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Lietuva ir Čekija pasirašė 
memorandumą dėl prekybos 

liberalizavimo 
Vilnius , balandžio 17 d. 

(AGEP) — Lietuvos ir Čekijos 
prezidentai Algirdas Brazaus
kas ir Vaclav Havel trečiadienį 
susitikę dviese aptarė dvišalių 
santykių perspektyvas, tarptau
tinės politikos ir šalių vidaus 
reikalus. Po konfidencialaus 
pokalbio ir delegacijų susiti
kimo prezidentai dalyvavo pasi
rašant dvišalius susitarimus. 

Lietuvos ir Čekijos pramonės 
ir prekybos ministrai Kazimie
ras Klimašauskas ir Vladimir 
Dlouhy pasirašė memorandumą 
dėl prekybos liberalizavimo, o 
Lietuvos švietimo ir mokslo 
ministras Vladislovas Domar
kas ir Čekijos ambasadorė Lie
tuvoje Jaroslavą Jeslinkova pa
sirašė bendradarbiavimo švieti
mo srityje susitarimą. 

Lietuvos prezidentas po doku
mentų pasirašymo pareiškė, 
kad prekybos liberalizavimo 
susitarimas padės tvirtesnį 
pagrindą ekonominiam ir 
prekybiniam bendradarbiavimui. 
Pasak Lietuvos prezidento A. 
Brazausko, ruošiami ir kiti 

ekonominiai susitarimai. Jis 
tikisi, kad jau liepos mėnesį bus 
pateikta pasirašymui laisvosios 
prekybos sutartis, kuri padės 
labiau suartėti su Vyšegrado 
valstybėmis. 

Šio prezidento Havel vizito į 
Baltijos šalis metu Čekija pa
sirašė laisvos prekybos sutartį 
su Latvija ir ketina tokią sutartį 
pasirašyti su Estija. Lietuvos 
verslininkus labai nuvylė tai, 
kad dėl Lietuvos Žemės ūkio mi
nisterijos apsidraudimų, Vilniu
je pasirašyta tik prekybos libe
ralizavimo sutartis. 

Atsakomojoje kalboje prezi
dentas V. Havel pasakė esąs la
bai laimingas būti Lietuvoje, 
kuri dvasiniu ir istoriniu po
žiūriu yra artima Čekijai. Jis 
sakė, kad buvo aptarta šalių vi
daus padėtis, dvišaliai santy
kiai, tarptautinė politika. Pre
zidentai ketvirtadieni surengs 
spaudos konferenciją. 

Po dokumentų pasirašymo 
prezidentas V. Havel susitiko su 
Seimo pirmininku Česlovu Jur
šėnu. 

Pramonininką: nusivylę, kad 
Lietuva ir Čekija nepasirašys 
laisvosios prekybos sutarties 

Vilnius, balandžio 17 d 
(AGEP) — Pramonininkų konfede
racija labai nusivylusi, kad per 
Čekijos prezidento Vaclav Ha
vel vizitą Lietuva ir Čekija 
nepasirašys laisvosios prekybos 
sutarties. „Dėl nelanksčios 
muitų politikos prarandame mi
lijonus", sakė konfederacijos 
prezidentas Bronislovas Lubys. 
Jis patikino, kad konfederacija 
šiuo klausimu pateiks viešą pa
reiškimą. 

Pramonės ir prekybos minist
ras Kazimieras Klimašauskas 
teigė, kad šią sutartį sužlugdė 
Žemės ūkio ministerija. „Mūsų 
ministerija parengė laisvosios 
prekybos sutarties projektą, 
tačiau su juo nesutiko žemdir
biai", sakė pramonės ir preky
bos ministras Kazys Klimasaus-

Įteiktas Lietuvos 
pasirengimo NATO 

narystei planas 
Vilnius, balandžio 17 d. 

(AGEP) — Užsienio reikalų mi
nistras Povilas Gylys antradie
nį įteikė NATO generaliniam 
sekretoriui Javier Solana vadi
namąjį diskusijų dokumentą, 
kurį Lietuvos diplomatai pa
rengė kaip atsaką į pernai ru
denį paskelbtą NATO plėtimosi 
studiją. Dokumentas, kurio kon
fidencialumą saugo specialus 
Lietuvos ir NATO susitarimas, 
yra ataskaita, kokiomis poli
tinėmis ir gynybos sferos prie
monėmis Lietuva sieks narystės 
šioje Vakarų Europos gynybi
nėje sąjungoje. 

Pasak aukštų Užsienio rei
kalų ministerijos pareigūnų, 
diskusijų dokumente nurodyta, 
ką Lietuva yra padariusi 
suartėjimui su NATO ir ką 
planuoja dar nuveikti. Doku
mente tvirtair remiama nuosta
ta, kad NATO plėtimas turi už
tikrinti saugumo Europoje ne
dalomumą. Lietuvos diplomatų 
nuomone, šiam tikslui būtina, 
kad derybų procesas dėl priė
mimo į NATO prasidėtų vienu 
metu su visomis pretenden
tėmis. 

kas. Pasak jo. Žemės ūkio mi
nisteriją išgąsdino čekų pagei
davimas, kad per dvejus metus 
muitai jų įvežamiems žemės 
ūkio produktams būtų sumažin
ti iki nulio. 

Antradienį į Lietuvą atvykęs 
Čekijos prezidentas prieš tai 
lankėsi Latvijoje, kur buvo pa
sirašyta laisvos prekybos sutar
tis. Lietuvos ir Čekijos sutarčių 
pasirašymas Vilniuje įvyko 
trečiadienį, 11 valandą, pasi
baigus prezidentų Havel ir Bra
zausko pokalbiui dviese bei de
legacijų susitikimui. 

Po to Čekijos prezidentas dar 
susitiks su Seimo pirmininku 
Česlovu Juršėnu, pagerbs Lais
vės gynėjus Antakalnio kapinė
se, susitiks su premjeru Min
daugu Stankevičiumi. 

Vakare Vilniaus universitete 
Čekijos prezidentui bus su
teiktas garbės daktaro vardas. 
Universitete prezidentas dar 
susitiks su Cekijos-Lietuvos 
draugijos nariais. 

Jelcinui nelengva įtikinti 
balsuotojus 

Rusų šarvuočiai ir tankai dažnai apšaudomi Grozno gatvėse ir apylinkėse. Balandžio 17 d. Šatoj 
apylinkėje, apie 30 myliu 1 pietus nuo Grozno, čečėnai užpuolė 27 tankų, šarvuočių bei kitų karinių 
automobilių vilkstine. Rusijos Interfax agentūros žiniomis, 26 rusų kariai užmušti, 51 sužeistas. 
Nors prez. B. Jelcinas žada jėga ir derybomis kartu .vesti taiką iki birželio mėnesio, kol kas naudo
jamos tik jėgos priemones, čečėnams narsiai ginantis. 

Nuotr. Reuters 

Komisija rūpinsis 
naujosios 

Prezidentūros menu 
Vilnius , balandžio 16 d. 

(Eltos) — Lietuvos prezidento 
Algirdo Brazausko dekretu su
daryta komisija interjero įran
gai ir meno kūriniams restau
ruojamose Prezidentūros patal
pose įsigyti. Komisijos pirmi
ninku paskirtas Lietuvos dailės 
muziejaus direktorius Romual
das Budrys. 

Kaip žinoma, Lietuvos Prezi
dentūra kuriasi šiuo metu res
tauruojamuose XIX amžiaus 
pirmosios pusės reprezentaci
niuose rūmuose sostinės Dau
kanto aikštėje. Prezidento de
kretu sudarytos komisijos pir
mininko R. Budrio nuomone, 
Prezidentūros interjere būtina 
suderinti istorines tradicijas ir 
reprezentacinę funkciją. Komi
sijos ekspertai Prezidentūrai tu
rėtų atrinkti muziejų saugyklo
se saugomus meno kūrinius ar 
jų kopijas, atspindinčius vals
tybės istoriją. 

Bosnijoje žuvo Lietuvos karys 
Tuzla, Bosnija-Herzegovina, Pagal Daytono sutartį, visos 

balandžio 17 d. (AP) — Du trys grupės privalo padaryti 
NATO taikos palaikytojai, jų neveiksmingais 800 tankų, 
tarpe ir vienas lietuvis, buvo už- 1,300 sunkiosios artilerijos 
mušti ir du kiti lietuviai buvo pabūklų ir šimtus kitų ginklų 
lengvai sužeisti, kai jų automo
bilis užvažiavo ant prieštanki
nės minos. 

Lietuvos Krašto apsaugos mi
nisterija praneša, kad žuvo 
Lietuvos būrio vado pavaduoto
jas vyresnysis leitenantas Nor-
mundas Valteris. Kartu su vyr. 
Įeit. N. Valteriu žuvo automo
bilio vairuotojas danas. Vyr. 
Įeit. N. Valteris gimė 1972 m., 
nevedęs. Jis dalyvavo ir pirmo
joje Lietuvos taikos palaikymo 
misijoje Kroatijoje. 

Anot AP žinių agentūros pra
nešimo, šios mirtys yra antroji 
ir trečioji mirtis, užvažiavus ant 
prieštankinės minos nuo to, kai 
NATO daliniai gruodžio mėnesį 
pradėjo vykdyti taikos įvedimą 
Bosnijoje. Vasario 3 d. žuvo 
amerikietis seržantas Donald 
Dugan, 38 m. amžiaus, iš Ridge-
way, Ohio. Bosnijoje yra dau
giau kaip 1.5 milijonai minų. 

NATO pareigūnai trečiadienį 
taip pat išreiškė optimizmą, kad 
Bosnijos serbai, musulmonai ir 
kroatai laikysis taikos sutarties 
sąlygų ir išveš savo pabūklus 
šią savaite. „Visos trys pusės 
parodė, kad žada laikytis Day
tono taikos plano nuostatų", 
pareiškė majoras James Daniel, 
britas NATO atstovas spaudai. 

iki ketvirtadienio vidurnakčio. 
Tačiau NATO pareigūnų teigi
mu, pervežimo problemos gali 
sutrukdyti nuostatų vykdymą. 
Visos trys pusės taip pat turi 
atgal į poligonus atšaukti 
maždaug 300,000 savo karių. 

Parlamentarai prašo JAV 
. užstoti Čečėniją 

Vilnius, balandžio 16 d. (Elta) 
— Kreipimąsi į Jungtinių Ame
rikos Valstijų senatorius ir Ats
tovų rūmų narius „Dėl čečėnų 
tautos naikinimo ir apsispren
dimo teisės" pasirašė 223 par
lamentarai iš Lietuvos, Latvijos, 
Estijos, Lenkijos ir Turkijos. 
Penkių šalių parlamentarai, 
tarp jų 70 iš Lietuvos, prašo jų 
„panaudoti savo moralinę ir 
politinę įtaką prezidentui B. 
Clinton, taip pat tarptautinėms 
organizacijoms, siekiant sus
tabdyti karą Čečėnijoje, išvesti 
Rusijos kariuomenę iš jos, pri

pažinti čečėnų tautai teisę ap
sispręsti gyventi laisvai ir 
nepriklausomai pagal tarptau
tinės teisės principus". Apie tai 
pranešė žurnalistams antradie
nio spaudos konferencijoje 
Seimo narys Algirdas Endriu
kaitis. 

Šį kreipimąsi pasirašę parla
mentarai tvirtina: „Rusija ka
riauja prieš čečėnus kolonijinį 
genocido karą". Jie smerkia 
Rusiją už „50,000 nužudytų 
žmonių, 250,000 sužeistųjų, per 
500,000 pabėgėlių, per 300,000 
neturinčių jokios pastogės". 

Budionnovsk, Rusija, balan
džio 17 d. (Reuters) — Rusijos 
prezidentas Boris Jelcin tre
čiadienį vykdė savo rinkiminę 
kampaniją Budionnovsk mieste, 
kuriame praėjusį biržel io 
mėnesį įvyko vienas didžiausių 
čečėnų sukilimo veiksmų, jiems 
įkaitais paėmus šimtus ligoni
nės pacientų ir miesto gyven
tojų. Savo kalboje B. Jelcinas 
žadėjo sutriuškinti „terorizmą" 
Čečėnijoje, naudojant ir jėgą ir 
derybines priemones. 

Jis atvyko į Budionovską tre
čiadienį, vos porą valandų po to, 
kai Čečėnijoje, apie 30 mylių į 
pietus nuo sostinės Grozno, 
čečėnai užpuolė 27 tankų, šar
vuočių bei sunkvežimių su gra
natsvaidžiais bei minosvaidžiais 
vilkstine, užmušdami 26 rusų 
karius ir sužeisdami 51. Toks 
užpuolimas pademonstruoja če
čėnų sugebėjimą trukdyti Jel
cino paskelbtam planui iki bir
želio mėnesio įvesti taiką 
šiauriniame Kaukaze. 

Nuo 1994 m. gruodžio mėne
sio, kai Jelcinas pasiuntė Rusi
jos kariuomenę į Čečėniją nu
malšinti čečėnų siekį paskelbti 
nepriklausomybę, ten žuvo ma
žiausiai 30,000 žmonių. 

Baigdamas trijų dienų kam
panijos kelionę pietinėje Ru
sijoje, jis sakė, kad konfliktą 
musulmoniškoje Čečėnijoje ne
bus galima užbaigti „nei vien 
jėga, nei vien derybomis". Ka
zokų suorganizuotame susi
tikime su juo j is kalbėjo: 
„Pažadu jums, kad tvarka bus 
atstatyta Čečėnų Reą>ublikoje". 
19-ame šimtmetyje kazokai pa
dėjo caristinei Rusijai užvaldyti 
Kaukazą. 

B. Jelcinas, kuris yra pripa
žinęs, kad karas Čečėnijoje gali 
jam kainuoti rinkimus, kovo 31 
d. paskelbė taikos planą, ku

riame įsakė Rusijos daliniams 
užbaigti karines operacijas ir 
pradėti dalies kariuomenės 
išvedimą, taip pat pasiūlant 
tiesiogines taikos derybas su 
čečėnų vadu Džochar Dudajevu. 

Bet Rusijos kariuomenė ir to
liau vykdo puolimus, bombar
duodami ir apšaudydami čečėnų 
kaimus, vykdydami „specialias 
operacijas" prieš „sukilėlius". 
Nepasisekė derybų užvesti nei 
įvairiems pasisiūliusiems tarpi
ninkams, nors šią savaitę jau 
buvo išvesti kai kurie Rusijos 
daliniai. 

Vesdamas savo rinkimų kam
paniją pietiniame Urale, Jelcino 
pagrindinis varžovas, Komunis
tų Partijos vadas Gennadij Ziu-
ganov kaltino Jelciną pasiglem-
žimu daugiau galios, negu carai 
turėjo. „Joks monarchas šioje 
planetoje nėra toks galingas", 
teigė G. Ziuganov spaudos kon
ferencijoje Čeliabinsk mieste, 
kuriame yra Rusijos ginklų pra
monės centras. 

Tiek Bons Jelcinas, nuo kurio 
ekonominių reformų nukentėjo 
daug žmonių, tiek ir G. Ziuga
nov, kuris stovi šiek tiek aukš
čiau už Jelciną visuomenės nuo
monės apklausinėjimuose, buvo 
įvairiai sutikti vietovėse, ku
riose kalbėjo. G. Ziuganov buvo 
šaltai sutiktas Čeliabinsko ban
kininkų, nors jis stengėsi juos 
užtikrinti, kad nebandys atgal 
atsukti ekonomikos reformų. 

Boris Jelcinas, ruošdamasis šį 
savaitgalį susitikti su Maskvon 
atvyksiančiu JAV prezidentu 
Bill Clinton bei kitais šešiais 
pramoningų šalių vadovais, pri
pažino, kad Rusijos gyventojams 
atėjo sunkūs laikai ir kad ateitis 
lieka neaiški. „Nesu burtinin
kas, negaliu nuveikti stebuk
lų", jis sakė. 

LDDP vadovas pasiryžęs 
nušalinti L. Linkevičių 

Baltarusijos pasieniečiai 
vengia bendradarbiauti su 

Lietuva 
Vilnius, balandžio 17 d. 

(AGEP) — Baltarusija delsia 
pasikviesti į Minską Lietuvos 
pasienio vadovus, tačiau Rusi
jos pasieniečiai patys atvyksta 
tartis į Vilnių. Daugiausiai ne
išspręstų problemų Lietuva turi 

Lietuviai pasigenda 
konkretumo V. Havel 

pasisakyme dėl Lietuvos 
stojimo į NATO 

Vilnius , balandžio 17 d. 
(AGEP) — Čekijos prezidentas 
Vaclav Havel kol kas labai 
nekonkrečiai atsiliepė apie 
Baltijos valstybių siekį tapti 
NATO narėmis, tačiau Lietuvos 
politikai dar tikisi konkretesnių 
paramos pareiškimų. 

„Kiekvienos tautos valia yra 
apsispręsti, kokiai tarptautinei 
institucijai ji priklausys. Jei tai 
yra Lietuvos valia — kodėl gi 
ne?", pasakė žurnalistams Čeki
jos prezidentas po susitikimo su 
Seimo pirmininku Česlovu Jur
šėnu. 

Lietuvos Seimo vadovas savo 
ruožtu pridūrė, kad prašė V. 
Havel „kaip įtakingą europietį 
ir šalies, kuri labiau priekin pa
žengusi šioje srityje, vadovą", 

paremti Lietuvos integracijos į 
NATO ir Europos Sąjungą pa
stangas. Pasak Č. Juršėno, 
Čekijos prezidentas tokią 
paramą pažadėjo. 

