostinėje 
Groznyj”.

Narsi, maža tauta merdi ir 
kraujuoja, bet tai nejaudina 
„taip jautrių rausvų” intelek
tualų, kurie, kai nori, lengvai 
suorganizuoja milžiniškas de
monstracijas. Ir aš, kaip 
redaktorė D. Bindokienė, pata
riu prez. Clinton pasiimti gero 
muilo rankom plauti. Jelcin, 
aišku, turės geros vodkos, o 
vargšų čečėnų ašaras ir kraują 
nudžiovins stepių vėjai...

STUDENTŲ - LITERATŲ 
KONKURSAS

Vytauto Didžiojo universitete 
(VDU) Lietuvių literatūros ka
tedroje, Kaune, buvo surengtas 
jau trečiasis Lietuvos studentų 
— literatų konkursas, kuriame 
dalyvavusieji galėjo ne tik pade
monstruoti savo talentą, bet ir 
laimėti VDU absolvento Prano 
Lemberto (1897-1967) vardo lite
ratūros premiją. Ją įsteigė 
JAV gyvenanti Prano Lember
to šeima.

Konkurse galėjo dalyvauti vi
sų kraštų aukštųjų mokyklų 
studentai. Savo neskelbtus 
kūrinius (tokia konkurso sąly
ga) pateikė beveik 70 preten
dentų. Vertinimo komisijoje dir- 
bo VDU rektoriuąprofesorius B. 
Vaškelis, katedros profesūra ir 
dėstytojai — V. Kubilius, L. 
Gudaitis, R. Karmalavičius, kiti 
literatūros išmanytojai. Daugu
mą konkursantų vėl (kaip ir 
praėjusiais metais) sudarė poe
tai, žymiai mažiau buvo novelis- 
tų (jie šįmet pirmąkart pakvies
ti dalyvauti konkurse), o eseisti
kai atstovavo vos vienas kitas 
studentas.

Pirmoji premija buvo paskir
ta Vilniaus universiteto (VU) 
Filosofijos fakulteto ketvir- 
takursiui — poetui A. Valioniui. 
Antrąja dalijosi novelistas iš 
VU — busimasis filologas M. 
Ivaškevičius ir poetė iš VDU, 
Menų fakulteto antrakursė L. 
Dovidaitytė. Trečioji vieta teko 
E. Kliviui ir D. Zabitytei iš 
VDU ir Vilniaus pedagoginio 
universiteto studentui M. Va
liukui.

Už novelės žanrą pirmoji vieta 
neskirta, o eseistikos autoriai 
aplamai buvo toli nuo premi- 
juotino lygio.

Paskutinę konkurso dieną vy
ko teorinis seminaras, diskusi
jos, laureatų paskelbimas ir jų 
kūrybos skaitymas. Vertinimo 
komisija pripažino jaunųjų lite
ratų pakankamą profesionalu
mą, pasiekimus „žodžio ekvili
bristikoje”. Pagrindine diskusi
ja, įsikibirkščiavusia tarp vyres
niosios literatūrologų kartos ir 
ką tik VDU baigusių meno žino
vų, tapo jaunosios kartos inte
lektualinės atsakomybės proble
ma. Vyresniesiems, abejojan
tiems, ko vertas kūrėjas be in
telektualinės atsakomybės ir iš 
jos kylančio vidinio dramatiz
mo, drąsiai replikavo iš naujo
jo VDU kylanti mąstysena, de
klaruojanti „savą estetinę 
teritoriją”, kurioje menininkui 
užtenka tik gyventi ir tuo 
džiaugtis.

(LR, 04.10)

Kitokia konferencija
Gegužės 8 d., kai kviestieji 

svečiai iš daugelio tolimų kraš
tų rinksis Maskvoje švęsti Ant
rojo pasaulinio karo pergalę 
prieš nacius, Egipto sostinėje 
užsibaigs kitokios rūšies su
važiavimas, nesulaukęs tokio 
plataus atgarsio. O suvažia
vimas to tikrai vertas, nes jo 
tema: „Kaip išvengti nusikal
timų ir tvarkytis su nusikal
tėliais”. Nors suvažiavimas 
vyksta Cairo mieste, bet jo 
tikroji šeimininkė yra Jung
tinės Tautos. Iš tikrųjų, galima 
sakyti, jog tai naujas vaidmuo 
šiai organizacijai, paprastai sie
jamai su didesnio masto tarp
tautinėmis problemomis. Ta
čiau per pastaruosius 3-5 metus 
organizuotas nusikalstamumas 
pradėtas matuoti kaip tik tuo 
„didesniu mastu”. Nebeišsitek
damas vienos kurios valstybės 
teritorįjoje, nusikalstamumas 
be jokių ypatingų pastangų ar 
kliudymų peržengia sienas ir 
sparčiai įgyja tarptautinės pro
blemos vardą.

Kovai su organizuotu nusi
kalstamumu konferencijos ruo
šiamos kas penkeri metai, nuo 
1955 m. Cairo mieste dešimt 
dienų posėdžiauja bent 1,300 
daugelio šalių saugumo, teisė
tvarkos atstovai, įvairūs šios sri
ties žinovai, ieškodami atsa
kymo į klausimą, kaip sustab
dyti vis labiau plintančią tarp
tautinio organizuoto nusikals
tamumo epidemiją.

Dar neseniai kovą su krimina
listais vesdavo kiekviena šalis 
savo ribose atskirai, o JT dėjo 
pastangas, kad ta kova vyktų 
efektingai. Tarptautiniu mastu 
veikiančius organizuotus 
nusikaltėlius buvo lengviausia 
sutikti europiečių suktuose kri
minaliniuose filmuose, kur tuos 
nusikaltėlius sumaniai gaudė 
„Interpol”. Šiais laikais tikrovė 
yra šiurpesnė už bet kurį filmą, 
o nusikaltėliai be didelio vargo 
savo „verslu” verčiasi, 
nepaisydami valstybių sienų, 
žemynų nuotolio ir policijos — 
tarptautinės ar vietinės — pa
stangų. Kaip minėtoje konfe
rencijoje gen. JT sekretorius 
Boutros-Ghali pareiškęs: „Kai 
kurios nusikaltėlių imperijos 
yra turtingesnės už daugelį ma
žesnių ar labiau atsilikusių ša
lių. Spėjama, kad organizuotų 
nusikaltėlių grupuočių „apyvar
ta” per metus siekianti iki 750 
bil. dolerių.

Danutė Bindokienė

Kokie pagrindiniai tų tarp 
tautinių nusikaltėlių pajamų 
šaltiniai? Didžiausią paklausą 
šiuo metu turi neteisėtai 
uždirbtų pinigų „perplovimas”, 
kad būtų paslėptos to uždarbio 
šaknys, prekyba branduoline 
technologija, nelegalių emig
rantų gabenimas iš krašto į 
kraštą ir verslas narkotikais. 
Nors visa ši veikla pažeidžia 
tarptautinius bei atskirų vals 
tybių įstatymus, branduolinių 
medžiagų vagystės ir par
davimas tam, kas moka papra
šytą kainą, sudaro pavojų viso 
pasaulio taikai.

Po Sovietų Sąjungos sugriu
vimo daugeliui pavergtų Euro
pos tautų išsilaisvinus ir pasi
skelbus nepriklausomomis, or
ganizuotos nusikaltėlių grupuo
tės pasklido po pasaulį lyg gais
ras sausros metu. Nėra nė vie
nos valstybės, kuri nesusidurtų 
su tampriais ar laisvesniais pa
grindais susigrupavusiais kri
minalistais, mokančiais „pri
eiti” ir prie pačių aukščiausių 
valdančiųjų sluoksnių, ir prie 
eilinių gyventojų. Nors viešai 
visi kraštai pasisako už kovą su 
organizuotu nusikalstamumu, 
kai kurios valstybės nenoriai 
jungiasi prie kovotojų arba iš vis 
atsisako jungtis. Jos bijo, kad, 
truputį kiečiau paspaudus 
nusikaltėlius, jie persikels į 
kitas te r; orijas ir tuo būdu vals
tybė neteks labai stokojamų 
pajamų. Tam tikra tautų dalis 
vengia įsileisti tarptautinės tei
sėsaugos patarėjus, nes biu
rokratai bijo netekti visuotinės 
kontrolės. Kad rinktieji ar 
pasamdytieji biurokratai moka 
asmeniškai pasipelnyti iš or
ganizuoto nusikalstamumo, vi
siems aišku. Jeigu patys asme
niškai į tą, „veiklą” nėra įsi
vėlę, tai bent priima kyšius, o 
paskui pro aiškius įstatymų 
pažeidimus praeina užmerk
tomis akimis.

Suvažiavime buvo kalbama, 
kad efektingiausias būdas kovo
ti su šia dvidešimto amžiaus 
galo blogybe yra pagalba mažes
nėms valstybėms, kurios neturi 
patyrimo ir išteklių, galinčių jas 
apsaugoti nuo nusikaltėlių gru
puočių veržimosi į vyriausybės 
bei kitus visuomenės sluoks
nius, ypač prekybos-pramonės 
srityje. Tokia pagalba būtų ypač 
vertinga ir Lietuvai, kuri taip 
pat jau užkrėsta organizuoto 
nusikalstamumo bacilomis.

KARININKAS LEMTIES 
SIAUTĖJIME

ATSIMINIMAI
Dim. mjr. JUOZAS KRAKAUSKAS

1
Tuo laiku jau buvau žymiai didesnis už pipirą. Ir 

kaip paprastai tokie „vyrai” visada paslaugūs. Toks bu
vau ir aš.

Kaip Mama pasakoja, aš buvau jau ketverių metų 
ir kartą „padėjau” jau nešti kibirą vandens. Mama iš
girdo zvimbiant ir kažkas į kibirą plumptelėjo. Tai buvo 
gal jau paskutinė Pirmojo pasaulinio karo kulka. Mama 
dėkojo Dievui, kad ji pataikė į kibirą, bet ne man.

Kartą aš paklausiau Mamos: „Kada aš gimiau?” 
Dažnai girdėdavo tokį klausimą. Mama man atsakė: 
„Kada Pasaulinio karo paskutinė kulka įkrito į kibirą 
vandens, kurį „padėjai” man nešti, tu buvai ketverių 
metukų. Kai paaugsi, suskaičiuosi, kada gimei. O gi
mei gražiame mieste — Kalvarijoj”.

Neprisimenu, kokiu būdu iš Kalvarijos patekome į 
Dzūkiją ir gyvenome mažoje trobelėje ant Galadusio 
ežero kranto. Viduriu ežerėlio „ėjo” demarkacijos lini
ja tarp Lietuvos ir Lenkijos (arba lenkų okupuoto 
1920.10.09 Suvalkų trikampio — Lietuvos žemės).

Lenkų partizanai žiemą dažnai pereidavo į Lietuvos 
pusę ir plėšikaudavo. Tuomet mūsų kariuomenei fron
tas buvo platus, ir ji negalėjo visur aprėpti.

Kartą lenkai ant Galadusio ežero (tai buvo žiemą) 
sumanė pažuvauti. Staiga iš kaimo kapinaičių „užgrojo” 
kulkosvaidžiai. Aš „atsitiktinai” mačiau, kaip lenkai 
nešdinosi, o kulkosvaidžių „muzikos” klausiausi

parpuolęs už didelio akmens, nes iš kaimo dėdžių gir
dėjau, kad šaudant reikia slėptis. Ką mačiau ir girdėjau 
man patiko ir apie tai pasakojau kaimo dėdėms.

Kai buvau jau 6 metų, vieną žiemą Mama mane 
apkūtojo, paėmė maldaknygę, žąsies plunksną (discipul- 
ką) ir nuvedė pas kaimo daraktorių į „mokslus”. Pra
dėjome mokytis skaityti skiemenuodami abė ab obė ob 
ir t.t.

Mūsų universitetas ir daraktorius (tai ano meto 
pavadinimai) kilnodavosi — vieną savaitę pas vieną ūki
ninką, kitą — pas kitą. Būtų viskas gerai buvę, jei ne 
lenkų partizanai — plėšikai. Šie užpuolė ir nuniokojo 
tris kaimus (Beviršių, Odininkų ir Galionių). Darak
torius vos spėjo pabėgti, o mus šeimininkė s’isišaukė prie 
ratelio — pradėjom giedoti litaniją. Keletas plėšikų, 
pažiūrėję pro duris, numojo rankom ir skubėjo toliau.

Labai visi gailėjosi, bet po šio įvykio jau daraktorius 
negrįžo ir „universitetas” užsidarė.

Po tos šaltos žiemos prašvito gražus pavasaris, o po 
jo-miela vasara. Tai buvo paskutinė mano dykinėjimo 
vasara.

Išgirdome, kad gretimam kaime rudenį atidarys 
mokyklą. Ilgai nelaukęs, nuėjau pasižvalgyti. Tai buvo 
1921 metų vasarėlė.

Grįžtu namo užsisvajojęs, dairydamasis ir staiga... 
prieš save pamačiau ateinantį nepažįstamą poną — 
gražiai apsirengęs, sagos ir kepurė blizga, drąsiai ir 
gražiai žengė... Jau iš tolo aš nusiėmiau kepurę (taip 
Mama mokino kiekvieną poną sveikinti). Nepažįstamas 
ponas šypsodamasis pakėlė ranką prie kepurės ir nu
skubėjo lauko keliuku toliau... Atsigrįžęs dar ilgai žiū
rėjau, kol nepažįstamasis dingo už Dzūkijos kalnelių.

Pagalvojau: „O, kad aš toks būčiau”. Šis ponas man 
labai patiko. Bet vėl mintis: „Mano tėvai neturtingi: nei 
mokslui, nei rūbams nebus pinigų...” Šis vaizdas man 
giliai įstrigo į atmintį. Kaime nė vienas dėdė negalėjo

man pasakyti, kas galėjo būti šis nepažįstamasis.
Kaimo žmonės sakydavo; „Kiaulių neganęs, ponu 

nebūsi”. Aš šioje „specialybėje” dirbau 4 vasaras. Žiemą 
pradėjau mokslus pradžios mokykloje.

Baigęs mokyklą, su prašymu bėgau į Lazdijus, kad 
priimtų į gimnaziją. Ji vadinosi Seinų „Žiburio” 
gimnazija, buvo įkurta Seinuose, bet lenkams 1920.10.09 
dieną užgrobus Seinus (Suvalkus, Augustavą ir kt.), gim
nazija persikėlė į Lazijus.

Gimnazijos direktorius buvo poetas kunigas Motiejus 
Gustaitis. Pirmas jo klausimas buvo: „Ar tėvai turtingi? 
Ar galės mokėti už mokslą?” Mano atsakymas buvo 
trumpas: „Tėvai neturtingi, bežemiai, bet aš noriu mo
kytis”. Ir stoviu paraudęs ir užsispyręs kaip ožys. Jis 
kalba savo, o aš savo, kad noriu mokytis. Pagaliau: „Jei 
būsi drausmingas ir gerai mokysies — nuo mokesčio už 
mokslą atleisime”. Pažadu viską. Paskutinis jo sakinys: 
„Rugsėjo pirmąją ateik į pirmąją klasę”. Bučiuoju 
direktoriui ranką, su gera žinia 7 km bėgu namo.

Gimnazijoj per istorijos pamoką papasakojau apie 
susitikimą su nepažįstamuoju prie demarkacijos linijos. 
Mokytojas paaiškino, kad nepažįstamasis buvo generolas 
Nisselen, komisijos narys, prancūzų karininkas, tikri
nęs, ar nėra pažeista demarkacijos linija. Lenkai tai 
dažnai darydavo ir net akiplėšiškai.

Man tas nepažįstamasis — dabar jau prantrūgų 
karininkas — patiko. O aš ar galiu būti tokiu, tik Lietu
vos karininku?

Gavęs brandos atestatą, ilgai nelaukdamas parašiau 
prašymą Lietuvos Respublikos prezidentui, prašydamas 
priimti į PLP Karo mokyklą. Sveikata tiko. Egzaminus 

• išlaikiau ir po trejų metų Lietuvos Respublikos preziden
tas, drauge su kitais kariūnais, man suteikė jaunesnio
jo leitenanto laipsnį ir įteikė kardą.

Tapau tokiu, kokiu mažas būdamas nesitikėjau būti. 
Taigi, nepažįstamas prancūzų karininkas parodė man

pavyzdį, o Seinų gimnazija (Lazdijuose) „Žiburys” 
apšvietė mano gyvenimo vargingą, sunkų ir dažnai mir
tinai pavojingą kelią.

Baigęs Karo mokyklą, gavau paskyrimą į 5-tą DLK 
Kęstučio pulką. Nurodytu laiku prisistatau pulko vadui, 
generolui štabo pulkininkui Čepui. Gaunu dar dvi savai
tes atostogų ir važiuoju ten, iš kur prieš tris metus iš
važiavau. Čia vėl radau daug pažįstamų: mokytojai, 
tarnautojai ir net einant į bažnyčią galvom linkčiojo el
getos, nes daugelis žinojo, kas aš buvau. Su jais greičiau
sia atsiskaičiau, daviau po 2 litus ir „sudie”.

Grįžau į darbą — būrio vado pareigom. Penkto pulko 
karininkų ramovėje buvo šventė. Pulko adjutantas per
skaitė įsakymą, pasirodai atsistojęs, kas esi ir sėdi vėl 
ten, kur nurodyta — daugiausia prie karininkų žmonų, 
raudonuoji, varžaisi. Pirmas „visuomeninis” egzaminas 
išlaikytas. Gal ne visai taip, bet gerai.

Susipažinau su kareiviais ir pradėjau nuoseklų 
darbą. Kareivį reikia pažinti, žinoti, „kur jam skauda”. 
Tokiu atveju kareiviai prie (vado) karininko patys prisi
riša. Greit mane perkėlė į Prienus, 5-to pulko II 
batalioną. Darbas tas pats, tik kareiviai ir vadai kiti.

Prienuose tarnaujant turėjome išgyventi skaudų 
smūgį — Vokietija užgrobė Klaipėdą ir jos kraštą.

Ką daro vokiečiai, tarnavę mano būry, o jų buvo 4. 
Rytojaus dieną visi vokiečiai turi važiuoti namo. Tik 
grįžęs iš tarnybos, tvarkausi namuose ir išgirdęs 
skambutį, įleidžiu. įeina mano būrio vokietis. Paklaus
tas, gal kas nutiko. Kadangi rytoj vokiečiai išvažiuoja 
namo, atėjęs atsisveikinti. Aš jo paklausiau: „Ar 
prisimeni, kad aš tamstą nubaudžiau, vieną valandą su 
šautuvu?” Jis atsakęs, kad reikėjo, nes vamzdis buvo 
surūdijęs. Padavęs ranką, palinkėjau jam laimingos 
kelionės.

(Bus daugiau)

i
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LIETUVIU TELKINIAI

CLEVELAND, OH

DARBAI DAR NEBAIGTI
Turbūt nedaug terasime Cle- 

velande lietuvių, kurie 
nepažintų visada mandagaus, 
geros nuotaikos, besišypsančio 
Vinco Apaniaus-Apanavičiaus, 
pasirengusio padėti, ar tai būtų 
lietuvių šalpos — B ALFo reika
lai, ar Lietuvių kultūrinio 
darželio problemos, Lietuvių 
namų ar kiti dabartinės Lietu
vos ir išeivijos rūpesčiai. Pas jį 
randa nuoširdaus patarimo, 
padrąsinančio žodžio ir retai 
kada į jį besikreipiantys gerų 
darbų savanoriai Vinco nelieka 
paleisti be norimų rezultatų. 
Tikro BALFo darbuotojo ir 
aukotojo įvaizdis.

Vincas Apanius kovo 31 at
šventė aštuonių dešimčių metų 
sukaktį! Bet ir šie susikrovę 
metai gamtos draugo, profe
sionalo sodininko, besirūpi
nančio ir savo fiziniu gerbūviu, 
ir kitų savo tėvynainių gerove, 
nesulaiko nuo įvairių įsiparei
gojimų ir jų vykdymo lietuvių 
labui. Nors jis kartais nedrąsiai 
pasiskundžia, kai žvalgydama
sis ar kreipdamasis į kitus, 
kurie galėtų jį nuo pirminin
kavimo pareigų atleisti, pakeis
ti ir, sulaukęs neigiamą at
sakymą jį, kai optimistą, 
pridengia nusivylimo šešėlis. 
Reikalinga ieškoti, kas toliau 
tęs darbus, kurie būtinai reika
lingi dabar ir ateityje.