Antradienį į Vilnių atvykusio 
V. Havel vizitas dar tęsis trečia
dienį ir ketvirtadienį, paskuti
niąją dieną numatyta jo ir prezi
dento Algirdo Brazausko spau
dos konferencija, kuriai abu 
vadovai sakė patausosią išsa
mesnius pasisakymus. 

V. Havelo vizitą ruošė Lietu
vos diplomatai yra sakę, jog per 
jį bus dedamos pastangos, kad 
Čekijos prezidentas padarytų 
pareiškimą apie Čekijos ir Bal
tijos šalių integracijos į NATO 
ir ES siekių bendrumą. 

su Baltarusijos pasienio tar
nautojais. Didžiausia bėda — 
nelegalių Azijos migrantų ant
plūdis per šią šalį ir Baltarusi
jos nenoras jų priimti atgal. 

Abiejų šalių pasienio vadai 
nuolatos susitinka, ir pagal 
nustatytą tvarką dabar yra Bal
tarusijos eilė pasikviesti 
Lietuvos kolegas. Toks susiti
kimas turėjo įvykti dar balan
džio pradžioje, tačiau iki šiol 
Lietuvos pasienio policijos 
departamentas nėra sulaukęs 
nei kvietimo, nei kokio nors pa
aiškinimo. 

Departamento direktoriaus 
patarėjas Gražvydas Bacevičius 
tikisi, kad Baltarusijos pasie
niečiai vienašališkai nenutrau
kė kontaktų su Lietuva. „Atši
lus orui, jie patys turi galybę 
problemų dėl ekonominių bėg
lių ir galbūt tiesiog neranda 
laiko sutikti su mumis", spėja 
pareigūnas. Tačiau, pasak jo, 
baltarusiai bet kokiu atveju 
galėjo duoti žinią. 

Tuo tarpu Karaliaučiaus 
srities pasienio vadai patys at
vyksta spręsti bendrų problemų 
į Vilnių. Karaliaučiaus pasienio 
kariuomenės vado Anatolij 
Rachmanin vadovaujama dele
gacija bus Vilniuje balandžio 
23-24 dienomis. 

Vi lnius , balandžio 17 d. 
(AGEP) - Valdančiosios 
LDDP laikinasis pirmininkas 
Česlovas Juršėnas kategoriškai 
nusiteikęs nušalinti krašto 
apsaugos ministrą Liną Linke
vičių, išstojusį iš šios partijos. 
„Jis turi rašyti atsistatydinimo 
pareiškimą, o jei nerašys — ra
sim priemonių", žurnalistams 
trečiadienį sakė Č. Juršėnas. 

Seimo pirmininkas, kuris ne
turi įgaliojimų keisti vyriau
sybės narius, nepaaiškino, ko
kiais būdais ketina pasiekti mi
nistro nušalinimo. „LDDP prie
monių turi įvairių, kurių aš 
jums nešifruosiu. Aš jas išdėsty
siu tam, kam priklauso", pa
reiškė žurnalistams Juršėnas. 

Pagal Konstituciją, ministrus 
skiria ir atleidžia prezidentas 
premjero teikimu. Premjeras 

Su Rusijos atstovais ketinama 
tartis dėl bendrų veiksmų artė
jant vasaros turizmo sezonui. 
Pagyvenę Vokietijos piliečiai 
labai pamėgę keliones ir Kuršių 
nerijos į Karaliaučių, ir jiems 
šią vasarą galbūt bus taikomos 
sienos pervažiavimo lengvatos. 
Karaliaučiaus ir Lietuvos pa
sienio tarnybų pareigūnai taip 
pat tarsis dėl problemų, kylan
čių dėl nepažymėtos valstybinės 
sienos. 

Lietuvos pasienio policijos de
partamento direktorius Stanis
lovas Stančikas ir A. Rach
manin pasirašys dalykinio ben
dradarbiavimo planą. 

Mindaugas Stankevičius yra 
LDDP narys, o nepartinis prezi
dentas Algirdas Brazauskas 
anksčiau šiai partijai vadovavo. 

Paklaustas, kuo norėtų pa
keisti Linkevičių, Juršėnas 
atsakė, kad „LDDP narių yra 
kiek nori — rimtų ir, svarbiau
sia vakarietiškos orientacijos". 

Krašto apsaugos ministras L 
Linkevičius, kuris dėjo ypač 
daug pastangų Lietuvos gyny
bos sistemos integracijai į Va
karų struktūras, sekmadienį 
pareiškė išstojęs iš LDDP, nes 
nebetiki jos politine ateitimi. 

Č. Juršėnas mano, kad LDDP 
palikusio ministro nušalinimas 
uždirbs jai politinių dividendų, 
nes partijai dažnai priekaištau
jama dėl neryžtingumo ir blaš
kymosi. „Jo pavyzdžiu bus pade
monstruota, kad partija susi 
orientuoja ir moka spręsti Jei 
jam reikėjo šito, tai jis gaus", 
pareiškė partijos vadovas. Ta
čiau Č. Juršėnas, kuris sako 
buvęs iš esmės patenkintas mi
nistro darbu, sutiko, kad L. Lin
kevičiaus išėjimas iš partijos yra 
„tam tikras smūgis" ir pridūrė: 
„Kritikos buvo. bet jis darė 
aiškią pažangą, jis galėjo dirb
ti". 

KALENDORIUS 

Balandžio 19 d.: Leonas, Ti 
monas. Galatas. Aiste, Nomgai 
la. 

Balandžio 20 d.: Marcijonas. 
Zenonas. Agnė. Goštautas, Laz-
Hnnp 

I 
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Redaktorė Irena Regienė 

ŠALFASS-gos 46-jų METINIŲ 
ŽAIDYNIŲ KREPŠINIO 

PIRMENYBĖS 
Š. Amerikos Lietuvių sporto 

žaidynės š.m. gegužės 17-19 d. 
vyks Čikagoje. Bus vykdomos 
1996 m. krepšinio, tinklinio, 
ledo ritulio ir šachmatų pir
menybės 

Rengėjai stengėsi rasti patal
pas patogioje vietoje, kur vie
noje vietoje galėtų vykti visos 
krepšinio rungtynės, taip pat, 
kad vieta būtų netoli didžiųjų 
greitkelių, nebrangių, bet tvar
kingų viešbučių. Tokios vietos 
neradus Čikagoje ar Lemonte, 
nutarta krepšinio varžybas 
vykdyti Čikagos priemiestyje, 
V/heaton. IL. 

Vyrų A ir B, o taip pat Jaunių 
A komandos prašomos užsi
registruoti iki gegužės 1 d. pas 
Algį Tamošiūną, tel. 708-354-
2516. 

Vyrų A-B komandos varžysis 
penktadienį, gegužės 17 d., pas 
v.v. Wheaton College. Šeštadie
nį, gegužės 18 d. visos koman

dos žais Wheaton College tarp 
9 vai. ryto ir 5 vai. vak., o se-
mifinalai ir finalai sekmadienį, 
gegužės 19 d., vyks Hubble Mid-
dle School, Wheaton, IL. 

Siūlome apsistoti Exel Inn of 
America 708-357-0022, kuriame 
už naktį kainuos 42.99, plius 
mokesčiai, arba Holiday Inn 
Naperville 708-505-4900, kurio 
kaina 60 dol. už naktį. 

Šventės proga, šeštadienį, ge
gužės 18 d., 8 v.v. Jaunimo cent
re, Čikagoje, ruošiamas pasi
linksminimas. Gros Stepo Puo
džiūno orkestras „Slim Jim". 

Maloniai kviečiame visus da
lyvauti pirmenybėse ir susipa
žinimo pasilinksminime. Smul
kesnes informacijas gausite 
kreipdamiesi į Algį Tamošiūną, 
tel. 708-354-2516, Donatą Si-
liūną - 708-852-3204, arba Ri
mą Dirvonį - 708-923-0676. 

Žaidynių organizacinis 
komitetas 

Š. MARČIULIONIO MOKYKLOS 
JAUNIAI KREPŠININKAI 

AUSTRALIJOJE 
Vasario 26 dieną į Sydnėjų at

skrido 10 žaidėjų su treneriu G. 
Vaitkum, vadove Z. Marčiu
lionyte, administratore A. 
Nausėdiene ir rėmėjais A. Bie
liausku ir J. Pranckevičium. 
Aerodrome jie buvo sutikti vie
tos l ietuvių sporto klubo 
„Kovas" sportininkų bei rėmėjų 
ir išvežioti į juos priėmusių 
lietuvių šeimas. Jau kitą dieną 
vyko pirmosios rungtynės, 
tačiau dienos metu, po Lietuvoje 
dabar esančių šalčių ir sniego, 
visi svečiai labai norėjo pama
tyti artimiausią Ramiojo vande
nyno paplūdimį ir pasimaudyti. 
Saulės tą dieną nebuvo daug, 
tačiau mūsų svečiai taip nude
gė, kad kai kurie atrodė kaip 
išvirti vėžiai, nors apie kaitrią 
Australijos saulę jie buvo per
spėti. Vakare prasidėjo pirmo
sios rungtynės, su „Hills Hor-
nets',' į kurias gausiai atsilankė 
sydnėjiškiai lietuviai ir savo 
triukšmingais plojimais ragino 
mūsų jaunius, ypač, kai jiems 
blogiau sekdavosi. Pačios 
rungtynės, ypač pirmasis pus-
laikis, lietuviams buvo ne
sėkmingas, matėsi komandos 
nesusižaidimas, blogas žaidėjų 
dengimas ir australiukai, kurie 
fiziškai atrodė stipresni, pirmąjį 
puslaikį laimėjo 30:24. Antra
jame puslaikyje.labiau apsipra
tę su aikšte ir pačiu žaidimu, 
mūsų jauniai greitai taškų 
santyki išlygino ir tada prasi
dėjo labai kietas žaidimas, mažą 
persvara turint tai vienai, tai 
kitai komandai. Tačiau pabai
goje, keliais gražiais metimais 
lietuviai išsiplėšia į priekį ir 
rungtynes laimi 72:68. Taškus 
pelnė: T. Sandą 24, M. Reimeris 
13, T. Tolvaišą 8, A. Michniovas 
ir T. Paplauskas po 6, P. Kaziu-
lionis 11, K. Lavrinovic ir G. 
Konstantinas po 2 

Antrosios rungtynės vyko su 
„Bankstown Bruins"' jauniais. 
Abi komandos yra didelių krep
šinio rajonų rinktinės ir 
pirmųjų priešininkų „Hills Hor-
nets" komandoje žaidė vienas 
Australijos ir 2 N.S.W. valstijos 
rinktinių žaidėjai. Antrąsias 
rungtynes mūsų komanda pra
deda labai gražiai ir jau veda 

Maratqno bėgikas Romas Sausaitis 

LIETUVIAI BOSTONO MARATONE 
Jubiliejinis 100-sis Bostono 

maratonas buvo vykdomas pir
madienį, balandžio 15 d. Jame 
dalyvavo arti 40,000 bėgikų iš 
viso pasaulio kraštų. Lietuvai 
oficialiai atstovavo septyni 
asmenys — penki iš Lietuvos ir 

6:0. Tačiau australai labai grei
tai santykį išlygina ir visą pir
mąjį puslaikį veda savo naudai, 
vienu metu net 10 taškų skir
tumu. Mūsų komandoje ir vėl 
matosi nesusižaidimas ir 
pirmąjį puslaikį neįmetama net 
9 baudos. Atrodo bus blogai. 
Puslaikis baigiamas australų 
naudai 44:39. Antrajame puslai-
kyje, matyt pertraukos metu 
savo trenerio apibarti, mūsų 
jauniai pradeda žaisti žymiai 
geriau. Geresnis dengimas, 
didesnis kovingumas prie krep
šių ir puslaikio pabaigoje visai 
sužlugdomas australų dengimas 
ir jų buvę greiti prasiveržimai. 
Rungtynės baigiasi mūsų nau
dai 85:77, kas sukelia didelį 
pasitenkinimą gausiems lietu
viams žiūrovams. Taškai: T. 
Sandą 20, T. Tolvaišą 18, K. 
Lavrinovic 17, P. Kaziulionis 
13, A. Michniovas 8, M. Reime
ris 7, N. Bieliauskas 2, T. Pap-
plauskas ir A. Milinavičius 0. 

Paskutiniąsias savo rung
tynes Sydnėjuje jaunieji krep
šininkai žaidė su stipria „Par-
ramatta Wildcats", šio distrik-
to čempionų komanda, kuri 
buvo pastiprinta keliais vyres
niais negu 18 metų žaidėjais, 
žaidžiančiais stiprioje antrosios 
divizijos komandoje (turbūt po 
pirmųjų dviejų pralaimėjimų 
australai nenorėjo gauti ir 
trečiąjį.) Prieš šias rungtynes 
mūsų svečiai padarė didelę 
klaidą, kai šeimininkų nuvežti 
į gražius „Mėlynuosius" kalnus, 
jie kone visą dieną laipiojo po 
juos ir į rungtynes atvyko gero
kai pavargę, kas labai aiškiai 
buvo pastebima jau po pirmųjų 
žaidimo minučių. Fiziniai stip
resni ir gerai pasiruošę aukš
tesni australai, jau pačioje 
pradžioje pradėjo vesti labai 
greitą žaidimą ir, darydami 
stiprų aikštėje žaidėjų spau
dimą, jie išsiveržė taškų san
tykiu į priekį ir jį vedė per visas 
rungtynes. Antrajame pušiai 
kyje dėl baudų aikštę turėjo 
palikti keturi mūsų komandos 
geriausieji žaidėjai, kas visą 
žaidimą dar susilpnino ir šios 
paskutiiiot ios rungtynės, šiame 
didžiausiame Australijos Syd-

Stefanija Statkuvienė 

du JAV lietuviai, pasipuošė spe
cialiai šiam įvykiui pagamintais 
marškinėliais su tautinėmis 
spalvomis ir olimpiniais moty
vais. 

Lietuvių grupe organizuoti 
iniciatyvos ėmėsi JAV lietuviai 
— Rimas Gedeika ir Petras 
Vainius. Jie daug pastangų 
įdėjo dėl oficialaus lietuvių daly
vavimo, o taip pat atkvietimo 
maratone dalyvauti pasižymė
jusius Lietuvos bėgikus. Lie
tuvių bėgikų grupę sudarė: Ri
mas Gedeika, Petras Vainius 
(abu iš JAV) ir Lietuvos bėgikai 
— Romas Sausaitis, Stefa Stat
kuvienė, Ri manas Jakelaitis, 
Dainius Kepenis, Emilis Augus
tinas. 

Kaip sekėsi lietuviams mara
tone pilnų duomenų dar ne
turime. Oficialiuose praneši
muose matome, kad Stefanija 
Statkuvienė moterų grupėje 
buvo keturiolikta, maratono 
26.2 mylias įveikusi per 2:36:42, 
o Romas Sausaitis vyrų grupėje 
buvo 34-tas, atbėgęs per 2:20:11. 
Sveikiname ir didžiuojamės jų 
ištverme ir pasiekimais. Kaip 
sekėsi kitiems taip pat tikimės 
patirti ir žiniomis su skaity
tojais pasidalinti. 

Sveikiname visus lietuvius 
šiame maratone bėgusius, o 
ypač Rimą Gedeika ir Petrą 
Vainių Lietuvai atstovavimą 
šiame maratone organizavu
sius. 

IR 

LIETUVOS ŽURNALISTŲ 
„OLIMPINĖ KOMANDA" 
Pirmą kartą olimpinėse žai

dynėse Lietuvos visuomenės in
formavimo priemonių „olimpi
nė komanda" Atlantoje bus ne
regėtai gausi: Atlantoje darbuo
sis 17 visuomenės informavimo 
priemonių atstovai, pranešė 
Lietuvos tautinis olimpinis 
komitetas. 

Didžiausia komanda — Lietu
vos radijo ir televizijos. Kartu su 
jai talkinsiančiais radijo stoties 
M-l bendradarbiais į JAV 
numato išvykti dvylika as
menų. 

Akredituoti keturių laikraš
čių specialūs korespondentai: R. 
Grinbergienė (,,Lietuvos 
aidas"), A. Krukauskas („Spor
tas"), R. Mundrytė („Lietuvos 
rytas") ir R. Taraila („Diena"). 
Olimpinėse žaidynėse darbuosis 
ir vienas Lietuvos fotografas — 
M. Kulbis, tarptautinės kor
poracijos „Fuji-Film" praėjusių 
metų čempionas. 

ATIDEDAMOS 
RAKETBOLO 
PIRMENYBĖS 

ŠALFASS-gos 1996 m. Raket-
bolo pirmenybės, š.m. balandžio 
20 d. turėjusios vykti Conway, 
So. Carolina, atidedamos dėl 
nepakankamo užsiregistravusių 
skaičiaus. Varžybos numatomos 
vykdyti šį rudenį Baltimore, 
MD. Nustačius laiką ir vietą, 
bus skelbiama spaudoje. 
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DRAUGO preBuaaersts aokaau ii 

metam* M metų 3 i 
JAV $96.00 $66.00 $36 00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $110.00 $00.00 $40.00 
Tik aaatadteaao laida: 
JAV $56.00 $40.00 $30.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $60.00 $46.00 $36.00 
Užsakant i Lietuvą 
(Air cargo) $100.00 $66.00 
Tik šeštadienio laida $65.00 
Uaaakant i uiaiani 
oro pasta $600.00 $260.000 
Tik šeštadienio laida $160.00 $86.00 

Vyriausia redaktore Danute Bindokienė 

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis, MIC 
• Administracija dirba •kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, anit amoniais 
nedirba. 
• Redakcija ut skelbimų turini 
neatsako. Skelbimu kaino* pri
siunčiamos, gavus prašymą ką 

i skelbti. 

• Redakrija dirba fcaarhen nuo 
8:30-4:00; isotedunisis nedirba. 
• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuotiūra. Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Prašome 
siunčiant pasilikti kopijų. 

4 
UTUANICA" - „LIGHTN1NG" 2-2 *» 

Pirmose pavasario rato rung
tynėse praėjusį sekmadienį, 
balandžio 14 d., Lemonte, „Li-
tuanicos" vyrų futbolo koman
da sužaidė lygiomis prieš pa
jėgią lenkų „Lightning" 
vienuolikę. Vėsiame, vėjuotame 

kad „Lituanica" dar turėjo 
daugiau progų jvarčiams pa
siekti, pasekmė nepasikeitė iki 
baigminio teisėjo švilpuko. 

Taip buvo pasidalinta drau
giškai po tašką. Dabar reikia 
laukti ateinančio sekmadienio 

ore tik maždaug 40 „prisiekusių" (balandžio 20 d.), kuomet „Li-
žiūrovų stebėjo gana permainin tuanica" išvykoje (Elgin mies-
gą žaidimą ir ryškiai pastebimą telio Panasonic fields aikštėje) 
žaidėjų pavasarišką formą, nes bandys iškovoti tris taškus (už 
tai buvo pirmosios šios sezono pergalę dabar tiek duodama) 
rungtynės lauko aikštėje. prieš „Rams" vienuolikę. Išvy-

Rungtynių pradžioje, turėda- koje (Park Ridge miestelyje) bus 
mi vėją savo pusėje, lenkai jau žaidžiama ir balandžio 28 d. 
10-je minutėje pirmą kartą prieš stiprią ukrainiečių 
nuginklavo „Lituanicos" vartus „Wings" komandą. Atgal į 
saugojantį West Dapkų. Po pen- Lemontą mūsiškiai grįš tik 
kių minučių, iš gražaus Gyčio gegužės 5 d., kuomet išmėgins 
Kavaliausko padavimo, Virgis jėgas prieš lenkų „Legovią". 
Žuromskas išlygino, o tada, mū
siškių gynėjams suklydus, len
kai padarė 2-1. Po pertrau-

LIGŲ IŠTIKTI 
„LTrUANlCOS- KLUBO 

NARIAI 
Vacys Numgaudas, trečiasis 

„Lituanicos" klubo pirmininkas 

kos, jau su vėjo pagalba, „Li
tuanica" gerokai puolė varžovų 
vartus, nors įvarčio reikėjo . 
laukti gana ilgai. Tik tris- (p^nminkavęs 1967 m.), pergy-
dešimtoje minutėje, iš maždaug veno gana sunkią galvos opera-
30 jardų muštoje baudoje, Vytas <*»• D * 0 " J» «™*** namuo-

nėjaus mieste, baigėsi mūsų pirmojo pralaimėjimo, prasidėjo 
svečiu pralaimėjimu. Taip. kad oficialioji svečių pagerbimo 
bendras rezultatas čia yra 2:1 dalis. 
mūsų naudai. Stebint mūsų 
jaunių žaidimą, galima paste
bėti skirtingą stilių nuo aust
ralų, nes šie žaidžia žymiai kie-
tesnį, fizine jėga paremtą 
žaidimą, kai lietuviai žaidžia 
švelnesni, kas ne visuomet būna 
geresnis. 

Svečių pagerbimas 

Po paskutiniųjų rungtynių 
visi krepšininkai su savo vado
vais ir daugumas lietuvių žiū
rovų, suvažiavo į Lietuvių klu
bą, kur vyko jaunųjų krepšinin
kų pagerbimas. Numalšinus 
alkį ir troškulį klubo valgykloje, 
visi perėjo į klubo svetaine ir 
šalia esantį sporto kambarį. Čia 
jaunieji pradėjo artimesne 
draugystę su vietiniu jaunimu. 
Prasidėjo draugiški biliardo žai
dimai, pabandyta ir taip 
vadinamos pokerio mašinos, 
kurios padeda klubui išsilaikyti 
finansiškai. Jau seniai klubas 
nematė tiek daug gražaus 
lietuviško jaunimo. Po va
landėlės, atsipalaidavus po 

Lietuvių klubo pirmininkas 
V. Binkis, pats buvęs iškilus 
sportininkas, dabar dar žai
džiantis golfą ir slidinėjantis, 
pasveikino visus atvykusius 
krepšininkus ir jų vadovus, 
padėkodamas jiems už gražų 
pasirodymą čia ir jaunimui 
rodomą gražią draugystę . 
Vėliau sporto klubo „Kovas" 
pirmininkas E. Lašaitis, pa
sveikinęs svečius visų mūsų 
sportininkų vardu, kartu su 
savo padėjėju P. Andriejumi, 
kuris labai daug prisidėjo prie 
viso šios kelionės tvarkymo čia, 
apdovanojo visus atvykusius 
sportininkus, grupės vadovus ir 
rėmėjus, atminimo dovanėlė
mis. Po jų labai gražų ir jautrų 
padėkos žodį tarė svečių grupės 
vadovė S. Marčiulionio krep
šinio mokyklos direktorė Z. 
Marčiulionytė. Savo ir brolio 
Šarūno vardu ji sveikino visus, 
juos taip šiltai ir nuoširdžiai pri
ėmusius sydnėjiškius, saky
dama, kad ji pas mus jaučiasi 

Ankstutis išlygino. Nepaisant, 

kaip namuose, tik skirtumas, 
jog Lietuvoje šalta ir sniegas, 
o čia šilta ir gaivinantys pa
plūdimių vandenys. Ji padė
kojo Lietuvos Garbės konsu
lui V. Šliteriui už rūpestį ir 
darbą paruošiant iškvietimo 
dokumentus ir patį priėmimą, 
Apjuosdama jį ir „Kovo" pirmi
ninką E. Lašaitį gražiomis 
lietuviškomis juostomis. Kartu 
su savo padėjėja A. Nausėdiene, 
grupės vadovė apdovanojo ir ki
tus prie šios išvykos prisidėju
sius sydnėjiškius. 

Svečių pagerbimo vakaras 
pradėjo labai gražia, draugiška 
nuotaika. Labai malonu buvo 
matyti, kaip mūsų jaunimas 
gražiai tarpusavyje bendravo ir 
susidraugavo su jaunaisiais 
Lietuvos krepšininkais. Aš 
manau, kad tokia artima lietu
viško jaunimo draugystė bus ir 
kituose Australijos miestuose, 
kuriuose krepšininkai lankysis. 
O visa tai, mūsų jau čia gimu
siam jaunimui, yra gal net svar
biau bei reikšmingiau negu 
rungtynės su australais. 

Sveikindami mielus svečius iš 
Lietuvos, nuoširdžiai linkime 
jiems ne vien geros sportinės 
sėkmės, bet ir gero bei gražaus 
laiko šiame Kengūrų krašte, 
prisimenant, kad ir čia dar la
bai karštai ir gyvai plaka ta pati 
lietuviška širdis. 

Antanas Laukaitis 

se dukros priežiūroje. 
Ligoninėn buvo patekęs ir il

gametis klubo vyrų komandos 

vartininkas Jonas Pekūnas,-
anksčiau gyvenęs Čikagoje, o 
dabar — Sandwich, IL. Jį buvo 
ištikęs insultas, po kurio jis 
ilgesnį laiką turės sveikti na
muose. 

Abu čia minimi ligoniai daly
vavo klubo 45 metų sukaktuvi
niame pokylyje praėjusių metų 
lapkričio mėnesį ir atrodė dar 
gana stiprūs. Jiems linkime nu
galėti juos ištikusias nelaimes! 

Eft 
PASAULIO ČIUOŽIMO 

PIRMENYBĖSE 
Čiuožėjų pora iš Lietuvos Mar

garita Drobiazko ir Povilas Va
nagas (ledo šokėjai) dalyva
vo pasaulio dailiojo čiuožimo 
čempionate, vykusiame Edmon-
tone, Kanadoje. Jie rungėsi ledo 
šokių varžybose, kuriose dalyva
vo 33 poros iš 24 valstybių. 
Mūsiškiai, kurie šiemet Euro
pos pirmenybėse buvo šešti, čia 
pasirodė gerai ir užėmė garbin
gą aštuntąją vietą. Lietuvos 
čiuožėjai šį kartą turėjo daug 
nuotykių, nes buvo dingęs jų 
bagažas su apranga, tad pirma
jam pasirodymui jiems teko iš 
kitų skolintis kostiumus. 

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

M M W. M M. TeL (7M) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd. 3v p.p -7vv.antr 12:30-3v p p. 
trecd uždaryta, ketvd. 1 - C v. p p 

» iesM. 9 v.r. - 12 v p.p 

•122 ». Kasate A**., 
(312) 771 M I I arba (212) 1 1111 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO OOOS AUGLIUS IB ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
DR. JOVITA KERELIS 

3315 V? 55fh St. Chicago. IL 
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Tikėjimas ir veikla 

Tokios užsienio lietuvių kar
tos, kuri po Antrojo pasaulinio 
karo apsigyveno daugiausia 
JAV, Kanadoje ir Australijoje, 
istorijoje niekada nebuvo. Karas 
ir gyvenimas pabėgėlių sto
vyklose juos ne tik iškamavo, 
bet ir užgrūdino, psichologiš
kai parengė tolimesniam gy
venimui. 

| naują žemę jie atsinešė Viltį, 
be galo tvirtą tikėjimą, kad 
Lietuvos okupacija nebus ilga. 
„Dirvos" vienuoliktajame nu
meryje buvo paskelbtas „At
sisveikinimas", kurį Vokietijo
je, prieš palikdamos pabėgėlių 
stovyklas 1949 metais, parašė 
jaunutės skautės. Neįmanoma 
be susijaudinimo skaityti šių 
eilučių: „Visos čia dalyvaujan
čios skelbiame 1959 metais 
vasario 22 d. suvažiavimą Lie
tuvos sostinėje Vilniuje. 10 vai. 
ryto susitinkame visos Aušros 
Vartuose, prie stebuklingojo 
Dievo Motinos paveikslo". Teko 
kalbėtis su viena šio teksto 
autorių — clevelandiete Jad
vyga Gulbiniene-Budriene. Ji ir 
šiandien su ašaromis akyse gali 
paliudyti, koks tvirtas buvo tų 
dienų Tikėjimas. 

Visai nenuostabu, kad at
vykusieji ne tik svajojo apie 
sugrįžimą, bet ir nuosekliai jam 
ruošėsi. Ar galima kur nors 
kitur įsivaizduoti tokį dalyką, 
kad atvykusieji pirmiausia 
griebėsi statyti bažnyčias ir 
mokyklas? Praėjus vos porai 
metų nuo atvykimo į Ameriką, 

Clevelande jau buvo pastatyta 
didžiulė Dievo Motinos Nuola
tinės Pagalbos bažnyčia ir visas 
kompleksas kitų pastatų, turė
jusių tarnauti lietuvybės išlai
kymui. Kunigo Juozo Angelai
čio vardas ir šiandien, praėjus 
jau 44 metams po bažnyčios 
statybos užbaigimo, tariamas su 
didžiausia pagarba. Tokios arba. 
panašios statybos, kiti milžiniš
ki darbai vyko visur, kur tik ap
sistodavo didesnis lietuvių 
pulkelis. 

Vėl turime Lietuvos valstybę 

Tik po keturiasdešimties me
tų tėvynėje prasidėjo Atgimi
mas, įvykiai keitė ir tebekeičia 
vienas kitą žaibišku greičiu. 
Išsvajota nepriklausomoji Lietu
va kartkartėmis įgyja tokių 
bruožų, kad imi nebepažinti 
savo brolio, gyvenusio kitoje 
Atlanto pusėje, jau nė nekal
bant apie tas dvi kartas, kurios 
gimė ir augo okupacijoje. O ir 
pačių išeivių, dabar jau vis 
dažniau tiesiog užsienio lietu
viais vadinamų, vaikai ir vai
kaičiai vien sentimentalia 
tautine lyrika nebegali pa
sitenkinti. 

Ir štai atėjome prie to momen
to, kai per dešimtmečius susifor
mavusios tautinės veiklos tradi
cijos jau nebėra pakankamos 
naujose sąlygose. Reikia visiš
kai pakeisti ryšių su tėvyne, 
atkūrusią savo nepriklausomy
be, tikslus ir formas. 

Laikas, pragyventas emigraci
joje, uždėjo savo nebeišdildomą 
antspaudą ir patiems užsienio 

lietuviams. Emigracijoje susifor
mavo savita mokslinė bei meni
nė raiška, išaugo saviti poetai, 
dailininkai, muzikai, literatūros 
ir meno teoretikai, istorikai ir 
politologai, kitų mokslo sričių 
atstovai, jau nė nekalbant apie 
puikius gamybos ir prekybos or
ganizatorius. Nemaža jų tapo 
pripažintais autoritetais ne tik 
tarp užsienyje gyvenusių lietu
vių, bet ir jiems pilietybę 
suteikusioje valstybėje. Visiškai 
skiriasi gyvenimo būdas, papro
čiai, laisvalaikio praleidimo for-

įos. Matomas savitas, skir
tingas, negu dabartinėje Lietu
voje, mąstymo ir kalbėjimo 
stilius. 

Kai žmogus yra normaliai iš
sprendęs elementariąsias bui
ties problemas, jis jaučiasi 
saugiau ir laisviau, negu bedar
bis, benamis arba alkanas. Jis 
gali sau leisti daugiau dėmesio 
skirti bendrajam lavinimuisi, 
kultūriniams arba sportiniams 
renginiams, kelionėms, ben
dravimui su artimais žmonėmis. 
O jei negali normaliai pragyven
ti, jei į tave žiūri alkani vaikai, 
jei nesumokėtų mokesčių našta 
vis sunkėja, grasindama išmesti 
net iš kuklaus butuko, tai net 
ir mažareikšmė nemaloni smul
kmena, į kurią normaliomis 
sąlygomis jokio dėmesio ne
kreiptum, gali i švest i iš 
pusiausvyros. 

J u o z a s ir Džozefas 

Susitiko Amerikoje du pirmos 
eilės pusbroliai, seserų vaikai, 
net ir bendravardžiai: abu Juo
zais pakrikštyti, abu jau savo 
keturiasdešimtmetį atšventę. 
Tik vieną kaimynai vis Džozefu 
arba tiesiog Džo vadina. Jis jau 

Amerikoje gimęs, taigi jokių 
pilietybės problemų niekada 
neturėjęs, čia mokslus baigęs, 
net Amerikos kariuomenėje 
tarnavęs. Ir nors žmona irgi iš 
lietuviškosios šeimos kilusi, abu 
savo tarpe lyg ir gerokai 
laisviau angliškai pasišneka. 
Antrasis Juozas tik dabar Ame
riką pamatė, nes per paskutinę 
pusbrolio viešnagę Lietuvoje 
buvo tokiai kelionei paskatin
tas Kolchozuisubyrėjus, vete
rinarijos gydytojų pasidarė per 
daug. 

Abu jie — labai darbštūs. Juo
zas, pusbroliui patarus, griebėsi 
pirmo pasitaikiusio darbo, nes 
kalbos nemokėdamas, nė svajoti 
apie profesinę veiklą negali. 
Sekmadieniais po pamaldų abu 
parapijos kavinėje arba Lietu
vių namuose susėdę pasišneka. 
Paaiškėja, kad dažnokai labai 
nelengvai vienas kitą supranta, 
kad daugybės dalykų vienas 
apie kitą nežino, skirtingai apie 
Lietuvą ir lietuvybę mąsto. 
Tačiau gerai, kad vienas iš kito 
mokosi. 

Ateis laikas, kai visi nesusi
pratimai išnyks. Tik mat Juozui 
dar visai neaišku, ar verta 
Amerikoje pasilikti ir savo 
šeimą čia persigabenti. Kaimy
nų berniokas, vos prieš kelis 
mėnesius atvykęs, nors ir 
paprasčiausią darbą susiradęs, 
labai per dieną pavargsta, bet 
Amerika yra tiesiog susižavėjęs. 
O Juozui labiausiai norėtųsi, 
kažkiek susitaupius, atgal su
grįžti ir tėvynėje ramiai amžių 
nugyventi. Džozefui net tokia 
mintis į galvą neateina. Ameri
ka — jo namai, jo tėvynė, Lietu
va jam — tarsi egzotika. Ir nieko 
tu čia, žmogau, nebepadarysi. 

Ne, Džo jokiu būdu nesirengia 
savo lietuvišką kilmę visai 
pamiršti. Skautiškasis auklėji
mas jam giliai į širdį įaugęs. 
Savo vaikus į l ituanistinę 
mokyklą kas šeštadienį stropiai 
vežioja, gražiai jiems apie 
Lietuvą pasakoja, parapijos 
veikloje pagal galimybes daly
vauja. Tačiau ima kartais ir 
susimąsto: „O aš štai toks, koks 
esu, ar dar reikalingas Lietu
vai? Ar viskas apsiriboja tik tuo, 
kad mes šiuo sunkmečiu vaistų 
ir drabužių siuntinius paruošia
me, Lietuvos fondui aukojame, 
o iš Lietuvos mūsų vaikams ža
da mokyklinių vadovėlių atsiųs
ti? Kartais dar koks meno an
samblis ar pavieniai artistai at
vyksta, kartais auksaburnis po
litikierius po lietuviškuosius 
telkinius pasidairo. Bet vos tik 
kas žymesnis ima kalbėti, kad 
užsienio lietuvis galėtų padėti 
ūkinę ir politinę suirutę Lietu
voje greičiau įveikt i , kai 
tenykštėje spaudoje apie jį 
kažkaip kreivai imama kalbėti, 

o „bevieliu agentūros telegrafu" 
tokios žinios perduodamos, kad 
net pačiam plaukai pasišiaušia: 
niekada net nebūtų pagalvojęs, 
kad tiek blogybių beturįs. Visa 
tai išgirdęs ir visus argumentus 
pasvėręs, ima linkti prie min
ties, kad gal ir dėl tos antrosios 
pilietybės gavimo vargti ne
reikėjo. 