Gyvenimas rieda tolyn, o Vin
cas vis toliau neša ir metų, ir 
darbų naštą. Jis gali tuo di
džiuotis, o tie, kurie patiria jo 
darbų dovaną, turėtų būti dė
kingi. Tikėkime, kad Dangus 
tokius Vinco darbus — darbelius 
kur nors užregistruoja amži
nybės knygose ar buhalterijos 
įrašuose.

Vincas Apanius nuo Vokie
tijos tremties laikų yra įsijungęs 
į įvairius lietuvių šalpos darbus, 
ten dirbdamas UNRA organi
zacijoje, o nuo pat 1949 metų at
vykimo Amerikon, įstojant į 
BALFo darbuotojų eiles. Dirb
damas įvairiose BALFo sky
riaus pareigose, nuo 1986 perė
mė BALFo pirmininko pareigas 
ir sąžiningai tęsia iki mūsų 
dienų, šelpiant čia paramos 
reikalingus, siunčiant siun
tinius į Lietuvą, Sibirą, persiun
čiant vertingą literatūrą Lietu
vos universitetams ir kitoms 
mokslo bei kultūros instituci
joms. Jo darbuose jam talkina 
Genovaitė Aukštuolienė, Balys 
Steponis, Irena Johansonienė ir 
Kazimiera Vaičeliūnienė.

Antras išskirtinas sukaktuvi
ninko veiklos laukas — tai 
Lietuvių kultūrinio darželio 
valdybai pirmininkavimas. Šis 
unikalus parkas, įkurtas 
Rockffellerio padovanotoje 
žemėje, atstovauja 23 tauty
bėms, gyvenančioms Cleve- 
lande. Parkas pradėtas orga
nizuoti tik vienerius metus 
vėliau, negu gimė Vincas Apa
nius, 1916 metais.

Lietuvių kultūrinis darželis 
buvo atidarytas 1933 metais su 
tuometinės Lietuvos vyriausy
bės padovanotu dr. Jono Ba
sanavičiaus biustu. Vėliau 
įrengtas D. L. Kunigaikštienės 
Birutės fontanas, pastatyti dr. 
V. Kudirkos ir prel. Jono Mačiu
lio-Maironio paminklai. Kultū
riniai darželiai yra Clevelando 
miesto nuosavybė; jis, kartu su 
atskirų tautybių komitetais, 
rūpinasi jų priežiūra, puošimu, 
gerinimu. Apanius yra lietuvių 
komiteto pirmininkas ir Cle
velando Cultural Garden Fede- 
ration vicepirmininkas.

Kultūriniai darželiai, apsi
gyvenus beveik išimtinai kitos 
rasės žmonėms, labai nukentėjo 
nuo vandalizmo. Neaplenktas

buvo ir lietuvių darželis — 
pavogti visi bronziniai biustai. 
Komiteto ir visų lietuvių pa
stangomis ir lėšomis, skulp. Ju
ro Palukaičio buvo atkurti Ba
sanavičiaus, Kudirkos ir Mai
ronio biustai iš plastinės masės. 
Dabartinę Lietuvių kultūrinio 
darželio valdybą-komitetą su
daro: pirm. V. Apanius ir nariai: 
K. P. Šukys, V. Staškus, 
Gražina Varnelienė, Salomėja 
Šukienė, Dalia Puškorienė ir 
Marytė Trainauskaitė.

Kai š.m. balandžio 2 d. gražus 
sukaktuvininko bičiulių būrys 
susirinko į jo sukaktį „Gintaro” 
restorane, Vytautas Staškus 
prisiminė Vinco profesinio gyve
nimo kelią. „Jau nuo pat gi
mimo dienos Vincas norėjo būti 
sodininkas, geras sodininkas. 
Jis gimė, kaip amerikiečiai sa
ko, su ‘žaliu nykščiu’, — kalbė
jo Staškus. — Iš gimnazijos įsto
jo į Fredos aukštąją sodininkys
tės mokyklą. Ją baigė vienas iš 
pirmųjų, ir norėjo tuojau pradėti 
savarankišką sodininkystės 
verslą. Bet bolševikų ir nacių 
okupacijos jo planus sumaišė. 
1944 m. buvo priverstas palikti 
Tėvynę ir gyventi Vokietijoje, 
dirbti visai kitokius darbus. Bet 
1949 m. atvykus į JAV, greitai 
atsirado puiki proga pradėti 
dirbti pasiruoštoje profesijoje. 
Čia jis dirbo, augino šeimą 
(sūnūs Aleksandras ir Viktoras, 
dukros Elenutė ir Rita), studi
javo ir 1954 metais mokslą ap
vainikavo bakalauro laipsniu 
sodininkystėje. Vinco svajonė 
pradėti nepriklausomą verslą 
nusitęsė iki 1957 m., kai įstei
gė bendrovę „Better Lawns and 
Gardens”, kuriai vadovavo 30 
metų. Bendrovė ir jos vadovas 
tapo populiarūs sodininkystės 
versle, Apanius buvo atžymė
tas kaip „outstanding Horti- 
culturist”, buvo kviečiamas į 
įvairius komitetus, kur ieškota 
jo patarimų ir nuomonės. Vers
las klestėjo. Savo pasisekimo 
rezultatais Vincas dalinosi ir su 
lietuviais, aukodamas įvairio
mis progomis, duodamas ge
rai apmokamų skelbimų lietu
vių renginių programose ir t.t.

Vaišės buvo pradėtos klebono 
kun. G. Kijausko, SJ, malda. 
Jaukių vaišių metu Vincas 
prisimintas ir kaip spaudos žmo
gus, savo straipsniais mokęs 
lietuvius sodininkystės mand- 
rybių, taip pat ir kaip LB, ALTo 
bei kitų organizacijų uolus 
narys.

Savo padėkos žodyje sukaktu
vininkas tikisi, Dievui pade
dant, ir toliau dirbti lietuvių 
šalpai ir Lietuvos reikalui. 
Ilgiausių, sveikiausių ir ge
riausių metų linkėjimų garsai 
palydėjo Vincą Apanių į viltin
gas ateities dienas. Sukaktuvi
ninkas jo šventės proga gautas 
pinigines dovanas perdavė 
BALFui.

V. Rociūnas

KANADIEČIŲ JAUNIMAS
MOTINOMS PAGERBTI 

SPEKTAKLYJE

LB Clevelando apylinkės val
dyba, vadovaujama pirm. 
Vytauto Brizgio, pakvietė 
Hamiltono lietuvių jaunimo 
tautinių šokių ansamblį „Gyva- 
tarą” atlikti programą mūsų 
motinoms pagerbti dieną, ge
gužės 7, sekmadienį, 4 vai. p.p. 
Dievo Motinos parapijos audi
torijoje.

Bilietai po 10,8 ir 6 dolerius 
užsisakomi skambinant tel. 
2614077, gaunami sekmadienį 
po liet. pamaldų DMP svetainė
je ir spektaklio dieną prieš kon
certą. Visos vietos numeruotos.

Po rekolekcijų Rochesterio lietuvių Šv. Jurgio parapijos bažnyčioje. Iš k. — 
klebonas kun. Dominikas Mockevičius, rekolekcijas vedęs kun. Ričardas 
Mikutavičius ir kun. Kazimieras Mockevičius.

Nuotr. Prano Mockevičiaus

„Gyvataro” tautinių šokių 
grupei vadovauja Elytė Tarvy
dienė. Pranešėja Rūta Kamai- 
tytė. Dalyvauja 18 šokėjų. 
Orkestro vadovas — Kazimieras 
Deksnys.

Jaunimas savo šokiu, pagar
bą išreiškiančiu žodžiu ir daina 
prisimins motinas, kurioms 
meilė neturėtų būti mažesnė 
kaip ir motinų meilė savo 
vaikams, Dievui ir Tėvynei.

Visi dalyvaukime prasmin
goje pavasario šventėje. Po 
gražaus spektaklio visi kartu su 
kanadiečiais lietuviais pasi
vaišinsime parapijos svetainėje.

VYKSTAME Į „PERLŲ 
ŽVEJŲ” OPERĄ

Clevelando pensininkų klubas 
suorganizavo autobusą kleve- 
landiečių, norinčių vykti į Čika
gos Lietuvių Operos spektaklį 
„Perlų žvejai” š.m. gegužės 14 
dieną.

Autobusas išvažiuoja gegužės 
14,6:15 vai. ryto iš Dievo Moti
nos parapijos automobiliams 
statyti aikštės, Marcella Rd.

Ekskursantai apsistos Fair- 
field Inn viešbutyje, iš ten vyks 
į operą, kur bilietai jau iš anks
to užsakyti.

Gegužės 5 d., primadienį, po 
pusryčių viešbutyje, aplankysi
me Lietuvių centrą Lemonte, iš 
ten-atgal į Clevelandą. Ekskur
sijos vadovas Vytautas Staškus.

V.R.

PENSININKŲ SUĖJIMAS

Clevelando lietuvių pensi
ninkų klubo narių suėjimas š.m. 
gegužės 4 d., ketvirtadienį, 2 v. 
p.p. vyko Lietuvių namų viršu
tinėje salėje. Suėjime prisiminta 
Motinos diena. Advokatas 
Vytas Matas pranešė apie „Liv- 
ing Trust” ir „Living Will” pa
ruošimą.

MOTINOS DIENA 
ŠV. JURGIO PARAPIJOJE

Šv. Jurgio parapija Cleve- 
lande š.m. gegužės 14 d., sek
madienį, specialiomis Mišiomis 
10:30 vai. ryto minės Motinos 
dieną. Aukų rinkėjai platina 
Motinos dienos korteles.

ŠIMTMEČIO IŠKILMĖS

Clevelando šv. Jurgio lietuvių 
parapijos šimtmečio švenčių

pynė bus užbaigta sekmadienį, 
birželio 4 d., 10:30 vai. rytą šv. 

Mišiomis, aukojamomis Cleve
lando vyskupo Anthony Pilla. 
Po Mišių parapijos salėje bus 
pokylis. Vietų skaičius ribotas 
— 225 svečiams. Informacijas 
teikia Šimtmečio komiteto 
pirmininkė Liucija Tamošiū
nienė, tel. 230-0860.

T.G.
NEW YORK, NY

ATVELYKIO POPIETĖ

Lietuvių Moterų klubų fede
racijos New Yorko klubas dau
gelį metų suruošdavo visų mė
giamą ir gausiai lankomą tradi
cinę Atvelykio popietę. Tos 
tradicijos grandinė pastaruosius 
dvejus metus buvo nutrūkusi ir 
„popietės” nebebuvo rengiamos. 
Šiais metais Klubo moterys, tal
kinamos vyr. skaučių židinio 
„Vilija”, tradiciją vėl atgaivino. 
Popietė įvyko balandžio 23 d., 
Atvelykio sekmadienį, 3 vai. 
p.p., Kultūros Židinio didžiojoje 
salėje.

Salėje buvo pastatyta 15 vai
šėms paruoštų stalų, papuoštų 
tik ką pražydusių įvairių mede
lių šakelėmis. O du ilgi, vienas 
šalia kito sustatyti stalai 
puikavosi įvairiais, darbščių 
klubo moterų pagamintais val
giais. Viduryje — stovėjo didelė 
tulpių, irisų bei kitų gėlių 
jaunų, pražydusių medelių ša
kelių sudaryta puokštė. Per 
siaurus salės langus (kurių 
palangės irgi buvo papuoštos 
žalumynais) į salę skverbėsi šilti 
saulutės spinduliai.

Meninę dalį atliko smuikinin
kas Wilhelmas Čepinskis. Jis 
pagrojo Sonata in E Fiat — W. 
Amadeus Mozart ir Čigonų me
lodijas (Zigeuner weisen) —- 
Sarasate.

Nesiliaujant plojimams, dar 
buvo išgirsta pirmoji dalis iš W. 
A. Mozart sonatos smuikui A.

Smuikininkui fortepijono pa
lydą suteikė nuoširdus lie
tuvių bičiulis; pianistas William 
Smiddy.

Tenka apgailestauti, kad for
tepijonas skambėjo per garsiai, 
todėl ypač nukentėjo švelni ir 
melodinga Mozarto sonata in E 
Fiat. Bet dėl to pianistą kaltin
ti nedera. Priežastis buvo ta, 

) kad salėje prieš sceną buvo pa
statytas kalbėjimui paruoštas 
mikrofonas, kuris stovėjo ar
čiau fortepijono, ir lygiavosi 
su fortepijono apačia. Tokiu 
būdu fortepijonas buvo garses-

i nis už smuiką.
Wilhelmas Čepinskis — jau

nas, berods vos įžengęs į 18-sius 
metus. Smuiko studijas tęsia 
garsiojoje ir prestižinėje Julliard 
muzikos mokykloje, New Yorke. 
Nepaisant to, jis jau yra vadina
mas smuikininku, virtuozu. Su 
simfoniniais orkestrais yra kon
certavęs (o ir koncertuoja) ne tik 
Lietuvoje, bet ir už jos ribų. 
Birželio mėnesį yra pakviestas 
į Venezuela. Ten koncertuos 
kartu su Venezuelos simfoniniu 
orkestru. New Yorko lietuviai 
džiaugiasi turėdami progos daž
nai W. Čepinskį išgirsti, nes 
jis savo talkos lietuviams ne
atsisako.

Prieš pradedant vaišes, savait
raščio „Darbininkas” vyr. redak
torius kun. dr. Kornelijus Buč
inys, OFM, į Aukščiausiąjį krei
pėsi šiais žodžiais: „Nors mes 
džiaugiamės Kristau, Viešpatie, 
Prisikėlimo iškilme, suteik, kad 
švęsdami laikinas šventes, suge
bėtume džiaugtis ir amžinąja 
laime. Įkvėpk mums savo dva
sios meilę, kad būtume pasotinti 
ne vien laikinais velykiniais 
džiaugsmais ir valgiais, bet 
sugebėtume džiaugtis Tavo mei
le per amžius!”

Klubo pirmininkė, dr. Marija 
Žukauskienė, pirmąja prie vai
šių stalo pakvietė buvusio 
Lietuvos ambasadoriaus, dabar
tinio specialaus patarėjo prie 
Jungtinių Tautų, Aniceto Simu
čio žmoną Janiną Simutienę. Po 
jos ėjo ir visi kiti.

Ir taip, jaukia ir draugiška 
nuotaika, besiklausant muzikos 
ir vaišinantis, buvo praleistos 
kelios valandos. Saulutei vaka
rop pakrypus, besisiskirstantys 
į namus dalyviai išsinešė dėkin
gumo jausmą šios šaunios Atve
lykio popietės rengėjoms. Tiki
masi, kad ir ateinančių metų 
Atvelykio sekmadienį vėl čia 
susirinksime.

Klubo valdybą sudaro: dr. Ma
rija Žukauskienė — pirmininkė, 
Ieva Jankutė — sekretorė, Sofi
ja Skobeikienė — kasininkė, 
Malvina Klivečkienė —
cepirmininkė. p. Palys
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OAK LAWN 
REALTY 
6253 W. 95 St 
Oak Lawn, IL 60453

(IfflJisfj

BALYS BUDRAITIS
Patarnauja įvairių nuosavybių 

pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti 

skambinkite:
BUDR AlC

Bus. 708-499-7000 
Fax. 708-499-7006

U I

Ras. 312-778-3971 
Pager 312-3060307

FOR RENT

Išnuomojamas 8 kamb. 2 mlag.
apšildytas M.; šaldytuvas, ir virimo 
plyta; 71 St. ir Washteaaw apyl. $428 Į
mšn. + 1 mšn. „socurtty dop” Ir 
„leaae”. Kreiptis į Almą: 312-478-8727.

MISCELLANEOUS

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu ir užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai.

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

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

FRANK ZAPOLIS 
3208Vz West 95th Street 

Tel. (708) 424-8654 
(312) 581-8654

IjjjĮ

LIETUVOS AIDAI

veda KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Penktadieniais 7:00 v.v. — 8:00 v.v. 
1450 AM banga.

Adresas: 2624 W. 69 St. 
Chicago, IL 60629

Tel. 219-696-2228/Tel. - Fax 219-696-7760

midlcind Rzderal
Savings and Loan Association

75 metus aptarnauja lietuvius

Indėliai iki $100,000.00 
Apdrausti Federalinės valdžios

MAROUETTE PARK
2567 WEST 69th STREET 

(1-312) 925-7400
BRIDGEVIEVV

8929 S HARLEM AVĖ 
(708) 598-9400

BRIGHTON PARK
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470

RIIC t=t
I0UU NOfiUC 
LENOER

LIETUVIU 
EGZODO 

LITERATŪRA 

1945-1990

H. •

|s.- - v*** .:•••
t
Kazio Bradūno ir Rimvydo šilbajo- 
rio redaguota, dvidešimties autorių 
parašyta knyga, apžvelgianti visą 
45 metų mūsų egzodo literatūros 
laikotarpį. Veikalas 864 didelio for
mato puslapių, kuriuos puošia 
šimtai įvairiausių iliustracijų. Lei
dėjas — mecenatas yra Lietuvių 
Fondas, vardinis leidėjas — Litua
nistikos Institutas.

Leidinys gaunamas „Drauge”, 
4545 West 63rd Stree, Chicago, TL 
60629. Knygos kaina — $30.0(f 
Užsisakant paštu, persiuntimo išlar- 
doms pridedama $4.00, į Kanadą 
— $6.00, į kitus kraštus — $6.50. 
Illinojaus gyventojai visais atvejais 
dar primoka $2.63 valstijos mo
kesčių.

Many happy 
retoms.

B()NDS

RE/MAX 
REALTORS 

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

GREIT
PARDUODA

RIMAS L. STANKUS

1 Perkant ar parduodant 
1 Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
’ MLS kompiuteriųir FAX pagalba
■ Nuosavybių įkainavimas veltui
■ Perkame ir parduodame namus
■ Apartmentus ir žemą
1 Pensininkams nuolaida

KMIECIK REALTORS 
j 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 asrųęniškai 
patarnaus. Įkaiftąyirgą^veltui. ■,

HELP WANTED

TUOJAU REIKALINGI VYRAI 
IR MOTERYS

Mundelein, IL firmai, kurioje nebu
vo nei streikų, nei atleidimų per 75 
metus. Patyrimo nereikia. Darbui 
tinkantys bus gerai paruošti. Dirb
ti galės TUOJ PATI

S550-S700 Į savaitę 
D A L A8SOCIATE8 

708-949-9409
Kviečiame kreiptis dvikalbius, stu
dentus, vyr. amžiaus asmenis.

KOLEGIJĄ BAIGUSIEJI 
IR STUDENTAI!

Jei negalite rasti darbo savo sri
tyje, pabandykite kreiptis į mus. 
Uždarbis, paaukštinimai ir pa
žanga tarnyboje.
$1880-82200 Į mėn. pradžiai
Patyrimo nereikia. Darbdavys 
išmokys. Darbą galima pradėt 
tuoj pat. Savaitinė alga.
Kreipkitės tuoj pat dėl „inter- 
view”

708-949-9409

IEŠKO DARBO

48 m. moterie iš Lietuvos ieško 
darbo. Galiu prižiūrėti vaikučius, 
senelius; tinka valymo darbai. 
Truputį kalbu angliškai. Tai.:
218-874-2818

i
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LAIŠKAI
■

LIETUVOJ IR UŽSIENYJE

Radau „Lietuvos rytui” — di
džiausią tiražą turinčiam laik
raščiui Lietuvoje, ir „Draugui”, 
didžiausią tiražą turinčiam laik
raščiui už Lietuvos ribų. I šiuos 
laikraščius kreiptis mane pastū
mėjo kovo mėn. 11d. viename 
laikraštyje Lietuvoje išspaus
dintas interviu, kuris pradeda
mas: „taip sakė Elona Vaišnie- 
nė... Išvykdama ji... mūsų kores
pondentui (pavardė)... davė in
terviu”. To interviu nesu 
davusi. Laikraštis manęs net 
nebuvo prašęs interviu ir mini
mas korespondentas laikraštyje 
spausdinamų klausimų manęs 
neklausė.

Spausdintas ne interviu, bet 
vienas sovietinės spaudos pasi
bjaurėtinų bruožu, dariusių ją 
beverte demokratinio pasaulio 
akyse. Kad sovietinis interviu 
buvo išspausdintas Lietuvos 
spaudoje penkeri metai po ne
priklausomybės atstatymo, turi 
mus visus suneraminti.