Darbų vienybė 

O tuo tarpu vietiniai veikėjai 
tarptautines sutartis pasirašinė
ja, į istorines Lietuvos sienas 
dėmesio nekreipdami, su toli
momis šalimis keistus prekybos 
sandėrius sudarinėja. Rodos, jei 
kartu su užsienio lietuviais 
susėdę pasitartų, gal tikslesnius 
politinius ir ekonominius spren
dimus padarytų, gal greičiau no
rimą tikslą pasiektų. Lietuva 
stiprėtų, saugesne ir patrauk
lesne valstybe pasidarytų. 

Yra daugybė sričių, kuriose 
Lietuva ir jos išeivija galėtų 
bendrus projektus įgyvendinti. 
Tai ne tik turizmas ir švietimas 
(pamokanti A.P.P.L.E. in
iciatyva), ne tik epizodiniai 
pokalbiai ekonomijos ar politi
kos klausimais. Tai labai rimti 
teisėtvarkos ir gynybos sistemų 
tobulinimo, gamtosaugos ir hu
manitarinio ugdymo, pažan
giausių energetikos technologi
jų diegimo ir kiti sumanymai. 
Tai lobizmo, pačia geriausia to 
žodžio prasme, plėtojimas tokio
je galingoje valstybėje, kokia 
šiandien yra Amerika. Iš kitos 
pusės — nuolatinė tėvynės pa 
galba išeivijai, išsaugant 
lietuvybę viduriniojoje ir jauno
joje kartoje, garbaus amžiaus 
išeivių, norinčių praleisti savo 
gyvenimo rudenį tėvų žemėje, 
globa, studijos užsienio lietu
viams Lietuvos aukštosiose mo
kyklose ir nesuskaičiuojama 
daugybė vertingų sumanymų, 
kurie prašyte prašosi įgy
vendinami. 

1935 metais Lietuvoje įvyko 
Pasaulio lietuvių kongresas, 
kuriame panašiomis temomis 
kalbėta. Bet nuo kalbų prie 
vaisingos veiklos nedaug tepa 
žengta. Virš Lietuvos jau 
kaupėsi tiršti negandų debesys. 

Tame kongrese dalyvavo du 
žmonės, turėję tokią pat, kaip 
mano, pavardę ir vardą, bet 
vienas kitam — negiminės. Vie
nas atvyko iš Amerikos, kitas iš 
Lietuvos niekada nebuvo kojos 
iškėlęs. Pastarasis buvo mano 
tėvelis. Apie kongreso nuotai
kas, nemažus sumanymus, ne
reikalingą erzelynę, trukdžiusią 
darbui, papasakojo tik atkūrus 
Lietuvos nepriklausomą val
stybę. 

Gal, sakau, mūsų kartai pa
vyktų padaryti tai, ko prieš gerą 
šešiasdešimtmetį nesuspėta? 

Danutė Bindokienė 

Vagystės iš vagių 
Archeologija — mokslas, kuris 

gali perskaityti, kas niekad ne
buvo parašyta. Jeigu ne arche
ologų atrastos iškasenos, jeigu 
ne kruopščiai ir atsargiai atkur 
tos senosios civilizacijos, kaip 
šiandien žinotume apie prieš 
tūkstančius metų gyvenusių 
žmonių, tautų, imperijų ne tik 
svarbiuosius įvykius, bet ir kas 
dienybę? Pažindami žmonijos 
senovę, turime daugiau galimy 
bių pažinti save, nes, juo dau 
giau gyvenimas kinta, tuo la
biau lieka nepasikeitęs... 

Kone kiekvienas svarbesnis 
pasaulio muziejus turi archeolo
ginių radinių skyrių, kuriame 
saugojamos ne tik savame kraš-
te rastos senienos, bet atvežtos 
iš labai tolimų šalių. Archeologi
ja ilgai nepripažino valstybiniu 
sienų ir tautinių lobių, vadovau
damasi taisykle: radau, tai ir 
mano. Net tais atvejais, kai 
krašto valdžia suteikdavo 
leidimą atlikti kasinėjimus su 
sąlyga, kad radiniai bus neiš
vežti už valstybės ribų, gobšu
mas visuomet rasdavo būdų ir 
priemonių šiuos reikalavimus 
apeiti. Tačiau ne visos senovės 
brangenybės pasklido po pa
saulį per archeologų rankas. 
Aukso vilionės paskatino euro
piečius, ypač turinčius priėjimą 
prie plačiųjų vandenų, keliauti 
j tolimus kraštus, kad pripil 
dytų savo valdovų iždą ir įsigytų 
tai, „ko niekas dar neturi". Ne 
viena tauta, kultūra, gentis, 
rasė buvo sunaikinta arba pati 
išnyko, grobio ieškotojų nu
siaubta. Ilgainiui užsibaigė ir 
didžiųjų Portugalijos, Ispanijos, 
Prancūzijos, Italijos, Anglijos 
bei kitų monarchų gadynė, o 
daug jų lobių, kadaise parvežtų 
iš viso pasaulio, dabar saugoma 
muziejuose kaip archeologinės 
brangenybės. 

Antrojo pasaulinio karo metu 
valstybinių vertybių grobimu 
pasižymėjo ir vokiečiai, ir sovie
tai. Nacių siautėjimo metais 
kiekvienoje užimtoje valstybėje 
okupantai pirmiausia pasi 
stengė ištuštinti muziejus, 
galerijas, net šventoves, išve
žant į Vokietiją neapskaičiuo
jamos vertės brangenybes. Karą 
pralaimėję ir atsidūrę Sovietų 
Sąjungos malonėje, vokiečiai 
gavo paragauti tų pačių vaistų 
— rusai tuštino jų muziejus, 
galerijas, slėptuves, kuriose 
buvo saugojamas karo grobis. 
Pasinaudodama „kas tavo. tai ir 
mano" sąvoka, Rusija pasi
stengė ..išlaisvinti" ir kitas 
okupuotas valstybes nuo „bur
žuazinės prabangos" — įvairių 

meno. kultūros bei mokslo ver
tybių. 

Galbūt niekas tikrai nesu
žinos, ką iki šiu dienų dar turi 
pasiglemžusi sovietinės impe
rijos palikuone - Rusija, nors 
vienas toks atvejis išaiškėjo 
1993 m., kai Boris Jelcin paga
liau pripažino, kad Puškino mu
ziejaus rūmuose Maskvoje sau
gomos vadinamosios Trojos 
brangenybes — karaliaus Pria
mo auksas. Į Maskvą šis lobis 
pateko 1945 metais, kai. užėmu
si Berlyną, Raudonoji armija jį 
aptiko ir išsiuntė j Rusiją. Po 50 
metų slaptumo ir tvirtinimo. 
kad apie Trojos lobi nieko 
nežinanti Rusijos vyriausybė 
pagaliau davė Puškino muziejui 
leidimą eksponuoti šiuos arche
ologinius radinius. Paroda, 
turinti tęstis visus metus. 
atidaryta šios savaites pirma
dienį <04.15>. 

Visa istorija čia nesibaigia. 
Kai tik prisipažinta, kad Puš
kino muziejus turi karaliaus 
Priamo auksą (259 atskirus 
daiktus — papuošalus, indus, 
statulėles ir t.t.>. Vokietija 
pareikalavo grąžinti išplėštą jos 
nuosavybę. Taip pat atsiliepė 
Turkija, kurios teritorijoje vyko 
kasinėjimai. Juos devynioliktojo 
šimtmečio pabaigoje atliko 
vokietis Heinrich Schliemann. 
įsitikinęs, kad atrado Troją. 
Vėlesniais laikais archeologai 
patvirtino, kad šie radiniai j-ra 
dar senesni, negu Homero ap
dainuotos Trojos, maždaug iš 
2500 m prieš Kristų, taigi apie 
1600 m. prieš „Iliadoje" minimus 
įvykius. Schliemann buvo suk
tas kaip virvė: apgavo anuome
tinę turkų valdžią ir rastas 
brangenybes slapta išvežė į 
Vokietiją. Turkijai neatlei-
džiant spaudimo, 1880 m. Tro
jos lobis buvo padovanotas Vo
kietijos muziejui. 

Dabar vagys ginčijasi su va
gimis, kam priklauso pagrob
tosios vertybės, o tikrasis 
savininkas — Turkija — reika
lauja savo teisių. Tai ne pirmas 
kartas, kai Rusija eksponuoja II 
pas. karo metu ir po jo Europo
je išplėštas brangenybes. Pernai 
Sankt Peterburge buvo suruoš
ta paroda senųjų meno kūrinių, 
pagrobtų Prancūzijoje. Tokių 
parodų ruošta ir daugiau. Kas 
žino, kokius lobius Maskva dar 
turi paslėpusi ir ilgainiui su 
pasididžiavimu išstatys paro
dose, nepaisydama jų tikrųjų 
savininkų protestų. Nėra abe
jonės, kad ir iš Lietuvos per 50 
metų išvežtų vertybių apstu 
šiandien Rusijos „globoje". 

ARTIMOJI ANGLIJA 
LEONAS VENCKUS 

1962 metų rugsėjo mėnesio apsiniaukusi diena 
pamažu šviesėjo. Juo toliau traukinys dundėdamas pūš
kavo pietų link, tuo retesni ir šviesesni darėsi debesys, 
kurie, kaip kokia pilka, kariška antklodė, visą rytą laikė 
apgaubę dangaus skliautą. Kelių valandų ir dviejų šimtų 
angliškų mylių atstumas žymiai pakeitė ne tik apylinkės 
vaizdus, bet ir keliautojų nuotaikas. 

B ryto Manchesterio London Road geležinkelio stoty 
je susirinko nemažai žmonių. Vieni linksmais veidais 
išvykstantiems linkėjo laimingos kelionės, kiti prašė 
nuvykus nepamiršti, parašyti. Buvo ir tokių, kurie tylė
dami, lyg Žodžių pritrūkę, išreiškė savo paskutinį atsi 
sveikinimą ataibučiavimu ar paprastu rankos paspau
dimu. Artimųjų ašarotos akys buvo iškalbingesnės už 
gražiausius žodžius. 

Traukiniui pajudėjus, pasilikusieji ilgai mojavo. Bė
giams pasisukus, pranyko ir paskutinės nosinaitės. Iš
vykstantieji pamažu traukėsi nuo langų, sėsdami į savo 
vietas. Daugumas netrukus įsigilino į žurnalus, laikraš-
čius ar knygas. Tik mano žmona ir aš buvome vienin
teliai keleiviai šiame vagono skyriuje, kurie neturi jokio 
noro vartyti laikraščius. Mudviejų mintys tebėra užim
tos paskutiniųjų dienų ir ką tik išgyventų atsiskyrimo 
minučių. Tylėdami žiūrime pro langą į pralekiančius 
vidurinės Anglijos laukus Matome akmens tvoromis 
suskirstytas ganyklas ir laukus, siaurame vandens 
kanale retkarčiais plaukiojančias baltas gulbes ir 
menkus, pasigailėjimo vertus, pageltusius javų laukus. 

Kiek kartų teko per šį kraštą keliauti geležinkeliu 
ar autobusu, visada įdomu ir nenuobodu matyti gam
tovaizdžius, kurie žymiai skiriasi nuo mūsų tėvynėje 
Lietuvoje ar Centrinės Europos kraštuose matytų vaiz
dų. Penkiolika metų yra netrumpas laikotarpis. Per tokį 
laiką galima daug pamatyti, patirti ir išgyventi. Šian
dien iš Manchesterio vykstame pietų link. Gal ta kelio
nė šiame krašte mums bus paskutinė, todėl dabar 
kiekvieną vaizdą ir įspūdį priimu į savo atminties giliau
sią pasąmonę, lyg į foto negatyvą, kad ten ilgiau išlai
kyčiau ir, reikalui esant, tuos įspūdžius atnaujinčiau. 

Ilgai laikraštį vartęs, kaimyninis keleivis anglas 
pagaliau nutraukia viešpatavusią tylą ir mūsų svajones. 
Garsiai atsiprašydamas, klausia, ar niekas prieš, jeigu 
jis užsidegs cigaretę. Nors šis vagono skyrius skirtas 
nerūkantiems, iš keleivių niekas jo užsirūkymui neprieš
tarauja. Gavęs sutikimą, anglas mandagiai padėkoja ir 
tik tada užsirūko. Prasideda pasikalbėjimas apie pra
giedrėjus} orą. Šita tema Anglijoje pati geriausia, no
rint pradėti pokalbį. Tad netrukus ir kiti, iki šiol tylėję, 
keleiviai, lyg iš kokio sustingimo atleisti, jungiasi į 
bendrą pokalbį, ir visi jaučiasi daug laisviau iki kelio
nės galo. 

Southampton 

Anglijos pietiniame pakraštyje yra šio krašto didžiau
sias keleivinis uostas Southampton. Čia suplaukia iš 
viso pasaulio didieji keleiviniai laivai. Čia britų jūros 
milžinės „Queen Mary" ir „Queen Elizabeth" turi savo 
nuolatines, tik joms skirtas ir rezervuotas, prieplaukas. 
Pasaulyje šiuo metu (1962) greičiausias transatlantinis 
Amerikos laivas „United States" taip pat reguliariai su
stoja šitame uoste. Antrojo pasaulinio karo metu 
Southampton buvo svarbiausioji JAV karinių pajėgų ba

zė. Gal todėl Southampton, labiau už bet kurį kitą Di
džiosios Britanijos miestą, nukentėjo nuo vokiečių oro 
puolimų. Didžiausias oro puolimas tęsėsi dvi naktis iš 
eilės. Tai buvo 1940 m. lapkričio 30 ir gruodžio 1 nak
timis. Britų akimis žiūrint, tų bombardavimų nuostoliai 
ir žuvusiųjų žmonių skaičius, keli šimtai, dideli. Tačiau, 
mačiusiam sugriautus Vokietijos miestus ir lyginant 
juos su Southampton, nuostoliai atrodo nykštukiški. 

Mums išlipus iš traukimo, debesys jau buvo pranykę, 
pasveikino maloni popiečio saulė. Stotyje pasamdę taksi, 
pirmiausia nuvažiavome tiesiai į uostą. Ten paieškome 
ir surandame Olandų-Amerikos linijos laivų prieplauką. 
Atplaukdamas iš Prancūzijos, laivas „Nieuw Amster-
dam" reguliariai sustoja Southampton paimti keleivių 
ir pervežti per Atlantą. Juo ir mes vyksime į „Naują 
tėvynę". Tačiau šiandien jūroje audra, todėl mūsų lai
vo atvykimas keliomis valandomis vėlinasi ir laiko iki 
išplaukimo dar turime gan daug. 

Tarp didelės daugybės važmos surandame savo, jau 
anksčiau iš Manchesterio pasiųstą, bagažą. Viskas abė
cėlės tvarka tvarkingai sukrauta, adresais ir numeriais 
apklijuota, laukia pakrovimo. Patenkinti tokiu rūpes
tingu anglų paruošimu, mudu su žmona nutariame bent 
dalį laukimo laiko praleisti mieste. 

Vaikščiodami Southamptono miesto gatvėmis, pri
einame aukštą, lyg bokšto formos, paminklą, pastatytą 
pirmiesiems pilgrimų tėvams (Pilgrim Fathers) prisi
minti. Jie 1620 metais nedideliu buriniu laivu „May 
flower" iš Southampton išplaukė per Atlantą Amerikos 
žemynan, naujos tėvynės ieškodami. Šiandien ir mes, 
kaip anų laikų pilgrimai ir kaip vėlesnių laikų milijonai 
Europos imigrantų, laukiame išvykimo ir stovime prieš 
nežinomą likimą. O koks būtų mūsų džiaugsmas, jeigu 
šiandien lauktumėm laivo sugrįžimui į savo tikrą ir lais
vą tėvynę Lietuvą. 

Užėję valgyklon, pavalgome paskutinius angliškus 
pietus. Po to parašome savo pasilikusiems giminėms, 
pažįstamiems bei draugams po atvirutę su Southamp
ton atvaizdu. Rašydami bijome.kad nepavėluotų atvykti 
mūsų duktė Elytė, kuri paskutines kelias dienas pralei
do Londone, lietuvių jaunimo suvažiavime. Ji prisijungs 
prie mudviejų prieš pat laivo išplaukimą. Sūnus Vilboras 
su marčia Petrute ir pirmuoju mūsų vaikaičiu Stepu
ku jau prieš pustrečių metų išvyko Amerikon. Kaip iš 
laiškų ir nuotraukų atrodo, jie savo padarytu sprendimu 
patenkinti. 

Pamažu vėl sukame uosto linkui. Didelėje angarinėje 
pastogėje arčiau prieplaukos padaryti muitines perėjimo 
punktai. Netoli jų pastatyti suolai keleiviams. Ten 
laukiame. Lauke saulėlydis. Vėjas atneša stipriai 
aliejuoto vandens kvapą ir žuvėdrų krykštavimą. Van
duo pliuškena į prieplaukos akmenines sienas. Žmonių 
angare daugėja. 