Kadangi spaudos etika yra 
būtina sąlyga demokratijai gy
vuoti, prašau didžiausių lie
tuvių laikraščių redakcijas Lie
tuvoje ir užsienyje pasisakyti 
žurnalistinės etikos klausimu, o 
lietuviškos spaudos skaitytojus, 
kur jie begyventų, kviečiu pro
testuoti prieš kiekvieną sovie
tinės spaudos požymį lietuviš
koje spaudoje.

Norintiems pajusti sovietiško 
interviu skonį, duosiu pavyz
džių. Minėtame rašinyje mano 
vardu sakoma, kad po 1945 m. 
Lietuvoje vyko „pilietinis 
karas” (aš tą skaudų mūsų is
torijos laikotarpį laikau ko
va prieš okupantą), kad 
anksčiau daugumas lietuvių į 
Ameriką atvyko „bado spau
džiami pasaulinės ekonominės 
krizės metu” (aš žinau, kad dau
gumas atvyko prieš pirmąjį 
pasaulinį karą, o ne pirmosios 
nepriklausomybės metu). Visai 
„nusišneku” apie išeiviją 
(sąryšy su 1990 kovo 11d. įvy
kiais) „lietuvių bendruomenės 
šeimose vyko piknikai, o klu
buose sueigos, kurias galėčiau 
pavadinti mitingais”. „Lietuvių 
bendruomenės šeimos” yra 
mums nesuprantamas išsireiš
kimas. „Piknikai” nevyksta 
kovo mėn., nes tai yra gegužinės 
ir rengiami, kai šilta. „Suei 
gom” mes kažkodėl vadinam tik 
skautų susirinkimus, kurie daž
niausiai rengiami ne klubuose, 
paprastai turinčiuose leidimą

pardavinėti alkoholinius gė
rimus. Sueigų „mitingais” ne
vadinčiau, nes, būdami apsup
ti anglų kalbos, žodį „meeting” 
suprantam amerikietiškai, be 
politinio atspalvio. Lietuvoje 
„mitinguose” nesu buvus, tai 
nežinau, ar tas žodis tiktų api
būdinti išeivišką veiklą, Lie
tuvai vaduojantis iš Sovietų Są
jungos. Į JAV iš Lietuvos nese
niai atvykę sukčiai ir plėšikėliai 
mano vardu vadinami teroris
tais — tokių New York’o ir Chi- 
cago’s policija esą nėra mačiusi. 
O aš žinau, kad Amerikos polici
ja nedaug ko nėra mačiusijr te
roristus nuo sukčių bei plėšikė
lių tikrai atskirtų. Net prog
ramą, kurią vasario-kovo mėn. 
atvežiau į vieną miestą Lietuvo
je, „vadinu” klaidingu vardu ir 
nepataisau korespondento, kai 
jis man ne mano profesiją pri
skiria.

Užbaigdamas nebūtą pokalbį, 
korespondentas „man” pasako, 
komplimentą. Tie, kurie mane 
pažįsta, nusijuokė sužinoję, kad 
į komplimentą aš atsakiusi: 
„Okei!”

Elona Vaišnienė
North Haven, CY

Pastaba. Dr. Elona Vaiš
nienė yra PLB visuomeninių 
reikalų komiteto narė. (Red.)

PREZIDENTAS SAU, 
„RAGANOSIAI” SAU

„Drauge” balandžio 18 d. 
Pranas Abelkis skundžiasi, kad 
Lietuvoje naujai išleistoji biblio- 
monografinė knyga apie L.R. 
prezidentus per daug išpučia A. 
Brazausko „nuopelnus”. Kieno 
valdžia to ir galia — sako sena 
patarlė. Taip juk ir anksčiau 
buvo; ir vėlesniaisiais Nepri
klausomybės laikais leidiniai 
liaupsino A. Smetoną daugiau, 
negu A. Stulginskį arba K. Gri
nių.

O jeigu knygoje neįvertintas 
V. Landsbergio tuolaikinis nuo
pelnas Lietuvai, sutinku, tai au
torių didelis nemandagumas ir 
netaktas. Tačiau panašiai el
giamasi ir pas mus: prieš metus 
išėjusioje „Lietuvių fondas II” 
knygoje tarpe L.R. prezidentų 
nepaminėtas A. Brazauskas, bet 
įdėtas V.Landsbergis! Duots 
duotam, sakytų žemaičiai.

Pr. Abelkis cituoja iš vėliau
siosios knygos: „...Sąjūdis buvo 
ta jėga, kuri savo galingu petimi 
išlaužė duris į demokratiją...” 
Norom nenorom posakis primi
nė dar 1940-1941 metais mo
kykloje vaikams įkaltąją Salo
mėjos Nėries „Poemą apie Stali
ną”: „Jisai tai milžino pečiais 
išlauš duris į saulę,/ Ir apie jį 
legendos skris per platųjį pasau
lį...”

Kristina Likanderytė (teikia „Dainavos” ansamblio vadovui ir dirigentui 
muz. Dariui Polikaičiui dovanėlę 50 metų sukaktuviniame pokylyje balandžio 
22 d

„International Medical Relief ’ komitetas iš Northwest Community ligoninės pasiruošęs nuolat 
aukoti aparatūros ir medicininių reikmenų Lithuaman Mercy Lift organizacijai, kad būtų išsiųs
ta į Lietuvą. Iš kairės komiteto nariai: Ruth Mau, R.N., Steve Albers, dr. Arvydas Tauras, dr. 
Cesar Romero, Rose Marie ir dr. Thomas Sammans.

DRAUGAS, penktadienis, 1995 m. gegužės mėn. 5 d.

Griuvo tironas Stalinas, ir 
užmirštos liko apie jį sukur
tosios legendos. Taipgi užmirš
tos bus ir neteisėtos „panagiri- 
kos”, rašomos šių dienų knygo
se. Išliks tiktai tiesa, sąžinin
gumas ir tėvynės meilė.

Vytautas J. Šliūpas, P.E.
Burlingame, CA

POLITINĖS GUMOS 
KRAMTYMAS

1
Suderintoje atsiprašymų sa

vaitėje prezidentas Algirdas 
Brazauskas atsiprašė žydų 
tautos už jai padarytas skriau
das Antrojo pasaulinio karo 
metais, o Seimo pirmininkas 
Česlovas Juršėnas pareiškė se
niai reikalautą atsiprašymą 
savo draugų, buvusių*komunis- 
tų vardu už padarytus nusikal
timus lietuvių tautai ir Lietuvos 
valstybei, valdant Lietuvos ko
munistų partijai sovietų okupa
cijos metais.

Kiek tuose atsiprašymuose 
buvo nuoširdžios atgailos ir kiek 
pasiteisinimo, nesunku atsekti, 
atidžiau paklausius Česlovo 
Juršėno kalbos, pasakytos iškil
mingame Seimo posėdyje. Jur
šėnas atsiprašymą padalino į 
tris dalis ir kelis atgailos lygius. 
Anot jo: Lietuvos komunistų 
partijos nebėra, taigi, nėra ir 
kaltininko. LDDP, kurios tary
boje jis pats yra nariu ir į kurią 
susispietė buvusieji Lietuvos ko
munistų partijos nariai. Jo žo
džiais: „...ši partija nėra niekam 
nusikaltusi”.

Dėl Lietuvos komunistų par
tijos padarytų nusikaltimų sta
linizmo metais, jie buvę pa
smerkti 19Š9 m. gruodžio mėn., 
atsiskiriant nuo Sovietų 
Sąjungos komunistų partijos.

Apie savo paties moralinę 
kaltę Juršėnas sakėsi atgailą 
padaręs 1990 ir 1992 m. rinki
muose. „Dabar ją pakylėjau į 
aukštesnį lygį”.

— Še tau šunie, ir Devintinės! 
— būtų pasakęs žemaitis ūki
ninkas, kurio kaulai trūnyja Si
biro platybėje drauge su tūks
tančiais kitų nekaltų žmonių, 
išvežtų į pražūtį komunistinės 
priespaudos metais, valdant 
Lietuvos komunistų partijai.

Nusikaltimas padarytas, bet 
dėl to, kad nusikaltėlis pakeitė 
savo pavardę, jis dabar jau nebe- 
kaltas. Turėdamas naują pavar
dę, jis nenusikalto, o už jo pada
rytus nusikaltimus Stalino me
tais atsakomybės nusikratyta 
skyrybomis.

Dėl moralinės kaltės ir atgai
los — čia jau kiekvieno asme

niškas reikalas. Juršėnas savąją 
atgailą pakylėjęs į aukštesnį ly
gį. Deja, ne aukščiausią. Aukš
čiausiame — žmonės, nusikaltę 
savo tautai ir valstybei, padarė 
viešą atgailą, atsistatydina. Ki
taip jokie atsiprašinėjimai ne
reiškia nieko daugiau, kaip „po
litinis gumos kramtymas”.

Pranas Lapė 
Chamberlain, ME

KAS SVARBIAU?

Perskaičius rašinėlį, „Kur 
eini, Drauge” — labai nustebau. 
Pirmiausia antraštė „Kur eini, 
Drauge” labai nelogiška. Gal 
norėta išsireikšti „įmantriai”, 
bet juk „Draugas” yra dienraš
tis, neturįs kojų, taigi, kur jis 
gali „nueit”? Nepasitenkini
mas, kad dienraštis nekomen
tuoja rašinio apie medžiokles ir 
medžiotojus yra keistas. Kaip 
„Draugas” gali komentuoti 
kiekvieną rašinėlį, kokio žanro 
ar kjrypties jis bebūtų? Tam 
neužtektų nei laiko, nei vietos, 
be to, gyvename laisvos spaudos 
laikais!

Pareikšta nuomonė apie me
džiokles ir medžiotojus buvo

labai antagonistiška. Medžiok
lės ir medžiotojai egzistavo nuo 
pat pasaulio pradžios. Senovėj 
juk nebuvo tų liuksusinių krau
tuvių, kaip dabar. Medžiotojų 
trofėjai papildė žmonių maisto 
atsargas. Taip ir dabar! Niekad 
nebuvo girdėta, kad medžiotojai 
yra žvėrių skriaudėjai. Puikiai 
atsimenu, kad Lietuvoje egzis
tavo Medžiotojų draugija, kuri 
buvo legali organizacija, jai ir 
mano tėvelis priklausė, ir jo 
daugelis draugų, kurie nebuvo 
jokie gyvulių kankintojai. Tu
rėjome ir „Gyvulių globos drau
giją”, o Medžiotojų draugijos 
egzistuoja beveik visam pasau
ly!

Teatrališkai kaprizingas „ne
noriu girdėt, nenoriu matyt” — 
nėra imponuojantis! Gal tas 
„noriu ir nenoriu” gražiai 
praskamba Don Giovani opero
je, bet tai teatras, ne kasdieninė 
realybė. Rašoma apie gyvulių 
kankinimą, bet kaip su žmoni
ja? Gyvenam baisius žmonių 
žudynių ir kankinimo laikus. 
Žūsta milijonai nekaltų žmonių. 
Kas svarbiau, negi keturkojai? 

Nora Sakalauskienė
Los Angeles, CA

Viešpačiui išsivedus pas save mano mielą draugą
A.tA.

SIMONĄ PAULIŲ
jo liūdinčiai žmonai ONAI, jo sūnums dr. ALGIUI ir ED- 
MUI, jo dukroms IRENAI, ALDONAI, ROMANAI ir jų šei
moms reiškiu nuoširdžią užuojautą ir kartu su jumis
liūdžiu.

La Crosse, Wis.
Kun. Antanas Žvinklys

Mielam Broliui

A.tA.
ALGIRDUI JOSIUKUI

Lietuvoje mirus, sesę DANUTĘ ir ALFONSĄ
ARLAUSKUS ir jų šeimas, skausmo valandoje
užjaučia „Sunny Hills” draugai.

O. Adomaitienė kun. L. Musteikis
M. Balčiūnienė A. B. Nakai
O. Baltutienė A. J. Nakai
V. G. Beleckai E. M. Okai
F. B. Bočiūnai J. O. Peleckiai
A. G. Čekauskai Dr. D. M. Poulik
M. Ditkienė J. Ratnikas
S. Estkienė A. D. Vėlavičiai
A. J. Janoniai J. A. Vyšniauskai
S. Kačinskienė J. V. Zubavičiai
J. S. Mačiulaičiai A. E. Žalkauskai

Nuotr. Jono Tamulaičio

M^rnvosv rote

IX)N'T SPEND IT Ali • SAVE SOME AT

MUTUAL SAVINGS
AND IOAN A5SOCIATION 

Cborleied ond Soperyned by tbe United Stote, Govei limeni 

2212 W CERMAK ROAD • CHICAGO, IUINCMS 60608 PHONE (312| 847 7747

A.tA.
MYKOLAS A. PAULIONIS

Staigiai ir netikėtai savo namuose mirė š.m. balandžio 29 
d., sulaukęs 48 metų. Gyveno Phoeniz, AZ, anksčiau 
Springfield, IL. Gimė Vokietijoje. Amerikoje išgyveno 46 
metus.

Nuliūdę liko: motina Veronika Paulionienė, tėvas Augus
tinas Paulionis, sesuo Rimgailė Rėklaitienė, jos vyras Vytau
tas ir jų dukros: dr. Vida Skandalakis, jos vyras dr. Lee 
ir jų vaikai: Linutė ir Jonukas; Elena Sieczkowski, jos vyras 
Bill ir jų sūnus Vilius; sūnus Povilas Rėklaitis, brolis Antanas 
Paulionis, gyv. Kalifornijoj, dėdė Vytautas Paulionis ir teta 
Stasė, teta Zuzana Dzikienė ir vyras Stasys, teta Elena 
Paulionienė-Kerienė ir vyras Stasys; pusbroliai: Nerijus ir 
Jurgis Paulioniai, pusseserė Nijolė Drauge Ii e nė, vyras 
Vaidevutis ir jų vaikai Ginta ir Gailius. Lietuvoje likę teta 
Bronė ir jos vaikai Verutė ir Rimutė su šeimomis.

A.a. MYKOLAS PAULIONIS bus pašarvotas š.m. gegužės 
mėn. 3 d., trečiadienį Hansen Chapel, 8314 No. 7th St., 
Phoenix, AZ. 85020, tel.: 602-944-1561, laidojimo namuose. 
Atsisveikinimas ir maldos 7 v.v.

Mirusiojo kūnas bus parvežtas į Čikagą ir pašarvotas D. 
A. Petkus Marųuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St., š.m. 
gegužės mėn. 5 d., penktadienį, nuo 2 vai. p.p. iki 9 vai. 
vakaro.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, gegužės mėn. 6 d. Iš laido
jimo namų 9 vai. ryto velionis bus atlydėtas į Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto bus auko
jamos gedulingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis 
bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. Vietoje gėlių prašoma aukoti 
„Lietuvos Našlaičių Globos” komitetui.

Nuliūdusi šeima

Ilsėkis Ramybėje

A.tA.
EMILIJA RASTENIENĖ 

GERMANĄ VIČIŪTĖ 
1907.IX.13—1995.IV.21

Grasildos ir Jono Germanavičių dukra, velionė Emilija 
gimė Vaškuose. 1941 m. ištekėjo už Vinco Rastenio, 1944 m., 
rusams artėjant prie Lietuvos, pasitraukė į Prancūziją, o 1948 
m. atvyko į Jungtines Amerikos Valstybes. Kiek pagyvenę 
Cleveland mieste, 1952 m. abu naujakuriai įsikūrė New Yor- 
ke. Vincas ten mirė 1982 m., o Emilija išgyveno iki dabar.

Lietuvoje jos gedi vieno mirusio brolio sūnus Eidigintas 
Germanavičius su žmona Janina ir šeima, ir kito mirusio 
brolio dukra Janina Armanavičiūtė. Amerikoje liko vyro 
brolis Jonas Rastenis.

Apimti liūdesio, velionės pagerbti, prisiminti jos darbų, 
ir su ja atsisveikinti, iš New York ir apylinkių rinkosi Emili
jos draugai ir draugės, šeimos artimieji, globėjai ir kaimynai. 
Atsilankė artima draugė Amelia Morkevičienė, (o kita draugė, 
Jadvyga Kregždienė, jau nebepajėgė). Marija ir Vitalis 
Žukauskai tarė atsisveikinimo žodžius. Valda Gaubienė savo 
ir savo vyro Raimondo, Lonedos ir Artūro Jautakų, ir 
Valdonės bei Ramūno Gaubų vardu, taigi lyg ir naujosios atei- 
vijos vardu, prisiminė Emilijos svetingą prieglobstį. Poetas 
Leonardas Andriekus pasidalino pluoštu atsiminimų, o 
bažnyčioje pamokslą pasakė kunigas Vytautas Palubinskas.

Velionė palaidota šalia savo vyro Cypress Hills kapinėse.
Laidotuvių dalyviams dėkoja šeimos artimieji:
Leonas Sabaliūnas ir Onutė Sabaliūnienė, Ann Arbor, 

Michigan, Danutė Statkutė-Rosales ir Jūratė Statku
tė-Rosales, Caracas, Venezuela.

Mylimai sesutei

A.tA.
GRAŽINAI KOVALSKIENEI

Australijoj mirus, brolį VYTAUTĄ LINARTĄ ir jo 

šeimą nuoširdžiai užjaučiame.

G. Budraitienė 
B. Buikienė 
V. ir O. Gutauskai 
S. Kasnickienė 
V. ir O. Numgaudai 
P. ir B. Sabalai 
J. ir I. Stankūnai

Ws Shlp UPS

Užslimam maisto tiekimu (eaterlng)

talntan

312-434-9766

dclicatcsscH
Valgis Catering

Skaniausi lietuviški gaminiai
Geriausias spaudos rinkinys Čikagoje!

2624 W«t 69th Street. Chicago. IL 60629



6 DRAUGAS, penktadienis, 1995 m. gegužės mėn. 5 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

P ai. Jurgio Matulaičio mi
sija, įkurta Lemonte, yra savo
tiška retenybė Amerikos lietuvių 
gyvenime — besikurianti nauja 
lietuviška parapija. Ji auga ne 
tik parapijiečių, bet ir rūpesčių 
skaičiumi. Suprantama, kad 
vien iš gaunamų pąjamų misi
ja negali išsilaikyti, reikalingos 
papildomos lėšos, todėl jos kau
piamos įvairiais būdais. Sekma
dienį, gegužės 14 d. — Motinos 
dienos proga — misija ruošia 
pietus. Tai vienintelis renginys 
metuose, ruošiamas šios misijos 
vardu. Renginys prasmingas, 
nes ir parapija — ar, šiuo atve
ju, misija — mums yra kaip mo
tina, besirūpinanti dvasiniais 
reikalais. Pietūs ruošiami Pa
saulio lietuvių centro salėje, jų 
pradžia 12 vai., tuoj po Mišių. 
Svarbu vietas užsisakyti iš 
anksto, skambinant Aldonai Pa- 
lekienei 708-448-7436 arba Bi
rutei Navickienei 708-739-0363. 
Visus kviečia misijos kapelionas 
kun. Algirdas Paliokas, SJ, pri
mindamas, kad po pietų pakaks 
laiko ir į „Perlų žvejų” spek
taklį Morton auditorijoje 
nuvykti.

Čikagos apylinkių ateiti
ninkų Šeimos šventė įvyks sek
madienį, gegužės 21 d. Lemon
te. Šv. Mišios bus 9 v.r. Pal. J. 
Matulaičio misijoje, o po pamal
dų akademija ir programa Atei
tininkų namuose. Visi jaunu
čiai, moksleiviai, studentai, 
sendraugiai ir prijaučiantys 
maloniai kviečiami dalyvauti.

Sol. Liudas Norvaišas, 
vienas jaunųjų bosų Lietuvos 
Operoje, kuris atlieka pagrin
dines partijas, dainuoja taip pat 
koncertuose su simfoniniais 
orkestrais, ir ne vien tik Lietu
voje. Šiuo metu jis yra Čikagoje 
ir „Perlų žvejų” operoje dainuos 
Nourabado partiją gegužės 14 d. 
spektaklyje.

Sol. Liudas Norvaišas.

x Kriaučeliūnų Vardo 
Montessori Vaikų Namelių 
apžiūrėjimas — gegužės 7 d., 
sekmadienį, 12-2 vai. p.p., 
2743 W. 68 St., Chicago, tel. 
312-476-4999. Vaikai, užregist
ruoti tą dieną sekantiems moks
lo metams, atleidžiami nuo 
registracijos mokesčio ($20). 
Taip pat birželio mėn. pradžio
je numatoma vasaros stovyk
lėlė. Kviečiami visi prieš
mokyklinio amžiaus vaikučiai.