Dieve, kada mes nustosime po pasaulį klajoti9 

Žvilgsnis atgal 

Bežiūrint j banguojanti vandenį ir žuvėdras, mano 
mintys grįžta į praeitį. Kas mus dabar verčia apleisti 
Didžiosios Britanijos salas, kuriose jau tarėmės suradę 
antrąja tėvynę? Ar tai geresnio, laimingesnio, gal pra-
bangiškesnio gyvenimo ieškojimas? Ar rasime dvasinę 
ramybę ten? Vargiai. Juk per keliolika metų svetur 
galėjome įsitikinti, kad mes niekur negalėsime būti lai
mingi, kol nesugrįšime, iš kur išvykome. Tėvynės ilgesys 
mums bus tas nuolatinis variklis, kuris nesustos ir 
nenurims iki mūsų paskutinio atodūsio, nepaisant. į 
kokį pasaulio kraštą bekeliant urnom 

'Bus daugiau i 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
L O S A N G E L E S , C A 

„NAUJOJI BANGA' 

Californijos žiemos vakarai 
niekuo neprimena mums įsi
mintinų baltų ir tylių Lietuvos 
vakarų. Šie vakarai po saulėtos 
dienos atneša vaiskią vėsą, o 
sniegas matosi tik tolumoje 
dunksančiose San Gabriel kal
nų viršūnėse. Šie vakarai nie
kada nebūna tylūs, nes Los An
geles miesto gyvenimas nieka
da nepaliauja viręs. Tokie vaka
rai suveda grupe čia gyvenančių 
lietuvių pabendravimui ir po
kalbiams apie dabarties veiklą 
ir ateities ketinimus. 

„Naujoji banga" tai simboliš
kas naujos organizacijos pavadi
nimas, išreiškiantis jos veiklos 
kryptį ir tikslus. Pirmąkart jis 
atsirado skelbimų plakatuose 
1994 metų vėlyvą rudenį. Kiek 
netikėta buvo žinia, kad vie
tinės parapijos salėje įvyksian
tis naujųjų metų vakaras, orga
nizuojamas ne Lietuvių Bend
ruomenės, o naujos entuziastų 

\ grupės, pasivadinusios „Naująja 
banga". Šis renginys, sukėlęs 
tada daug prieštaringų komen
tarų, buvo gerokai skirtingas 
nuo čia kasmet vykstančių nau
jametinių vakarų. Programą 
sudarė klasikinės muzikos kon
certas, jumoristinė dalis ir 

. linksma diskoteka, grojant Gri-
'. kavičiūčių ansambliui. 

Ta pati veiklių entuziastų gru
pė suruošė 1996 metų sutikimą, 

: šį kartą gerokai iš anksto supla
nuotą ir apgalvotą. Vakaras, pa
vadintas „Ledo rūmuose", rūpes
tingai suderintomis sidabro ir 
šviesių pastelinių spalvų deko
racijomis, perkėlė visus į žiemos 
karalyste. Užburtoje nuotaikoje 

_ skambėjo fleitos muzika, atlieka-
' ma N. Bagdonienės. Kulmina

cinėje vakaro dalyje balinių 
- šokių meistrai L. ir V. Padrėzos 
- sužavėjo visus šokio judesio jėga 
: ir tobulumu. Antroji diskoteki-

nė dalis buvo paįvairinta neti-
* ketu estrados žvaigždės V. Ker-
- nagio pasirodymu. Tik atidžiau 
pasižiūrėjus,galima buvo pašte 

' bėti, kad šis Kernagis ne visai 
tikras, nors džinsuotas ir aki
niuotas, kaip jam įprasta. 
Linksmas vakaras ledo rūmuo-

. se šildė visus gera nuotaika ir 

. šampanu. O už ledinių sienų lyg 
tyčia tą naktį šėlo karštas ir 
pašėlęs Californijos vėjas. 

„Naujosios bangos" veikla, su-
'. kėlusi nemaža kontroversijų, 
buvo sutikta su geroku nepasi
tikėjimu vietinių lietuvių tarpe. 
Kas jie, keistuoliai idealistai, 
netilpę nei į vietos organizaci
jos rėmus, norintys nešti savo 
mintį ir vykdyti ją konkrečia 
veikla? Dauguma šios organiza
cijos iniciatorių ir narių — naujo
sios bangos imigrantai, atvykę 
čia aštuoniasdešimtų metų pabai
goje ir devyniasdešimtų pradžio
je. Beveik visi be išimties pa
tyrė naujakurio dalią, lydimą 
materialinio nepritekliaus, ieš
kojimų, nusivylimų ir atradimų. 
Todėl nenuostabu, kad vienas 
pirmųjų šios organizacijos tikslų 
yra padėti naujai iš Lietuvos 
atvykusioms šeimoms. Kaip su
rasti pigesnį butą, kur ieškoti 
darbo, kaip įsigyti vairavimo 
teises, kur ieškoti masinai drau
dimo, į kokią mokyklą savo vai
kus leisti ir begales kitų proble
mų, įprastų čia nuolatiniai gy
venantiems, gvildena naujai at
vykusieji. Žalių kortelių loteri
ja atnešė naują imigranto tipą. 
Jie dažniausiai visiškai nepasi
ruošę gyvenimui Amerikoje, 
nemoka kalbos, neturi lengvai 
pritaikomos specialybės, neturi 
konkrečios perspektyvos atei
čiai, tikisi pagalbos iš šalies, 
nors dauguma jų neturi čia gi
minių. Emigracija tapo jiems li
kimo skirtas atsitiktinumas. 
Tuo paskutiniųjų metų atvykė
liai skiriasi nuo gyvenančiųjų 

čia keletą metų, kurie atkeliavo 
pas gimines, o šiuo metu daugu
ma jų jau tvirtai atsistoję ant 
kojų. Todėl „Naujoji banga", 
kartu su Lietuvių Bendruome
ne mano įsteigti komitetą, ku
ris padėtų naujai atvykusiems 
susidoroti su pirmomis proble
momis. Vienkartinė, be nuošim
čių gaunama paskola, padėtų 
besikuriančiai šeimai įsigyti 
mašiną ar sumokėti pirmą nuo
mą ir užstatą už butą. 

„Naujoji banga" tikisi pakeis
ti senųjų emigrantų požiūrį į 
naujai atvykstančius tautiečius. 
Neieškokime vieni kituose tik 
blogybių ir ydų, supraskime vie
ni kitus ir vienykimės bendrai 
veiklai. Ne visi esame blogi, 
negrįžtamai paveikti tarybinės 
santvarkos, ne visi esame linkę 
gyventi tik kitų sąskaita. Suge
bame dirbti ir prasmingai gyven
ti. Žinome, kad doleriai ant me
džių neauga ir seniai esame at
sisakę utopinio požiūrio į 
gyvenimą Amerikoje. Žinome, 
kad pasitaiko nesąžiningų nau
jai atvykusių, apvogusių ir apga-
vusių vietinius lietuvius, ban
džiusių reketuoti ir terorizuoti. 
Tačiau mes manome, kad pavie
niai atvejai negali sugriauti mū
sų tarpusavio pasitikėjimo. Kita 
vertus.ne paslaptis, kad pasitai
ko atvejų, kai vietiniai lietuviai 
pasinaudoja sunkia atvykėlių 
padėtimi ir paverčia juos ver: 
gaiš, dirbančiais už centus. Ta
čiau nesigilinsim ir į tai, nes 
mūsų visų tikslas — vienytis 
bendrai veiklai. 

„Naujoji banga" norėtų bend
radarbiauti su Lietuvių Bend
ruomene. Pirmasis žingsnis jau 
buvo padarytas organizuojant 
paskutinį Naujųjų metų suti
kimą. Lietuvių Bendruomenė 
buvo šio pokylio rėmėja. Dar 
viena organizacija nesugriaus 
jau egzistuojančiųjų veiklos. 
„Naujajai bangai" trūksta 
finansinių išteklių ir ryšių, ta
čiau jie noriai bendradarbiautų 
kultūrinėje srityje. Naujos imi
gracijos tarpe yra įvairių sričių 
ir sugebėjimų žmonių, turinčiu 
daug entuziazmo ir gerų norų. 
Jų gabumai ir patirtis galėtų 
pasitarnauti visų bendram tiks
lui — išlaikyti tautinę dvasia. 
Haroldas Mockus yra baigęs 
Klaipėdos Konservatorijos ma
sinių renginių režisūrą. Aman-
das Ragauskas dirbo Tautinės 
muzikos instrumentų muziejuje, 
Kaune, turi daug organizacinių 
sugebėjimų ir negaili pašvęsti 
savo asmeninio laiko. Natalija 
Bagdonienė, baigusi Lietuvos 
muzikos akademijos fleitos spe
cialybę, čia dalyvauja koncer
tuose. Izabelė Sagatauskaitė, 
Lidija ir Valdas Padrėzos, Buvu
sieji Lietuvos čempionai balinių, 
šokių srityje. Ieva Mickutė — ta
lentinga penkiolikmetė smuiki
ninkė, groja bažnyčioje, pratur
tina Šv. Kazimiero parapijos 
renginių programą. Reikia dar 
paminėti Arūną Žvinakevičių ir 
Saulių Bagdoną — medžio drožė
jus ir daugelį šeštadieninės mo
kyklos mokytojų, kurie savo ge
ru lietuvių kalbos mokėjimu, 
taisyklingu tarimu, atgaivina 
mokyklos veiklą. Visi šie žmo
nės, gyvendami Amerikoje, ati
tolo nuo pirminių savo profesijų, 
tačiau jų kultūrinis potencialas 
gali padėti plėtoti lietuvių kul
tūrą Vakarų pakrantėje. 

Viena konkrečių „Naujosios 
bangos" veiklos formų bus bali
nių šokių klubas, kuris pradės 
savo veiklą šį pavasarį. Šie va-' 
karai leis ne tik pasitobulinti 
tradicinį valsą, tango ir foks
trotą. Jie taip pat sudarys progą 
visiems pabendrauti, išgerti 
kartu kavutės ar šampano, lais
vai ir maloniai pavakaroti. \ šį 
klubą kviečiami įvairaus am
žiaus šokių mėgėjai. Klubo veik
la nukreipta ne tiek į sceninius 
pasirodymus, kiek į pačių da
lyvių tobulinimąsi ir malonų 
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laiko praleidimą. Belieka iš
spręsti vieną opiausių čia prob
lemų — patalpų klausimą. Gai
la, kad Lietuvių Bendruomenė 
čia nieko taip pat negali padėti, 
o visos organizacijos lieka pri
klausomos nuo Šv. Kazimiero 
parapijos šeimininkų. 

„Naujoji banga" siekia ne tik 
kitiems padėti ir pagyvinti vie
tinį kultūrinį gyvenimą. Jie 
ateityje ketina maloniai praleis
ti laiką kartu, susibūrus po 
visos savaitės darbo ir rūpesčių 
pokalbiams, besiklausant sma
gios lietuviškos muzikos. „Nau
joji banga" tikisi, kad jų veikla 
padės suartinti senuosius imi
grantus ir naujuosius atvykė
lius, leis pralaužti tarpusavio 
nepasitikėjimo sieną, praturtins 
ir praplės lietuvišką veiklą, pri
trauks daugiau jaunimo, neleis 
jiems visiškai atitrūkti nuo lie
tuviško kamieno. 

Šilti Californijos žiemos va
karai suveda visus bendram pa-
sivakarojimui ir apsvarsty
mams, kokia bus lietuviška 
veikla ateityje, kodėl ji mums 
visiems reikalinga ir kodėl ne
galima nugrimzti tik į kasdieni
nių problemų liūną. 

GIMIMO DIENA 

Pakuckaitė — 4 sk., perskaičiusi 
319 psl.; 2 v. - A. Mikuckis -
3 sk., perskaitęs 209 psl.; 3 v. — 
T. Mikuckis — 6 sk., perskaitęs 
144 psl.; 4 v. - K. Butkytė - 2 
sk., perskaičiusi 141 pusi. Pagal 
klases, 1 vietą laimėjo 4 sk., per
skaitę 752 psl. Visi mokiniai, 
dalyvavę konkursuose, gavo bi
lietėlius ledams. 

Mes labai didžiuojamės, kad 
mūsų mokyklos mokiniai ir 
amerikietiškose mokyklose ge
rai mokosi ir gauna garbės raš
tus. Crescenta Valley High 
School apdovanojo šiuos mūsų 
mokyklos mokinius: iš algebros 
— Andrių Ragauską; iš geomet
rijos — Marių Aneliauską ir 
Audrą Kudirkaitė, iš istorijos — 
Povilą Pakucką. 

Salėje ta pačia proga buvo iš
statytos, iš Lietuvos atgabentos, 
partizanų nuotraukos, darytos 
prieš 50 m. vykusių kovų metu 
Lietuvoje ir Sibiro miškuose. 

Pasibaigus programai, tėvų 
komitetas parūpino didelį tortą 
su užrašu „Sveikiname su gim
tadieniu". Mažiesiems ir jaunie
siems lietuviukams tai labai pa
tiko. 

W O R C E S T E R , M A 

METINIS SUSIRINKIMAS 
„Kiekvienas žmogus turi gi

mimo dieną, taip ir mūsų tėvy
nė Lietuva turi savo gimimo 
dieną — Vasario 16-ją", — to
kiais žodžiais Los Angeles šeš
tadieninės lituanistinės mokyk
los vedėja Marytė Newsom pra
bilo į savo auklėtinius, pradė
dama Nepriklausomybės sukak
ties minėjimą, paaiškindama 
šios dienos reikšmę ir prasmę. 

Programos vedimą perėmė 
Izabelė Sagatauskaitė, per 
skaitydama V. Kudirkos eilė
raštį „Mūsų Tėvynė" ir paaiš
kindamas žodžio „Tėvynė" pras
mę. 

Toliau vyko atskirų klasių pa
sirodymas. 

1 sk. deklamavo M. Vainulai-
čio eilėraštį apie Lietuvą. 

2 sk. deklamavo Balės Vove
raitės „Mūsų vėliava", J. Minel-
gos „Lietuva" ir J. Gliaudos 
„Lietuvaitė". Buvo gražu, kad 
kiekvienas mokinys turėjo ran
kose piešinėlį, jų pačių pieštą, 
atitinkantį eilėraščio temą. 

3 sk. Minelgos — „Didvyrių 
keliais", 4 sk. V. Minelgos — 
„Tėvelių kraštas", 6 sk. Mairo
nio — „Trakų pilis", 7 sk. jų pa
čių paruoštą vaizdelį apie Vy
tauto pabėgimą iš kalėjimo. At
likėjai Vytautas — Evaldas Gul
binas, žmona Ona — Aušra 
Venckutė, tarnaitė — Daiva 
Mattis. 5 sk. papuošė salę him
no iliustracijomis. 

Vasario 16-tos proga buvo su
rengta rašinių ir knygų skai
tymo konkursai. ALTas ir Lie
tuvių Bendruomenė davė 150 
dolerių laimėjusių premijoms. 

Rašinių konkursą laimėjo: 
Tomas Mikuckis — 6 sk. Simona 
Gajauskaitė — 7 sk., Daiva Mat 
tis — 7 sk. Evaldas Gulbinas — 
7 sk., Austė Kuolaitė — 7 sk. 

Knygų skaityme pasižymėjo 
šie, daugiausia perskaitę mo 
kiniai: 1-ma vieta - Birute 

Vasario 11 d., po šy. Mišių, Šv 
Kazimiero parapijos salėje pasi
stiprinus skanių blynų pusry
čiais, vyko Dr. Vinco Kudirkos 
šaulių kuopos metinis susi
rinkimas, kurį pradėjo kuopos 
vadas Arūnas Grigalauskas. Jis 
pareiškė, kad šiais metais bai
giasi dabartinės valdybos ka
dencija ir ji baigia savo įsiparei
gojimą. 

Garbės prezidiuman pakvietė 
kuopos dvasios vadovą kleboną 
kun. Vincentą Parulį, MIC, o 
LŠSI Trakų rinktinės vadą g.n. 
Algirdą Zenkų vadovauti šiam 
susirinkimui. Sekretoriavo kuo
pos sekretorė g.š. Janina Mi
liauskienė. Dvasios vadovas 
sukalbėjo maldą, o susirinkimo 
vedėjas perskaitė numatytą dar
botvarkę. Darbotvarkė ir sekre
torės perskaitytas protokolas 
susirinkimo priimti. 

Po to vyko kuopos vado ir val
dybos pranešimai. Kuopos va
das Arūnas Grigalauskas pa
reiškė, kad praėjusiais metais 
ilgą laiką buvo susirgęs, bet 
kuopos veikla aktyviai vyko. 
Padėkojo broliams šauliams, 
ypač sesėms šaulėms, nes jos 
daugiausia įdėjo darbo. Vado 
pavaduotoja ir moterų vadovė 
g.š. Elena Černienė pranešė 
apie kuopos ruošiamą koncertą. 
Šaulės visą lapkričio mėnesį 
parapijos salėje sekmadieniais 
virė kavą, ruošė užkandžius, 
kad pamaldų dalyviai atėję į 
salę galėtų pavalgyti pusryčius. 