(sk)

x Jei reikia įsigyti vai
ravimo teises (IL Driver’s 
License), kreipkitės į Ed Šuma
ną, tel. 1-708-246-8241. Aš 
padedu pensininkams.

(sk)

ARAS ROOFING
Arvydas Kiela 

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

Skambinti po 6 v.v.

Elena Šepikas iš Van Nuys, 
CA, yra nuolatinė knygų skaity- 
toja-užsakytoja. Ji sakosi 
negalinti gyventi be lietuviškos 
knygos, todėl vėl užsisakė ver
tingų leidinių „Draugo” 
knygyne net už 116 dol. Jeigu 
būtų daugiau tokių lietuviško 
spausdinto, jis niekuomet 
nesunyktų.

Gegužės mėnuo skirtas 
Dievo Motinai Marijai. Vyres
nieji tebeprisimena jautrias ir 
nuoširdžias gegužines pamaldas 
visose Lietuvos bažnyčiose (jos 
vyksta ir dabar) ir žiedais 
paskendusį Marijos altorių. Ne
daug yra bažnyčių šiame kraš
te, kur kasdien dar galime pa
justi tą pakilią nuotaiką, išgy
ventą tėvynėje gegužinėse pa
maldose. Verta prisiminti, kad 
tradicinės gegužinės pamaldos
— Šv. Mergelės Marijos litanija
— giedamos Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos bažnyčioje, Mar- 
ųuette Parke, kasdien, 6:30 vai. 
vak. Neleiskime litanijai skam
bėti apytuštėje bažnyčioje, atvy
kime net iš tolimesnių vietovių 
bent porą kartų per savaitę ir 
dalyvaukime šiose prasmingose 
pamaldose.

De Paul universiteto simfo
ninio orkestro koncertas ruošia
mas trečiadienį, gegužės 17 d.,
8 vai. vak., Chicago Orchestra 
Hali. Šiame orkestre groja ir 
koncerte dalyvaus mums pažįs
tama jauna, talentinga smuiki
ninkė Rita Kazlauskaitė. Bilie
tus į koncertą galima rezervuo
ti iš anksto telefonu 312 -
435- 6666.

Kun. Donald Petraitis, MIC, 
marijonų provincijolas ir kun. 
Jonas Kuzinskas, Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
klebonas, kartu aukos šv. 
Mišias Kapų puošimo dieną, 
gegužės 29 d., 10:30 vai. r., Šv. 
Kazimiero kapinėse, Čikagoje.

Padaryta klaida. Gegužės 3 
d. „Draugo” paskutinio pusla
pio žinutėje apie JAV Lietuvių 
Bendruomenės Baltimorės apy
linkės atsiųstą dienraščiui 
auką, kažkur „išnyko” vienas 
nulis ir aukos suma paskelbta 
klaidinga. Turi būti 100 dol., 
atsiųsta per Baltimorės LB 
valdybos kasininką Juozą 
Siaurusaitį.

Dail. Ada Sutkuvienė, be 
kurios talentingų rankų retai 
apsieina scenos apipavida
linimas, leidinių ar programų 
viršeliai, didžiųjų renginių — 
ypač mūsų operos — plakatai, ir 
kitais būdais remia lietuvių 
kultūrinį gyvenimą. Atsilygin
dama už „Draugo” siuntinėjimą 
šiais metais, dail. Sutkuvienė 
pridėjo 100 dol. auką dienraščio 
leidimo išlaidoms sumažinti. 
Ačiū!

x Siuntiniai į Lietuvą laivu 
per TRANSPAK. Skubiems 
siuntiniams — AIR CARGO. 
Maisto siuntiniai nuo $29 iki 
$98. Produktai aukštos ko
kybės. Du populiariausi tai $39 
šventinis siuntinys ir 55 sv. 
įvairaus maisto už$98. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 
Chicago, IL 60629, tel. 312-
436- 7772.

(sk)

x Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime 
jums nuoširdžiai patars ir patar
naus, duodami komiso nuolaidą, 
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)

POEZIJOS PAVASARĖLIS 
„GALERIJOJE”

Šį pavasarį, kaip ir ne vieną 
ankstesnį, per Velykas „Galeri
joje” buvo surengtas velykinių 
margučių konkursas. Labiau
siai iš visų svečių tuo tikriausiai 
džiaugėsi vaikai, galėję rungtis 
ridendami margašonius gražuo
lius ir stengdamiesi laimėti jų 
kiek galėdami daugiau. Išdi
džiai giriantis „grobiu” ne vieno 
jų akelės švytėjo lošėjų 
blizgesiu.

Pasibaigus šiam atrakcionui, 
prasidėjo kita pramoga, kukliai 
pavadinta „Poezijos pavasarė
liu”. Toks pavasarėlis taip pat 
jau nebe pirmas „Galerijoje”. 
Rengėjas Algimantas Kezys uo
liai ir užsispyrusiai, tačiau 
kartu žaismingai ir neslegiamas 
„profesionalų” išmanymo naš
tos, stengiasi į šį renginį 
pritraukti kuo daugiau paty
liukais, slaptai rašančių žmonių 
ir padėti nedrįstantiems išeiti į 
„šviesą”, o taip pat ir atrasti 
mažesnį ar didesnį talentą. 
Manau, kad toks geranoriš
kumas, mėginant kiekvienam 
norinčiam suteikti progą, yra 
tikrai sveikintinas ir pagirtinas.

Taigi šių metų „Poezijos 
pavasarėlyje” dalyvavo keturi 
rašantieji: Nendrė Ragalevičiū- 
tė, Kornelijus Jazbutis, Loreta 
Vaškus ir Daiva Kaiužaitė. 
Tiesa, pastarosioms dviems 
negalėjus dalyvauti, jų eilė
raščius perskaitė kiti.

Pirmoji „į sceną” išėjusi 
Lietuvos Policijos akademijos 
auklėtinė Nendrė Ragalevičiū- 
tė suskirstė savo eilėraščius la
bai paprastai — į parašytus 
Lietuvoje ir parašytus besi
svečiuojant Amerikoje. Jie šiek 
tiek skyrėsi savo gamtovaiz
džiu. Lietuviškuose, kaip ir 
dera, buvo daug lietuviškųjų 
gamtos štampų — kopų, jūros, 
pušų, jazminų baltų žiedų, o 
amerikietiškuosiuose atsirado 
daugiau uždaros erdvės, vyno ir 
šalčio. Paprastutė eilėraščių for
ma, dar neišsikristalizavusi iki 
daugiaprasmio ar nors kiek 
gilesnio paprastumo, tiesiogiai 
atspindėjo tokią pat paprastutę, 
tik su keliais apmaudžiais 
klausimais, kodėl praėjo meilė, 
kodėl išvažiuoja draugai, kodėl 
inteligentui šalta Čikagos 
vidury, virptelėjimais pasaulė
jautą.

Loreta Vaškus jau gal kai 
kam pažįstama iš knygos 
„Dvigubas solo”. Šį kartą susi-

Ar girdėjote apie „Valstiečių 
laikraštį”? Jis labai populiarus 
Lietuvoje, nes nepataikauja 
kuriai partijai ar grupuotei, ne
bijo pasakyti tiesos, bet taip pat 
skelbia įdomią medžiagą apie 
kaimo buitį, ypač praeitį. 
Išleidžiamas du kartus per 
savaitę. Laikraštis būtų įdomus 
ir užsienio lietuviams, bet ver
ta pagalvoti apie savuosius 
tėvynėje: žinant jų finansinę 
padėtį ir vargus, dažnas negali 
pats užsiprenumeruoti jokio 
laikraščio. Tikriausiai giminės 
ar pažįstami labai įvertintų 
dovaną, kuri juos lankytų 
nuolatos. Čikagoje „Valstiečių 
laikraščio” įgaliotinis yra mums 
visiems žinomas visuomeni
ninkas, gerų darbų rėmėjas Rai
mundas Rimkus, 1912 Elm- 
wood, Berwyn, IL 60402, tel. 
708-482-3234. Jis, be abejo, 
mielai suteiktų daugiau in- 
formacijų apie šį įdomų laikraš
tį.

x Union Pier, MI, skersai 
kelio nuo ežero, išnuomojamas 
vasarnamis vasaros sezonui. 
Galima daliiitis. Kreiptis: 
312-776-4755 arba 616- 
469-4347.

(sk)

x Panevėžiečių klubo gegu
žinė rengiama gegužės 7 d., 
sekmadienį, Šaulių salėje. Pra
džia 12 vai. Visi kviečiami daly
vauti.

(sk)

rinkusiuosius supažindino su 
vienu iš naujųjų savo eilėraščių 
„Kaip aš gaudžiau šviesą”. Eilė
raštyje atskleidžiama pastanga 
išsiveržti iš tamsos į šviesą, arba 
surasti ir suprasti save. Ši tema 
įvilkta į labai atviro ir begalinio 
kalbėjimo, panašaus į išsipasa
kojimą artimiausiai draugei (ar 
pačiai sau) formą, šiek tiek pri
stabdomą pasikartojančių 
esamos erdvės apibūdinimų — 
„mažas keturkampis tamsus 
pasaulis” ir „laimingos pabai
gos”, t.y., pasiryžimo iš šios tam
sos išsivaduoti — pagauti šviesą 
skaitymų, kūrybos, meilės 
pagalba.

Kornelijus Jazbutis taip pat 
turėtų būti pažįstamas iš 
„Draugo” kultūriniame priede 
spausdintų eilių. „Poezijos pava
sarėlyje” autorius kelis eilėraš
čius perskaitė žemaitiškai ir tuo 
labai pradžiugino porą tarp 
klausytojų pasitaikiusių že
maičių. Eilėraščiuose buvo 
kalbama universaliomis, tačiau 
poeto asmeniniais išgyvenimais 
išraižytomis mirties, gyvenimo, 
sugrįžimo į namus ar vaikystės 
stebuklą (prarastą rojų) 
temomis. Baisiausia mirtis yra, 
kai dar gyvas suvoki, kad esi 
miręs; mėginimas grįžti namo 
po daug metų — skausmingas ir 
pilnas klausimų, bijant ten te- 
berasti iš anų laikų paliktus ar 
jau naujus sušaudytuosius, pa
stanga grįžti į stebuklingas 
vaikystės Kalėdas ir Kūčias 
liūdna, nes bergždžia, o gyve
nimas taip pat ne vaivorykštės 
spalvomis žėrintis, gyvenimas 
— tai „bulių kautynių arena”, 
kurioje žmogus yra ne mata
doras, o deja, tik bulius.

Įdomus buvo Amerikos lietu
vaitės Daivos Karužaitės ang
liškai parašytas eilėraštis 
„Bilingual Pyramid (for Lithu- 
ania)”. Jame kalbama apie 
skausmingą imigrantų dukters 
ieškojimą savęs per kalbą kaip 
pažinimo šaltinį. Į skaudančią 
žaizdą panašiame plyšyje tarp 
dviejų kalbų arba dviejų patir
čių — iš tėvų gautos lietuviš
kosios ir tiesiogiai įgytos 
amerikietiškosios — turi atsi
rasti trečioji kalba, neiš
verčiama ir begarsė, tačiau ge
banti sulydyti abi patirtis į 
vienumą ir užgydyti žaizdą.

Reikia tikėtis, kad ateityje 
tokie renginiai bus ruošiami, o 
juose ryškesne ar silpnesne 
šviesa žibės vis daugiau eilia
vimo mėgėjų.

K.V.

PAVASARIO PUOTA

Balandžio 22-oji nuteikė pava
sariškai, saulė nepagailėjo 
šilumos ir spindulių. Ji džiugino 
tuos, kurie susiruošė į Šaulių 
rinktinės pavasario puotą. 
Nepaisant to, kad Jaunimo cen
tre tuo pačiu metu vyko Vytau
to Kernagio koncertas, šauliai 
gausiai susirinko į šį renginį. 
Pakili nuotaika, puiki Šeimi
ninkių paruošta vakarienė,

Čikagos lit. mokyklos, veikiančios Jaunimo centre, rašymo konkurso laimėtojai, IX ir X klasės 
mokiniai. Iš kairės: Tomas Mikužis, Andrius Paulius, Karina Turnerytė, Linas Jodwalis, Birutė 
Jurjonaitė, Indrė Žukauskaitė.

Nuotr. Vlado Žukausko

„Dainavos” ansamblio dabartinė valdyba sukaktuvinio pokylio metu balandžio 22 d. Iš kairės: 
Daiva Skuodytė, Vincas Bazis, Danguolė Uginytė, Rita Likanderytė, Yolanda Budelskytė-Lass.

Nuotr. Jono Tamulaičio

„DAINAVOS” JUBILIEJŲ 
BAIGIANT

Po dvasinės atgaivos iškilmin
gose pamaldose Švč. M. Marijos 
Gimimo šventovėje ir jubilieji
niame „Dainavos” koncerte Ma
ria aukšt. mokyklos auditori
joje, balandžio 23 d. skubame į 
Condesa dėl Mar pokylių salę 
užbaigti „Dainavos” meno an
samblio 50-ties metų veiklos su
kaktį.

Pokylį organizavo jubiliejui 
rengti komiteto narės Sofija 
Džiugienė ir Dana Bazienė, įde
damos daug sielos ir rūpesčių, 
dėl to jubiliejaus užbaigimo po
kylis buvo gerai organizuotas,

smagi Kosto Ramanausko 
orkestro muzika — visus 
nuteikė pavasariškai.

Ieškome žvaigždžių? Jų tu
rime čia pat. Kuklus Kostas Ra
manauskas — auksinių rankų 
žmogus, kuriam, turbūt, nėra 
tokio darbo, nepaklūstančio jo 
rankoms. Nesavanaudiškai, 
nesitikėdamas jokio atlyginimo, 
skuba pakviestas į Šaulių 
namus atlikti įvairius darbus, 
pašalinti atsiradusius gedimus. 
Tai tik buitis... Mes negalime 
įsivaizduoti šaulių renginių be 
K. Ramanausko orkestro. Jis — 
puikus muzikantas, virtuo
ziškai grojantis akordeonu. Kar
tais, rodos, groja jis akordeonu, 
o girdisi visas orkestras, Kostas 
naudoja elektroninės muzikos 
efektus. Jo orkestro talkininkė, 
solistė Liucija, puošia šį vienetą 
ne tik jautrių romantiškų dainų 
atlikimu, jos rankose kartais 
pravirksta ir smuikas, paįvai
rindamas ir pagyvindamas 
programą.

Žavios muzikos sūkuryje 
sukosi poros Šaulių namuose iki 
vidurnakčio. Baigėsi pavasario 
puota, atnešusi pavasarį į širdis, 
skambant Kosto Ramanausko 
orkestrui. Palinkėkime mūsų 
„žvaigždėms” amžino pavasario 
jų širdyse!

D.K.

sutraukęs per 400 žmonių, net 
pritrūko vietos kiek pavėlavu
siems.

Pokylio pradžioje susirinkę 
svečiai, o jų tarpe atvykę iš 
Kalifornijos, Floridos, Wiscon- 
sino ir kitų vietovių, paben
dravo, besi vaišindami, besisvei
kindami po ilgo nesimatymo, 
dalinosi „Dainavos” šventės 
įspūdžiais.

Pokylį pradėjo organizacinio 
komiteto ir pokylio viena ren
gėjų Sofija Džiugienė, pasvei
kindama svečius. Kad ši „Dai
navos” sukakties šventė būtų 
tinkamai paminėta, didelė 
padėka priklauso „Dainavos” il
gametei rėmėjai Irenai Kriau- 
čeliūnienei, kuri suorganizavo 
tam tikslui komitetą, jam vado
vavo ir rūpinosi tos šventės 
pasisekimu. Irena Kriaučeliū- 
nienė nuoširdžiai pasveikinusi 
„Dainavą”, savo žodyje prisi
minė „Dainavos” nueitą kelią, 
suminėjo „Dainavos” veiklos 
ryškiuosius bruožus ir įvertino 
ansamblio didžiąją misiją — 
puoselėti tautinę kultūrą, ug
dyti meilę tėvynei, dainai, 
giesmei, nešant mums dvasinės 
atgaivos. Padėkojo ir savo veik
liam komitetui, su kuriuo taip 
sėkmingai ruošė jubiliejų. „Dai
navą” sveikino Lietuvos genera
linis garbės konsulas Čikagoje 
Vaclovas Kleiza. Trumpu, jaut
riu žodžiu išreiškė dėkingumą 
į kultūrinį gyvenimą.

PLB pirmininkas Bronius 
Nainys gėrėjosi „Dainavos” dar
bais, įnašu lietuvybės išlai
kymui, kultūrinės veiklos puo
selėjimui. Palinkėjo „Dainavai” 
gyvuoti ir dainuoti dar daugelį 
metų.

Programai vadovaujanti Sofi
ja Džiugienė pakvietė „Daina
vos” ansamblyje išdainavusį ir 
tebedainuojantį Aleksą Smilgą, 
jį pasveikino, o dirigentas Da
rius Polikaitis ir „Dainavos” an

samblio valdybos pirmininkė 
apdovanojo dovanomis. Aleksas 
Smilga tarė ačiū, o dainaviečiai 
jam sudainavo „Valio, valio”.

Sofija Džiugienė pakvietė žo
džiui dr. Leoną Kriaučeliūną. 
Jis pasveikino „Dainavą” 
jautriu žodžiu, įvertino ansamb
lio atliktus darbus, gėrėjosi 
jubiliejaus švente, vertai 
ansamblio pelnyta, ir palinkėjo 
ansambliui šviesios ateities, ei
nant pasirinktu keliu — su dai
na į laisvę.

Programos vadovė Sofija Džiu
gienė perskaitė gautus sveiki
nimus raštu, suminėdama svei
kintojus. Sveikino buvę „Dai
navos” dirigentai — Algis Šim
kus, Petras Armonas ir Aloyzas 
Jurgutis; Ona Mikulskienė, Lie
tuvių tautinio meno ansamblio 
buvusi kanklių orkestro vadovė, 
Irena ir Antanas Sprindžiai iš 
Deltona, FL, dainavietės Amali
ja Jagutienė, Birutė Kožicienė 
iš Floridos, žurnalistė Aurelija 
Balašaitienė. Ta pačia proga pa
sveikino atvykusius į šventę 
buv. „Dainavos” administrato
rių Kęstutį Miklaševičių-Miklą, 
buv. chormeisterį Alfonsą Gečą, 
Eugenijų Slavinską iš Floridos, 
Aleksandrą Atutį iš Kaliforni
jos ir buv. „Dainavos” dirigentę, 
solistę Audronę Simonaity- 
tę-Gaižiūnienę; pasveikino žur
nalistą Jurgį Janušaitį, atvy
kusį iš Port Orange, FL, su var
do diena Jurginėmis, padėkojo 
jam už plunksnos darbą, plačiai 
garsinant spaudoje „Dainavos” 
jubiliejinę sukaktį.

Padėkota visai „Dainavos” 
ansamblio valdybai, pakvietus 
prie scenos, jie apdovanoti 
gėlėmis ir dovanėlėmis.

Pabaigoje kalbėjo ansamblio 
valdybos pirm. Danguolė Ilgi- 
nytė. Jos žodis — kupinas jaus
mingos padėkos visiems — jubi
liejaus rengimo komitetui, glo
bėjams Kriaučeliūnams, rėmė
jams ir lietuviškajai visuo
menei.

Pabaigoje prisimenama visi 
Jurgiai, švenčiantys vardadie
nius. Svečiai jiems padainavo 
„Ilgiausių metų” linkėjimus, 
kuriems vadovavo operos solis
tė Danutė Stankaitytė.

Taip baigėsi oficialioji minė
jimo dalis. Kun. Alg. Paliokas, 
SJ, kalbėjo maldą, dėkodamas 
Aukščiausiajam už suteiktas 
malones „Dainavai” ir palai
mino svečius bei vakarienę.

Po vakarienės orkestras 
trankiai grojo įvairius šokius, o 
dalyviai smagiai sukosi šokių 
sūkuriuose. Nuotaika puiki, ju
biliejaus šventė praėjo šauniai, 
visi įvertino „Dainavos” darbą, 
palydėjo prasmingais linkėji
mais ir pažadėjome su „Daina
va” drauge eiti į šviesesnę 
užsienio lietuvių ir Lietuvos gy
venimo ateitį.

Šią „Dainavos” šventę ilgai, 
ilgai nešiosime savo širdyse. O 
jubiliejui rengti komitetui, 
„Dainavos” valdybai ir visam 
ansambliui bei vadovams nuo
širdžiausias ačiū.

Jurgis Janušaitis
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