Sekretorė, korespondentė ir 
kuopos pastatyto Žuvusiems už 
Lietuvos laisvę paminklo prižiū
rėtoja Janina Miliauskienė pa
reiškė, kad visi prisimename 
praėjusių metų vasarą be lie
taus. Kiekvieną rytą per visą 
vasarą iš namų nešė laistytuvą 
vandens ir laistė jos pačios prie 

paminklo pasodintas gėles, nes 
ten įdėta visa širdis ir siela. 
Priminė, kad nors mūsų gretos 
retėja, bet spaudoje laikanti 
gyvą, ne tik kuopos, bet viso 
mūsų lietuvių telkinio kultūri
nę veiklą. Iždininkė Irena Mar
kevičienė pranešė finansinį 
kuopos iždo stovį, kuris yra | 
menkutis, nes visuomet atsi
randa daug prašančių aukų. Re
vizijos komisija Petras Štaras 
tai patvirtino, patikrinęs iždo 
atskaitomybės vedamas knygas. 
Vėliavnešis Henrikas U lrichas 
pareiškė, kad JAV, Lietuvos ir 
šaulių kuopos vėliavos laikomos 
jo globoje ir jo namuose. Kuopos 
vadas Arūnas Grigalauskas 
susirinkimui pasiūlė vėliavnešį 
pakelti į kuopos garbės šaulius. 
Susirinkimas, pusiau slaptu 
balsavimu, vienbalsiai tai pa
tvirtino. Vėliavnešis Henrikas 
Uirichas — kuopos garbės 
šaulys. 

Tolimesnėje susirinkimo ei
goje vyko kuopos vado ir naujos 
valdybos rinkimai. Arūnas 
Grigalauskas vienbalsiai buvo 
patvirtintas ateinančių dviejų 
metų kadencijai kuopos vado 
pareigoms. Tokiu pat būdu pa- • 
tvirtinta ir valdyba. Vado. 
pavaduotoja ir moterų vadovė 
g.š. Elena Černienė. Sekretorė, 
korespondentė ir paminklo pri
žiūrėtoja g.š. Janina Mi
liauskienė, Iždininkė Irena 
Markevičienė. Kontrolės komi
sija — Petras Štaras, o į miru
sio a.a. Vytauto Ilgūno vietą 
kuopos vadas kontrolės komisi-
jon paskyrė Juozą Blažį. 

Kuopos vadas pranešė apie 
Worcesterio Lietuvių organiza
cijų Tarybos vasario 18 d. ruo
šiamą Lietuvos Nepriklausomy
bės atkūrimo 78 metų sukakties 
minėjimą. (Jame organizuotai 
su vėliavomis dalyvavome 10 
vai. r. Aušros Vartų parapijos 
bažnyčioje vykusiose iškilmin
gose šv. Mišiose ir 3 v. p.p. Mai
ronio Parke vykusiame minėji
me. 

Vado pavaduotoja Elena Čer
nienė pranešė apie kuopos sek
madienį, balandžio 21 d., Mai
ronio Parke ruošiamą koncertą. 
Susitarta su estradinių dainų 
dainininke Violeta Rakauskai 
te-Štromiene. Susirinkimas 
šiam sumanymui pritarė. Sek
retorė perskaitė keletą padėkos 
laiškučių, ir pranešimą apie 
šiais metais liepos 6 d. Čikagoje 
vykstančią JAV ir Kanados 
Lietuvių Bendruomenės ren
giamą Tautinių Šokių šventę. 
Sis didingas renginys buvo dis
kutuotas, nes esame į daugelį 
švenčių suorganizavę ekskursi
jas. Sugiedojus Lietuvos himną, 
susirinkimas buvo baigtas. 

Nepaisant kiek mūsų esama, 
kol stovime po Dr. Vinco Kudir
kos šaulių kuopos vėliava, 
visada pirmoje vietoje tebūna 
mūsų širdyse gyva šauliška 
pareiga ir visada ją garbingai 
atlikime. 

KMIECIK REALTOt? 
7«2 S. PuUrfk Rd. 

* 4345 S. ArdicsAve. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės į P«mH Mayc. Ji pro-
• . . . » , - , 1 ; . , ; , - , — ' : . ., • ui • - • - * - • 

reatonami, sąorHngsj » asmerasKai 
patarnaus. Įkainavime* valiui. 

Gr-rturj£_ 

OiŠČKlv^MC, 
1111 Stite Struti 
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m 
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..STOIKAS , 
Re*or« Bus. 701257.71001 

g į j g j g g Bes. 708.969.3732 Į 

FOR SALE 

Galima užsisakyti (vairius labai geros 
rflstes batus vyrams ir moterims iš 

Mason Shoca.Co. šią kompaniją atsto
vauja lietuvis K. Kczys Kreipkitės į jį 

TeL: 312-776-5720 

MISCELLANEOUS 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI — PATAISYMAI 

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS ., . 

AUTOMOmUO, MAMŲ, SVEIKATOS, 
m OYVYBtS DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. 
Aukse S. Kane kalba lietuviškai 

FRANK ZAPOUS 
320T/t Weet t t th Street 

Tat. (7M) 424-MS4 
(312) M1-8M4 

J K S CONSTRUCTION 
„Shmgle" stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, 
aluminiaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
tsl. 708-989-28S8. 

MOV1NG—KRAUSTYMAS 
Profesionalus patarnavimas 

prieinamomis kainomis, 
jums patogiu laiku. Draudimas 

garatuotas. Kreiplfs: 

Gediminą*: t e i 312-9254331 

B&D 
Atliekame: 

• Visus statybinius darbus 
• Išorės ir vidaus namų remontus 
• Dengiame stogus 

TeL (312) 625-3465 

RIMAS L. STANKUS 

»Perkant ar parduodant 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• MLS kompRjteriųir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Apartmentus ir žeme 
• Pensininkams nuolaida 

GOLDUJ eu . 
BANues i : 

MCHGAN 
|COU)WEU, BANKER RRST AMERICAN 

lON.VVhrttakerSt. 
NewBuffaJo. M I 4 9 I I 7 

VIDA B. ŠVABAS 
Tel. namų 616-758-1408 

bus. 616-468-3950 
fax. 616 488 5445 
v.m. 616-488-7238 

Perkant ar parduodant 
> namus • žemą • ataus arba 

komercine nuosavybe i :•.. 

F O R R E N T 

Išnuomojamos krautuvių ir įstai
gų patalpos Htcfcory HMs H a i a , 
87 SL ir 88 Ava. Dėl informacijos 
skambinti K. Valiui, tai 
827-4888. 

"THKŪrf 

i su šiluma ir karstu van
deniu. Pensininkams be gyvuliukų. 
Galiu padėti nuvažiuot į krautuves 
apsipirkti TeL 312-737-1087. 

HELP VVANTED 

PART-TMM TSUflR 
Experience preferred, bot not reojuired 
Salary commensurate wrth experience. 
Bilingual Engiisn/Lrthuanian required. 
Hours: Thurs. 946 • 8:00, Pff. tcOO -
fcOO, * * a t . t * 6 - 1 : 3 0 . For an «>point-
ment of additional informetiuo contact Lesa 

> or Maiše BrtfjanSs) ai (788) 

888ML 

l a ikomi darbininkai sodinti 
daržoves, nuimti derlių rankomis. 
Platesnei informacijai skambinkite 
Rotai, tai. 312-768-8790. 

• : { 

FOR S A L E 

PASAUKĖ M A N * . . . 

ši knyga — tai dabartinio Pa

kurtą psrsM Jo 
draugas, su kuriuo jis 
vo nuo 1940 Hd 1978 metų 
išversta į daugelį kalbų 
ksJbos (Hetuvių kalbą 
Jakutis. Knyga turi daug 
352 psl. Spaude „VMies" 
VHniuje 1980 m. Knygos 
doi. M. gyventojams Tax 
stunBmo Hlatdos: USA — 
Cansda — 3.00 doi. 

Knyga yra 

MK.R. 

kaina 4.08 
36 CL Par-

2.00 doi.. 

R, 

J. M. 

• 1924 m. gegužės 15 d. JAV 
Kongresas nustatė, kiek kurios 
tautybes žmonių gali imigruoti 
l Amerika 

Kraustotės į Floridą? 
Juozo Stanaičio firma 

INVESTMENT PROPERTIES 
siūlo pagalbą perkant namus, 

žemes ar biznį Floridoje. 

Tel/Fax: 1 -800-330-List 
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LAIŠKAI 
GAL SUSITAIKYSI? 

Savo laiške „Drauge", kartu 
su keletu kitų laiikų rašytojų, 
Antanas Paąžuol is išbarė 
Viktorą Kučą, kad tas, irgi savo 
laiške, papeikęs skautuke, kuri 
Kaziuko mugėje lietuviškai 
nekalbėjusi. 

A i stoju Viktoro pusėje. Jis 
pakliuvo į panašią situaciją, 
kaip buvo pakliuvęs garsusis 
Amerikos generolas George Pat-
ton pereito didžiojo karo metu. 
Staigaus įkarščio pagautas, jis, 
berods Cicilįjos saka ligoninėje, 
bizūnu šmaukštelėjo vienam 
eiliniam kareiviukui vien dėl to, 
kad jis ten nepriklausęs. Tas 
atsitikimas generolui daug 
kainavo: buvo pašalintas i i va
dovavimo daliniui pareigų ir 
turėjo daug širdgėlos. Kurį 
laiką jis buvo priverstas „vado
vauti" iškamšų armijai Angli
joje, kol pagaliau, vadovauda
mas tikrai armijai, teigiamai 
nulėmė karo eigą. O visgi Pat-
ton gal i i dalies buvo teisus, 
apkūles tą kareiviuką. Ii dalies 
teisus buvo ir Viktoras K., 
aprašydamas tuometines savo 
emodjas Kaziuko mugėje. 

Išskrido paukštelis iš lizdo ir 
nebesugrįš, nebeeiigansi Anaip 
tol nemanau, kad Viktoras 
tikrai užsitarnavo skaudokos 
viešosios nuomones „nulinčia-
vimo". Gal prie porą metų a i 
irgi buvau pakliuvęs po A. Pau-
žuolio botagu. Tuomet jis mane 
visiškai nekaltai skaudokai ap-
imaikštė vien dėl to, kad aš 
savo laiške net keliomis kalbo
mis apsidžiaugiau dėl „Draugo" 
redakcijos žingsnio pakeisti sky-
riaus pavadinimą iš „Mūsų 
kolonijos" į „Lietuvių telki
niai". Mat nemėgau, kad mes 
čia Omahoje kažkieno kolonija 
būtume vadinami. Tai ir viskas. 
Užbaigs iu senu, ka ikurio 
romėno paliktu posakiu: Aman-
tium irae amoris integratio est. 
— besimylinčių ginčai — tai 
meilės dalis. Maniau, kad šiam 
atvejui turėtų tikti. Taika, An
tanai? 

Jonas darką, 
Omaha, NE 

KAZIUKO MUGĖJE... 

Jei laiško rašytojas negalėjo 
suprasti, ką ta skautuke jam 
pasakė angliškai, tai galėjo 
paprašyti aplink stovinčių žmo
nių, kad jam išverstų į lietuvių 
kalbą... 

Mūsų jaunimo pagrindinė kal
ba yra anglų kalba ir jei ją nau

doja, nieko nepadaro blogo. Ne 
kalba išlaiko tautybe, bet savo 
tautos meilė. 

A. Butkus 
Westmont, IL 

KĄ BUTŲ SAKES OTTO 
TOUSCHUS ŠIANDIEN? 

Svarbus Amerikos laikraštis 
„The New York Times", įsteig
tas 1851 metais ir šiais metais 
švenčiąs savo sekmadieninio 
priedo šimtmetį, balandžio 14 d. 
išspausdino šimtmetinį priedą, 
kuriame yra pagrindinių 
straipsnių ištraukos. Jų tarpe 
yra ir Otto D. Tolischus (1890-
1967) straipsnis kaip Hitleris 
leido savo dienas 1937 metais. 
1940 metais jis laimėjo Pulitzer 
premiją už straipsnius iš Ber
lyno apie kariaujančią Vokie
tiją. Nacių ištremtas iš Berlyno, 
jis buvo NYT korespondentu 
Tokijo mieste, kur japonų suim
tas ir kalintas. Per belaisvių 
pasikeitimą grįžo New Yorkan. 

Tolischus buvo didelis Pa
vergtų tautų draugas ir užta
rėjas. Vasario 16 dienos proga 
rašė palankius Lietuvai ve
damuosius NYT puslapiuose. 
Man teko surengti pokalbį su 
Otto Tolischus New Yorko lietu
viams. Jis buvo užklaustas, ar 
nemato padaryto progreso tary
binėje Lietuvoje. Jo atsakymas 
buvo, jog tas progresas būtų 
buvęs milžiniškas, jei Lietuva 
nebūtų buvus rusų okupuota. 

Pratęsiant Tolischus mintį, 
galima būtų sakyti, jog Lietuva 
būtų padariusi didelę pažangą, 
jei nebūtų valdžion sugrįžę buvę 
komunistai. Tai yra laipsnio 
dalykas, bet jis yra labai svar
bus. 

Saulius Simoliūnaa 
Detroit, MI 

AČIŪ J. DAMUŠIENEI 

Dėkoju Jadvygai Damušienei 
už josios laišką „Drauge" — 
„Kristaus Kančia, cepelinai ir 
religinis koncertas". Ji labai 
gerai išdėsto lietuvių veiklos 
nukrypimą nuo tikėjimo, šiuo 
atveju nerandant tinkamesnio 
laiko pasisotinti cepelinais ir 
tuo pačiu sudarant kliūčių 
tiems, kurie norėtų atsilankyti 
į ypatingas pamaldas arba į reli
ginį koncertą. 

Iš tikrųjų, būdami tikintys, 
Dievo žmonės, savo veiklą nega
lime apriboti tik pasisotinimu ir 
pasilinksminimu, bet turime 
skirti laiką dvasiniam gyveni
mui. Per ištisus metus yra pa
kankamai daug laiko pietums, 
šokiams, gegužinėms, madų pa
rodoms ir t.t. Ar šiems rengi

niams nebūtų galima palikti 
eilinius savaitgalius, o religinių 
švenčių laiką tinkamai paskir
ti susikaupimui. Atrodo, kad 
mes tikrai nukrypome nuo 
ankstyvesnių įsitikinimų, kada 
tikinčiųjų gyvenimas sukosi 
apie tikėjimą. Bažnyčios didžią
s ias šventes iškilmingai 
paminėdavome — kaip gausiai 
sueidavo tikintieji iš arti ir toli 
tautos ir Bažnyčios šventėse. 
Buvo vieningumas tarp lietu
vių, o dabar daug kartų susi
skaldymas, kai vyksta tokios 
šventės. 

Pasauliniai įvykiai neturėtų 
nustumti žmonių nuo Bažnyčios 
didžiųjų švenčių, kurių nėra 
daug. Renginių ruošimas per 
Bažnyčios šventes yra išardy
mas dvasinio gyvenimo ir su
kelia pavojų ateičiai, nes patei
k ia blogą pavyzdį mūsų 
broliams ir sesėms. Kiek daug 
metų mes verkėme dėl brolių ir 
seserų Lietuvoje, kur tikėjimo 
priespauda privertė tikinčiuo
sius slaptai išpažinti savo 
tikėjimą. Dabar šiame krašte 
yra palinkimas Dievą nustum
ti į šalį- Ar tai nepanašu, į ką 
bedieviai padarė Lietuvoje? Čia 
tik daroma subtiliau. 

Yra laikas skirtas viskam. 
Taip pat yra laikas maldai ir 
susikaupimui. Reikia laiko pa
skirti vienam, ir kitam. 

Kuo. Jonas Kuzinskas 
Chicago, IL 

KĄ TURIME PRIEŠ 
CEPELINUS? 

įdomiausias yra Jūsų reda
guojamas laikraštyje laiškų sky
rius. Labai puiku ir naudinga 

DUOTAS ŽODIS IR PINIGAS DRAUGAS, penktadienis, 1996 m. balandžio mėn. 19 d 

Lietuvos žurnalistai ir Lie
tuvos žmonės pagaliau susi
rūpino sveikatos apsaugos 
sistemos bankrotu. Sveikatos 
apsaugos ministras A. Vinkus 
pareiškė, kad teks uždaryti kai 
kurias gydymo įstaigas, apriboti 
kai kurias operacijas, įvesti ap
mokėjimą už gydymą staciona
re. 

Sugrįžęs iš Pietų Amerikos, 
prez. Brazauskas teigė: „Tiesiai 
pasakysiu — man tai labai nepa
tiko. Man atrodo, kad šitaip vi
suomenės gąsdinti negalima" 
(„Lietuvos rytas", „Laiko 
ženklai", kovo mėn.). A. Bra
zauskas sako „tiesiai pasakysiu" 
— geriau būtų. jei jis „tiesą pa
sakytų". Neseniai gydytojai 
sužinojo, kad sveikatos apsauga 
gauna šiems metams tik 40% fi
nansavimo. Tuo tarpu sveika
tos apsaugos reformų biuras, 
kurį sudaro medicinos nomen
klatūros nariai, sunaudojo jau 
keletą milijonų litų, o reformos 
plano nėra. Kaip „Drauge" jau 
daugelį kartų pastebėta, no
menklatūra sovietinės medici
nos nenori keisti. Prezidentas 
staigiai pasigedo sveikatos ap
saugos sistemos reformos: „Pre-

grįžti į viduramžius ir nedaryti 
jokios pažangos? 

Kas norėjome, nuvykome į 
religinį koncertą. Tam laiko 
buvo pakankamai. Ir aš pati su 
savo draugelėmis ten buvau. 
Logiškai galvojant — tai buvo 
labai patogu ir gera, nes nebe
reikėjo pietų gaminti ar kur 
kitur jų ieškoti. Nuo cepelino tai 

žinoti, ką žmonės mąsto. Per- £ » . mekas taip nepasunkejo, 
skaičiusi: „Kristaus Kančia, k a i P a u t o r e m a n o - * * n e b u t u 

cepelinai ir religinis koncertas", 
panorau ir aš pasisakyti savo 
nuomonę, nes juk: kas žmogus, 
taip ir nuomonė. 

Nesuprantu, kodėl taip žiau
riai kritikuojami cepelinų pie
tūs PLC? Nejaugi rašytoja 
nemėgsta lietuviško patiekalo 
cepelinų švenčių proga? Taip — 
Verbų sekmadienis, bet tai dar 
ne Kristaus Kančia, o iškil
mingo Kristaus sutikimo Jeru
zalėje šventė. O pati kančia pra
sidėjo po to. 

Aš čia nematau jokio religijos 
niekinimo, kaip autorė rašo. 
Visi, atlikę šios šventės apeigas, 
su pašventintom verbų šake
lėm, keliaujame prie kasdieny
bės. Pirmučiausia žmogui rūpi 
kūno pastiprinimas. O juk ir 
Dievo prisakyta: .Laikyk savo 
kūną sveiką". Nejaugi mes kaip 
senais laikais turėtume badauti 
visą Gavėnią? Ar tokia tradicija 
būtų gera? Nejaugi turėtume 

falėjęs pavažiuoti tą 20 mylių, 
iandieninei technikai 20 mylių 

nebe nuotolis. Ir kodėl tas PLC 
taip kaltinamas? Tai nebe pir
mas kartas. 

O mums ši vietovė yra tarsi 
Dievo dovana. Džiaugiuosi čia 
atsikėlusi iš St. Louis. Ne tik aš, 
bet ir daugiau kitų jaučiasi 
patenkinti centro veikla bei ren
giniais. Tuo noriu pasakyti — 
palaikykime ir plėskime šią vie
telę, kad ir kitiem atsirastų 
prieglobstis po šiuo stogu. 

Agutė Ti ikuvienė 
Lemont, IL 

zidentas priminė, kad refor
muoti medicinos sistemą nesku
bėjo ir buvęs sveikatos apsaugos 
ministras J. Brėdikis, šiuo metu 
dirbantis Lietuvos ambasado
riumi Čekijos Respublikoje". 
(L.R.) Kartojasi bankų krizės 
eiga: prezidentas Brazauskas 
apsimeta, kad nežino, kas 
vyksta, kol neiškyla krizė, tada 
kaltina ministrus. 

Gydytojas rašo: „Tai kas da
bar vyksta Lietuvoje — gėda ir 
baisu! Visuose Lietuvos gydymo 
įstaigose šiandien trūksta tvars
liavos, švirkštų, vienkartinių 
sistemų, operacinių siūlų, ada
tų. O pats žinai, kad didžioji 
dauguma tautos taps ubagais..." 

Ne tik taps ubagais, bet per 
anksti mirs, gyvens ir kentės 
sužalotais kūnais, o sąžiningi 
Lietuvos gydytojai išgyvens 
dvasines kančias, kad norėjo 
savo ligoniams padėti, bet svei
katos sistema neleidžia jiems 
nei dirbti, nei pragyventi iš savo 
gydomojo darbo. 

Ką užsienyje gyvenantys lie
tuviai gali daryti? Mercy Lift 
siunčia milijoninės vertės siun
tas. Catholic Medical Mission 
Board, Inc., pernai Lietuvai iš
siuntė 4 milijonų vertės vaistų. 
Iš 50 šelpiamų kraštų, tik du 
gavo daugiau negu Lietuva. Ta
čiau svarbiau už materialinį 
bankrotą yra Lietuvos valdžios 
moralinis bankrotas. Dabartinė 
valdžia nesirūpina piliečių 
sveikata ir gerove. Užsienio lie
tuviai turi pabrėžti moralinių 
principų būtinumą medicinos 
reformai. 

Prieš penkerius metus Čika
gos lietuvis Joe Kulys suorga
nizavo visuomeninę korporaciją 
ir atsikvietė per Sveikatos mi
nisteriją šešis gydytojus sta
žuotis Amerikos ligoninėse. Šie 
gydytojai buvo išrinkti konkur
siniu būdu. Vėliau išaiškėjo, 
kad konkursas nebuvo objekty
vus, praktiškai daugiausia no
menklatūros vaikai pasinaudojo 
šia proga. Net septynios Ameri
kos lietuvių organizacijos pri
sidėjo įgyvendinant šį kilnų 
planą vakarietiškai išmokslin
ti Lietuvos jaunus gydytojus, 
kad, grįžę į Lietuvą, jie galėtų 
sumoderninti Lietuvos medici-

fcfl micllcmd fcdcrcil 
^ ^ ^ ^ ^ Savmgs and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 WEST 69th STREET 

(1-319125-7400 BRIDGEVIEVV 
8929 S HARLEM AVE 

(708)598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 
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d A.TA. 
POVILUI KĘSTUČIUI DIRKIUI 

mirus, jo žmoną Zitą RASĄ, sūnus ENRIKĄ ir ED
VARDĄ, motiną BRONE RUSTEKIENC, seserį LI
DIJĄ RUSTEnCYTE-NOVAK su šeima ir kitus gi
mines Amerikoje ir Lietuvoje nuoširdžiai užjaučiame 
ir kartu liūdime. 

• * 

Rasa Darienė 
Vytautas ir Elena Jasinevičiai 
Juozas ir Teresė Kasperavičiai 
Bronius ir Antanina Pranckevičiai 
Vytautas ir Sofija Ripskiai 
Aldona Stasiulienė 
Katrytė Valienė 
Bernardas ir Birutė Vindaiiai 

2212 W 

DONTVCNDITAU SAVESOMEAT 

MUTUAL ?eden*l SAVNGS 
AND IOAN ASSOCIATION 
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A.tA. 
IRENAI TAMARAI BUDRECKIENEI 
mirus, reiškiame užuojautą broliui inž. EUGENIJUI 
BARTKUI su šeima ir artimiesiems. 

Dr. Kazys ir Marytė Ambrozaičiai 
Rūta Arbienė 
Jaunutis ir Antanina Dagiai 
Jadvyga Dambrauskienė 
Jurgis ir Alė Daugvilai 
Pranas ir Danutė Jarai 
Vytenis ir Irena Jonynai 
Jonas ir Nina Jurkšaičiai 
Vytautas ir Ieva Kasniūnai 
Jonas Kavaliūnas 
Juozas ir Dana Noreikos 
Henrikas ir Laima Novickai 
Vytautas ir Janina Peseckai 
Elena Pocienė 
Kęstutis ir Toni Pociai 
Petras ir Meilutė Ruliai 
Jonas ir Natalija Vazneliai 

ną. šiuos gydytojus apnakvyn-
dino ir maitino „Alvudas" ir 
„Seklyčia", vėliau Pasaulio 
lietuvių centras Lemonte. Du 
tūkstančius dolerių kainuojan
čius pasitobulinimo kursus 
apmokėjo Užsienio liet. gydy
tojų sąjunga. Pirmieji du gydy
tojai jau baigė savo rezidentūrą. 
Ar jie laikosi savo kontrakto ir 
grįžta padėti savo kenčiantiems 
tautiečiams? Ne, jie bando pasi 
rašyti naują darbo kontraktą su 
Čikagos katalikiška ligonine! 

Komunistai jaunimą mokė. 
kad kapitalistams rūpi tik pi 
nigai Užsienio lietuviai turi 
Lietuvos jaunimą mokyti, kad 
duotas žodis yra svarbesnis ne 
gu 100,000 dol. metinė alga. Pa
reikalaukime, kad šie gydytojai, 
pagal pasirašytą sutartį su Svei
katos ministerija ir J. Kuliu, 
sugrįžtų į tėvyne ir padėtu 
išgelbėti sveikatos sistemą iš 
dabartinių bėdų 

Linas Sidrys.M.D 

A.tA. 
MICHALENA ŠUOPIENĖ 

Gyveno Cbicagoje, Canaryville apylinkėje. 
Mirė 1996 m. balandžio 18 d., 3:03 vai ryto, sulaukusi 91 

metų. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 45 m. 
Nuliūdę liko: marti Christine, anūkai — Tanja Šuopys. Ge 

nard Algimantas, David ir Shalamar: proanūkės — Chamille 
ir Ajnat; artima draugė Doris Campbell. Lietuvoje ir JAV-bėse 
daug sūnėnų, dukterėčių ir kitų giminių. 

Velionė buvo motina a.a. Ričardo Suopio. 
Velionė pašarvota balandžio 19 d., penktadieni nuo 3 iki 

9 v.v. Gaidas Daimid laidojimo namuose, 4330 S. California 
Ave. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, balandžio 20 d. Iš laidojimų 
namų 9:15 vai. ryto bus atlydėta į St. Gabriel bažnyčią, 
Wallace ir 45 St., kurioje bus aukojamos 10 vai. ryto gedulin 
gos iv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velione bus palai 
dota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę marti, anūkai, proanūkes ir draugė. 
Laidotuvių direkt. Gerald F. Daimid. Tel. 312-523-0440. 

A.tA. 
DR. KAZIUI PEMKUI 

mirus, seserims ALDONAI UNDERIENEI ir RE 
GINAI OSTD2NEI bei velionio vaikams reiškiame 
gilią užuojautą. 

Irena ir Petras Kazlauskai 
Dana ir Jonas Naujokaičiai 

ą* 

A.tA. 
IRENAI TAMARAI BUDRECKIENEI 
mirus, vyrą ALGIRDĄ, brolį EUGENIJŲ ir DAN
GUOLE BARTKUS su šeima bei gimines nuoširdžiai 
užjaučiame. 

Elena, Dalia, Tadas Varankai 
Krikšto duktė Rasa McKean 

A.tA. 
ZOFIJAI DRAUGELIENEI 

mirus, sūnui VAIDEVUČIUI ir jo šeimai reiškiame 
gilią užuojautą. 

Ligia Lirgamerytė ir Julius Bardauskai 

A.tA. 
IDAI KARAZIJIENEI 

mirus, dukrai DALIAI ir žentui ANTANUI bei jų 
seimai ir artimiesiems reiškiame nuoširdžiausią 
užuojautą. 

Sofija Gedvilienė, 
sūnus Gabrielius su žmona Dalia 

Tauragės Lietuvių klubo vicepirmininkui 

A.tA. 
PETRUI PADVUI 

mirus, liūdinčią žmoną EMMĄ, sūnų GEORGE 
TARBŪNĄ, marčią DONNĄ, dukterį A N N MARIE, 
lentą JOHN, seserį ANELE MACKEVIČIENE, duk 
terėčią DANGUOLĘ ir kitus gimines nuoširdžiai 
užjaučia ir kartu liūdi: 

Ona ir Petras Peteriai 
Janina ir Leonas Juozapavičiai 
Elena ir Vladas Paliuhoniai 
Anelė ir Kostas Ramanauskai 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
,JŪRATĖ IR KASTYTIS' 

JAU ČIA PAT 

I e š k o m e a d m i n i s t r a t o 
r i a u s ! ..Draugui" reikalingas 
administratorius >ar administ
ratore1. Suinteresuotieji pra
šome kreiptis į moderatorių 
kun. Viktorą Rimšeiį administ
racijos darbo valandomis. 

Dalia ir J u r g i s Anysai , Vy
t a s i r G r a ž i n a K a r a k i a i . Alė 
ir Alg imantas Rėželiai, Mari
j a Remiene , Birutė Vindašie-
nė jau įsigijo bilietus į JAV am
basadoriaus Lietuvai James 
Svvihart pagerbimo pokylį, 
kuris vyks gegužės 4 d. Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejuje. 
Bilietai gaunami „Seklyčioje-" ir 
Balzeko muziejuje. 

L a i š k ų l i e t u v i a m s " žur 
na lo metine vakarienė ruo
šiama gegužes 5 d. Jaunimo 
centre. Bus įteiktos konkurso 
laimėtojams premijos ir meninė 
programa, kurią atliks ..Daina
vos" ansamblis 3 vai. p.p. Sv. 
Mišios Jėzuitų koplyčioje, o 
vakarienės pradžia — 4 vai. p.p. 
Visuomene kviečiama gausiai 
dalyvauti ir paremti šį svarbų 
mums ir Lietuvai žurnalą. Vie
tas reikia užsisakyti iš anksto, 
skambinant (312) 737-8400. 

Sv. Kryžiaus ligoninės pagal
bine organizacija planuoja įvai
rių vartotų daiktų išpardavimą 
balandžio 25 ir 26 d., tarp 9 vai. 
r. ir 3 vai. p.p. Sv. Kazimiero 
seselių auditorijoje. 67 ir VVash-
tena%v gatvė. Jeigu kas turi 
gerų vartotų daiktų, gali juos 
atnešti į seselių namą balandžio 
23 ir 24 d. 

x A. a. Pe t ru i Noreikai mi
rus , jo atminimą pagerbdami, 
aukojo Lietuvos našlaičiams: 
Maria Pini — $50, Linda ir 
Thomas Crowder — $30. Reiš
kiame užuojautą velionio ar
timiesiems, o aukotojams dėko
jame! „Lietuvos Našlaičių glo
b o s " komi te tas . 

fsk) 

Nuo ba landžio 20 dienos 
kviečiame visus Čikagos ir 
apyl inkių l ie tuvius žiūrėti 
Amerikos Lietuvių televiziją, 
\VFBT 23 kanale, nuo 7 iki 8 
valandos šeštadienio rytais. 
Ateinantį šeštadienį siūlome 
susipažinti su Čikagos lietuvių 
operos dalyviais ir jų svečiais iš 
Lietuvos, kurie šiuo metu repe
tuoja spektaklį „Jūrate ir Kas
tyt is" . Tai reta proga išgirsti 
artistų mintis apie šią Kazi
miero Banaičio operą. ALTV 
kas šeštadienį rodys įdomesnius 
įvykius iš išeivijos lietuvių gy
venimo, taip pat ir savaitės 
žinių santrauką iš Lietuvos. 
Nepamiršome vaikučių: dar 
spės maži žiūrovai pasižiūrėti 
programėlę vaikams prieš iš
vykstant į šeštadienines mo
kyklas. Širdingai dėkojame vi
siems asmenims, kurie savo 
aukomis remia lietuvių tele
viziją Amerikoj. ALTV laidose 
pamatysite tokių lietuvių, su 
kuriais gal neatsirastų galimy
bių ar nepasitaikytų progų pa
bendrauti. Tačiau technologijos 
ir rėmėjų, dėka, juos stebėsime 
kas šeštadienį ekrane ir įsitikin
sime, kokie unikalūs, nepakar
tojami asmenys sudaro mūsų 
lietuviškąją išeiviją. 

J a u n i m o tau t in i s a n s a m b 
l is „Grandis"' kviečia visus at
vykti į metinį pokylį ir koncer
tą balandžio 27 d„ 6 vai. vak., 
šeštadienį. Pasaulio lietuvių 
cen t re , Lemonte. Bilietus 
galima įsigyti pas Aliciją Bra-
zaitienę, tel.: 708-532-1592. 

x Rasos Su tku tės tapybos 
darbų parodos atidarymas ba
landž io 26 d., penktadienį, 7 
v.v. Čiurlionio galerijoje, Jau
nimo centre. Paroda tęsis iki 
gegužės 9 d. Rengia Amerikos 
Lietuvių meno draugi ja . 

(sk) 

Didokas būrys vyrų, „apsi
ginklavę" irklais, tvirtai ir 
energingai dainuoja: „Pasigau
sime undinę, žalią jūrų dukru
žėlę, o sesulėm mes ištrauksim 
daugel gintaro perlų". Dešinėje 
pusėje sustojusi grupė merginų 
ats i l iepia: „Lia, lia, Ha". 
Vyriškiai vėl traukia: „Tai 
sesulės ateina", o tos, atžygiuo-
damos vėl „Lia, lia, lia". Vyrai 
nepasiduoda: „O kur gi vaikšti
nėjat mūsų mielos mergaitės?" 
— jie klausia, o sesulės prideda 
„Oi, toli, toli..." Tada vyriškiai 

Išvysime didelį būrį profe
sionalų, kurie dainuoja, groja, 
šoka nuo vaikystės dienų ir t a s 
darbas yra pagrindinis jų užsi
ėmimas, todėl ir jų pas tangų 
rezultatai tur i būti geresni , 
negu mėgėjų, nors entuziazmo 
pilnų žmonių, kurie Čikagos 
lietuvių operos kolektyvą pri
vedė prie 40 metų sukakt ies . 
Daug pastatymų per tą laiko
tarpį davė šis lietuvių operos 
kolektyvas, galintis pasididžiuo
t i kaip vienintel is e t n i n ė s 
grupės sukurtas operinis viene
tas Šiaurės Amerikoje. 

Juk 40 metų — tai ne viena 
diena. Tai jau daugiau negu 
vienos kartos laikotarpis. Daug 
kas iš šio kolektyvo per tą laiką 
iškeliavo amžinam poilsiui , 
daug kas palūžo po sunkia metų 
našta ir pasitraukė. Atėjo nau
ji žmonės, kurie papildė pasi
traukusiųjų eiles, ir veikla 

Lietuviu Prekybos rūmų susirinkime. įvykusiame Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejuje balandžio 15 d., iš kairės: Valdas Adamkus, susirinkimo prele
gentas, ir Stanley Balzekas III. Prekybos rūmų prezidentas. 

Nuotr. Jono Tamulaičio 

x A .a . A d o m o R u š ė n o 
20 tosios mirties metinės buvo 
prisimintos iškilmingose Mišio
se Švč. Mergelės Marijos Gimi
mo bažnyčioje Chicagoje, Atve
lykio sekmadienį. Šeima ta pro
ga paaukojo „Lietuvos Kaimo 
vaikams $100, Draugo fon
dui $50. 

(sk) 

x Už a.a. Barbarą Dumb-
rienę, penkerių metų mirties 
sukaktyje, sv. Mišios bus atna
šaujamos ba landž io 21 d., 
s ekmad ien i , 10:30 vai. r y to 
Švč. M. Marijos Gimimo bažny
čioje. Kviečiame gimines ir 
draugus prisiminti a.a. Barbarą 
maldoje. 

'sk) 
x Dėmes io ! Parduodamas 

.,Deluxe condo" 5 kamb., 2 vo
nios, 2 mieg. antrame aukšte, su 
ha i konu, 2 auto. apšildomas ga
ražas, lietuvių apgyventoje, ra
mioje vietoje, prie krautuvių, 
gero susisiekimo, bažnyčios, 
banko ir ligoninės, Oak Lavvn 
apyl Skambinti: Algiui Liepi-
naič iu i . L ina s Realty.708-
447-3351 arba 312-890-5821. 

(sk) 

x Vaclovas ir Ona Norvilai, 
Monroe MI, pratęsdami globą 
našlaičiui atsiuntė $150. Dėko
jame! „Lie tuvos Našlaič ių 
g lobos" komitetas, 2711 W. 71 
St., Chicago, IL 60629. 

(sk) 
x Amer ikos Lietuvių ra

di jas , vad. Anatolijus Siutas — 
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. per 
WCEV 14.50 AM. Tel. 312-
847-4903, adresas: 4459 S. Fran-
cisco, Chicago, IL 60632. 

(sk) 
x Noriu p i rk t i „Metmenų" 

žurnalą nuo Nr. 1 iki Nr. 50. 
S k a m b i n t i Aldonai , t e l . 
312-631-1533. 

(sk) 
x Akcijų, bonų bei kitų ver

tybių p i rk ime ir pa rdav ime 
jums nuoširdžiai patars ir patar
naus, duodami komiso nuolai
dą. Alb inas Kurkul i s , tel. 
312-360-5530 arba jo sūnūs ir 
partneriai: Andr ius Kurkulis , 
te l . 312-360-5531 ir Pau l ius 
Kurkul i s , 312-360-5627, dirbą 
su Oppenhe imer & Co., Inc. 
Chicagoje. Iš kitur skambinkite 
veltui tel. 1-800-621-2103. 

(sk) 

Vaclovas Momkus jau dainavo 11 
mūsų operų, atlikdamas daugelį 
vaidmenų, šio sekmadienio, balan
džio 21 d. spektaklyje atliks Kastyčio 
tėvo role. 

ir merginos kartu sutraukia 
gana populiarią liaudies dainą, 
prasidedančią žodžiais „Po 
aukštus kalnus vaikščiojom". 

Kaip jau daug kas iš skaity
tojų gal įspėjo, čia kalbame apie 
komp. K. V. Banaičio operą 
„Jūratę ir Kastytį", kurią Čika
gos lietuvių operos kolektyvas 
pirmą kartą Čikagoje parodė 
prieš 24 metus, o šių metų 
balandžio 20-21 d. mums 
pateiks visai naują lietuviškos 
operos pastatymą. Jeigu anks
čiau „Jūratė ir Kastytis" Čika
gos scenoje sužibėjo vien tik 
čikagiečių lietuvių, dainos entu
ziastų pajėgomis, tai šį kartą čia 
pamatysime ir 60 talkininkų 
grupę iš Lietuvos. 

x Operos ,^Jūra tė ir Kasty
t i s " spektakliai jau šį savaitgalį 
— balandžio 20 d., 7:30 vai. 
vaka ro ir balandžio 21 d., 3.-00 
va i . p .p. — prasidės punktu
aliai. Diriguoja Ju l ius Geniu
šas, režisuoja Gintas Žilys, gro
ja Kauno Valstybinio teatro or
kestras. Dailininkė J a n i n a Ma
l inauskai tė . Dainuoja: Sabina 
Mart inai tytė , Virgilijus No
re ika , Aušra Cicėnaitė (pir
mame spektaklyje), Audronė 
Gaižiūnienė (antrame spektak
lyje), Aldona Stempužienė 
(pirmame spektaklyje), Birutė 
Sodai ty tė (antrame spektak
lyje), G e d i m i n a s Mac iu 
levičius (pirmame spektaklyje), 
Vaclovas Momkus (antrame 
spektaklyje) ir choras. Undinių 
šokius atlieka Kauno Valsty
binio Muzikinio teatro baleto 
šokėjos. Šią savaitę bilietai dar 
gaunami Seklyčioje nuo 10 vai. 
ryto iki 4:30 vai. p.p., o spek
taklių dienomis Morton audito
rijos bilietų kasoje, 2423 S. 
Austin Blvd., dvi valandas prieš 
kiekvieno spektaklio pradžią. 
Au tobusa i į salę išvažiuoja 
šeštadieni , 6:15 v.v. ir sekma
dieni 1:30 v. p.p. iš parapijos 
bažnyčios aikštės Marąuette 
Parke ir sustoja prie 44 St. ir 
California Ave. paimt vykstan
čių į operą iš Brighton Parko. 
Dalyvaukime šioje retoje 
lietuvių kūrybos šventėje, mi
nint mūsų operos 40 m. veiklos 
sukaktį! (sk) 

x Rober tas Mockus ir Ne
rija Linkevičiūtė Kasparienė 
a t l i k s muzikinę valandėlę 
„Pavasario balsai", sekmadienį, 
gegužės 5 d., po 11:00 vai. Mi
šių, Lietuvių Dailės muzie
juje . „Saulutė" visus nuošir
džiai kviečia atsilankyti į ši Mo
tinos dienos koncertą, prisimin
ti savo motinas bei močiutes ir 
paremti Lietuvos vaikučius, ku
riems likimas nelėmė augti sa
vos motinos meilės šilumoje. 

(sk) 

Alvydo Pakarklio keramikos parodos atidaryme Čiurlionio galerijoje, Čikagoje, balandžio 12 d. 
- iškilmių dalyvių būrys. N u o t r J < m o T a m u l a i d t e 

Gediminas Maciulevičius, Kauno 
valstybinio muzikinio teatro solistas, 
atlieka pagrindines baritono partijas. 
Šį šeštadienį, balandžio 20 d., jis 
atliks Kastyčio tėvo rolę „Jūratės ir 
Kastyčio" operoje. 

nesustojo. įdomu, kad šiandien 
kolektyve yra žmogus (Petras 
Čelkis), kuris dainuoja visus 40 
metų. Vytautas Radžius (valdy
bos pirmininkas) dainuoja 39 
metus, o netoli atsilikę yra 
Jonas Mockaitis ir P ranas Olis. 
Veteranų yra dar daugiau, bet 
t ik reikia pasakyti, kad jeigu 
tokių entuziastų dar yra, operos 
kolektyvo veikla t ikra i dar 
nesustos. 

Dabar grįžkime į Mortono mo
kyklos sceną, kur aną vakarą 
teko matyti vieną iš „Jūra tės ir 
Kastyčio" repeticijų (o jos nuo 
balandžio 10 d. vyksta kasdien), 
apie kurią šio straipsnio pra
džioje buvome pradėję rašyti . 

Tą dieną kaip i$k buvo atke
liavusios iš Ka ino atsiųstos 
dekoracijos, rūbai, kitos prie
monės. „Transpak" bendrovės 
sunkvežimis, papuoštas mūsų 
trispalvės juostomis, iš ae
rodromo į Mortono vid. mokyklą 
atvežė daug visokių reikmenų, 
kuriuos matysime šios mokyk
los didžiulėje scenoje, kurioje 
net ir pasiklysti galima. Joje yra 
buvusi krepšinio aikštelė, kuo
met dar neturėta specialaus pa
stato sportui. Kaun ieč i ams 

Tautos fondo me t in i s narių 
susirinkimas vyks gegužės 4 d. 
Kultūros Židinyje, 361 High-
land Blvd., Brooklyn, NY; 9 vai. 
ryte tėvų Pranciškonų koply
čioje bus aukojamos šv. Mišios 
Tautos fondo rėmėjų intencija. 
Metinio susirinkimo pradžia 
10 vai. ryte. Pakvietimai su 
įgaliojimo lapeliais visiems na
riams jau išsiuntinėti. Jeigu kas 
negavot, prašome pranešti Tau
tos fondo raštinei: 351 Highland 
Blvd., Brooklyn, NY 11207; 
tel. (718) 277-0682. Metinio susi
rinkimo metu vyks seminaras 
tema „Lietuvos išeivija ir 
artėjantys Seimo rinkimai Lie
tuvoje". Visi Tautos fondo na
riai ir svečiai maloniai kvie
čiami metiniame susir inkime 
dalyvauti. 

x P rašome pas iž iū rė t i TS 
(LK) RĖMĖJŲ SAMBŪRIO te
levizijos programos: Chicagos 23 
(WFBT) televizijos k a n a l a s , 
š.m. balandžio 20 d., 7-8 vai. 
ryto. 
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scenos vadovams, pamačius to
kią sceną, tuoj pat pabiro dau
gybė problemų — kaip tas atsi
vežtas dekoraci jas čia bus 
galima pritaikyti, nes Kauno 
Muzikinio teatro scenos dydis 
visai kitoks. 

Bet ši yra tik viena problemų. 
Teko stebėti, kaip plušo pasta
tymo režisierius Gintas Žilys (jis 
kar tu yra ir Kauno Muzikinio 
teatro vadovas), kiek kartų dai
nininkus stabdė ir juos kore
gavo dirigentas Jul ius Geniu
šas. Reikia pažymėti, kad jų 
patirtis „Jūra tės ir Kastyčio" 
operos pastatyme yra nemaža, 
nes Kauno teatre šios operos 
premjera jau įvyko š.m. kovo 16 
d. Tačiau Čikagoje prisideda 
viet inis choras (dalis vyrų 
choristų atvyko irgi iš Lietuvos), 
prisideda kai kurie nauji solis
ta i , tai viską reikia iš naujo 
derinti, tar t is , tvarkyti. 

Prieš vieną repeticiją Morton 
salėje, kuri kaip žinome yra 
įsikūrusi Cicero, prie Čikagos, 
trumpai teko pasikalbėti su 
vienu iš svarbesniųjų šio pasta
tymo žmonių — rež. G. Žiliu. Tai 
j a u daug pa t i r t ies tu r in t i s 
vyras. Jis kalbėjo, kad Čikagos 
pasta tyme kažkokių neįvei
kiamų kliūčių neturėtų atsiras
ti ir jis tvirtai tikėjo geru pasi
sekimu. Svečias iš Kauno pažy
mėjo, kad yra miela dirbti su 
Čikagos lietuviais, kurie yra 
tikri muzikos ir dainos entuzias
tai . 

Žinoma, jokia opera negalėtų 
apsieiti ir be patyrusio diri
gento, koks yra Julius Geniu
šas . Nors amžiumi j is yra 
jaunesnis už pirmąjį, tačiau jau 
irgi nenaujokas savo srityje. Te
ko užkalbinti ir kauniečių or
kestro pirmuoju smuiku grojan
tį Arūną Dirvanauską, neseniai 
šventusį savo darbo 30-metų. 
Smuiku šiame orkestre jau 9 
metai groja ir gerokai už jį 
jaunesnis — Povilas Grigas. 
Buvo proga pasikalbėti ir su bū
riu kitų talkininkų iš Kauno. 
Net yra neįmanoma perduoti šio 
didžiulio kolektyvo (kartu su 
kauniečiais susidaro daugiau 
negu šimtinė žmonių) dedamas 
pastangas, užfiksuoti jų didelį 
pasiryžimą. Beveik neįmanoma 
aprašyti jų didelį norą galimai 
geriau įkūnyti K. V. Banaičio 
kūrinį, ypač dabar, kuomet yra 
minima šio talentingo kompozi 
toriaus 100 metų gimimo su 

kaktis. Taip pat šia premjera 
bus paminėta Čikagos Lietuvių 
operos 40 metų gyvavimo 
sukaktis. 

Čia dar reikia pridėti ir kon
krečių informacijų. „Jūratės ir 
Kastyčio" premjera įvyks balan
džio 20 d. (šeštadienį), 7:30 vai. 
vak. Morton vid. mokykloje. 
(2423 S. Austin Blvd., Cicero, 
IL). O pakartotinas spektaklis 
bus rytojaus dieną — balandžio 
21 d„ 3 vai. p.p., toje pačioje vie
toje. Bilietų kainos nuo 15 iki 35 
dol., ir jų bus dar galima gauti 
prie įėjimo. 

Taip pat dar norisi pažymėti 
ir apie atsisveikinimo koncertą, 
kuriame pasirodys svečiai iš 
Lietuvos kartu su vietinėmis 
pajėgomis. Jis įvyks balandžio 
28 d. Maria vid. mokyklos 
salėje, Marąuette Parke. 

E d v a r d a s Šulai t is 

A u š r a Pada l ino , dirbanti 
First Rate Realty namų par
davimo prekyboje, yra taip pat 
nuoširdi ir lietuvių operos talki
ninkė. Ji mielai sutiko atverti 
savo vaišingus namus Kauno 
Muzikinio teatro menininkams, 
atvykusiems talkinti Lietuvių 
operai. Aušra Padalino globoja 
net penkias baleto šokėjas, 
kurias išvysime undinių šokyje 
„ J ū r a t ė s ir Kastyčio" operoje, 
ba landžio 20-21 d. Cicero 
mieste. 

E l e n a Bal t rušai t ienė, akty
vi visuomenininke ir spaudos 
bendradarbė, mielai įsijungė ir 
į Lietuvių operos talkininkių 
eiles. Ji globos viešnią iš Kau
no Muzikinio teatro, atvykusią 
talkinti K. V. Banaičio operos 
„ J ū r a t ė ir Kas ty t i s " pasta
tymuose, balandžio 20-21 d. Ele
na Baltrušaitienė yra a.a. solis
to Vlado Baltrušaičio, vieno 
Lietuvių operos kūrėjų, žmona. 

x TRANSPAK praneša: 
„1995 m. gruodžio 31 d. Operos 
ir baleto teatre tradicinė G. Ver
di 'Traviata', kuria prieš 75 
metus buvo pradėta Lietuvos 
operos ir baleto teatro istorija, 
skambėjo jau 700-ąjį kartą". 
Pinigai , s iuntiniai ir komer
c inės siuntos i Lietuvą. Mais
to siuntiniai. T R A N S P A K , 
2638 W. 69 St., Chicago , IL, 
tel . 312-436-7772. 
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IS ARTI IR TOLI 
PERSITVARKYMAS 

„SAULĖS" 
LITUANISTINĖJE 

MOKYKLOJE 
„Saulės" l i tuanistinė mo

kykla paskutiniuoju metu iš
gyveno neramų laikotarpį. LB 
apylinkės valdybos pastangomis 
buvo sukviestas susitikimas 
bandyti paša l in t i nesklan
dumus, kurie t rukdė tolimesnį 
mokyklos klestėjimą. Šiame 
susitikime dalyvavo LB St. 
Pe te r sburg , FL apyl inkės 
pirmininkas pulk. A. Garsys, 
vicepirm. Vida Meiluvienė, 
Tėvų komiteto ir mokytojų at
stovai, tuo metu atostogaujanti 
Floridoje JAV LB Švietimo 
tarybos pirmininkė Regina Ku-
čienė ir tarybos narys Viktoras 
Kučas. 

Vadovaujantis naujai peržiū
rėtais mokyklų tvarkos ir dar
bo nuostatais, buvo sustiprinta 
Tėvų komiteto veikla. Pasitrau
kusios mokyklos vedėjos Aure
lijos Robertson vietą iki mokslo 
metų pabaigos perėmė trijų 
mokytojų kolektyvas: Nomeda 
Baronas-Abbasi, Vida Trejako-
vienė ir Irena Barauskienė. 

{ persitvarkiusią mokyklos 
sistemą tikimasi sulaukti naujų 
mokinių, kurių St. Petersburgo 
apylinkėje nuolatos gausėja. 
Taip pat kreipiamasi į tėvus, 
kad mokyklą remtų. LB apy
linkės jaunas ir energingas 
pirmininkas A. Garsys, pats bū
damas pedagogas, pažadėjo 
aktyviai dalyvauti „Saulės" lit. 
mokyklos gyvenime. 

LB Švietimo tarybos atstovai 
išreiškė pasitenkinimą, maty
dami, kad mokytojų kolektyvą 
sudaro jauni ir rimtai darbuotis 
pasiryžę, neseniai iš Lietuvos 
atvykę, mokytojai. Lietuvių 
kalbos mokymas bus visokerio
pai stiprinamas, kad ir naujai iš 
tėvynės atvykusiųjų vaikai 
galėtų progresuoti lituanistinėje 
mokykloje. 

Reg ina Kučienė 

Apl. Varnelis , Dowagiac, MI, 
prie „Draugo" laikraščio pre
numeratos mokesčio, pridėjo 
100 dol. Pavasario gamtą stip
rina lietaus lašai, o dienraščiui 
padeda kiekviena gauta parama 
iš rėmėjų. Nuoširdus ačiū už 
auką. 

St. Peteraburg, FL, kovo 23 d. susitikusios HA kaires) mokyt. Vida Trejakoviene, Švietimo tary
bos pirm. Regina Kučien*. Angele Kamiene ir Nomeda Abbasi 

Nuotr Viktoro Kuto 
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