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Vilniuje sužeistas 
Rusijos diplomatas 

Vilnius , gegužės 16 d. (AP, 
BNS) - Ketvirtadienio rytą Vil
niuje Rusijos diplomatas buvo 
pašautas ir sužeistas pistoletą 
turinčio jaunuolio, kur iam pa
vyko pasprukt i . Nors kol kas 
dar nežinomas a ten ta to vykdy
tojo vardas, Lietuvos policija tu
ri jo apybraižą ir jo ieško. Rusi
jos ambasados Vilniuje praneši
mu, a ten ta tas pr ieš ambasados 
pirmąjį sekretor ių Vladimir 
Pozdorovkin nesėkmingai ban
dytas, j a m ryte išėjus iš namų 
ir a t rak inant garažą pasiimti 
mašiną važiuoti į ambasadą. 

Tris šūvius į diplomatą šovęs 

jaunuolis paspruko, pavogęs jo 
Volvo. Diplomatas su sužeista 
koja guli ligoninėje, jo gyvybei 
pavojaus nėra, pranešė Rusijos 
ambasada. Ambasados atstovas 
spaudai atsisakė spėlioti, koks 
galėjo būti a tentato motyvas. 

Rusijos ambasadorius Lietu
voje Nikolaj Obertyšev susitiko 
su Lietuvos Užsienio reikalų 
ministerijos sekretorium Albinu 
J a n u š k a 2 vai. po pietų ketvir 
tadienį ir pareiškė protestą dėl 
šio įvykio. Januška pareiškė, jog 
viskas, kas t ik galima daroma 
išaiškinti nusikaltėlį. 

Netikėta Uzbekijos pareigūno 
mirtis Vilniuje 

Vilnių*, gegužės 15 d. (AGEP) 
— Uzbekijos delegacija nutrau
kia savo vizitą Lietuvoje, mirus 
jų kolegai, tač iau t ikrai nenu
traukia čia užmegztų dalykinių 
kontaktų. Trečiadienio naktį 
prie Vilniaus „Cen t rum" vieš
bučio, ku r i ame buvo apsistoju
si Uzbekistano verslininkų de
legacija, rastas valstybinės leng
vosios pramonės asociacijos sky
riaus viršininko Mohamadamin 
Izrailovič Adidov lavonas. 

Teismo medicinos ekspertizės 
centro lavoninėje informavo, 
kad M. I. Adidov mirė nuo trau
mos, pat i r tos i škr i tus per vieš
bučio balkoną. Tačiau dar neaiš
ku, ar pr ie svečio mirties nėra 
prisidėję kit i asmenys — tą tu
ri nus ta ty t i Vilniaus miesto 
apylinkės prokura tūra . 

Pirmadienį beveik 100 žmo
nių Uzbekijos vyriausybės pa

reigūnų bei verslininkų dele
gacija atvyko su atsakomuoju 
vizitu į Vilnių ir surengė čia 
savo gaminių parodą. Vizitas tu
rėjo baigtis ketvirtadienio po
pietę, tačiau tragiškas įvykis 
vertė pakeisti planus ir Uzbeki
jos delegacija išvyks iš Vilniaus 
trečiadienio vakarą. 

Kaip korespondentui sakė 
Lietuvos Lengvosios Pramonės 
įmonių Asociacijos generalinis 
dir. Vidmantas Vikšraitis, uz
bekų delegacijai vadovaujantis 
šalies vicepremjeras Mirabror 
Usmanov apgailestavo, kad ten
ka nut raukt i didelį Lietuvos 
verslininkų susidomėjimą sukė
lusią parodą ir pažadėjo toliau 
tęsti čia užmegztus kontaktus. 
Musulmonų tikėjimas, pagal 
kurį mirusysis turi būti palaido
t a s per parą, verčia uzbekus ne
delsiant išvykti iš Lietuvos. 

Senamiesčio Bankas 
parduodamas už simbolinę 

kainą 
Vilnius, gegužės 14 d. (AGEP) 

— Vilniaus Senamiesčio Bankas 
parduodamas už simbolinę kai
ną. Didžiausi banko akcininkai 
praras beveik du trečdalius 
banko akcijų už 1.53 milijonus 
litų. 

Šveicarijos bendrovė Asteroca 
S.A. perims banko kontrolę iš 
didžiausių banko akcininkų — 
bendrovės Ranga IV, bendros 
Lietuves ir Norvegijos įmonės 
C. Olsen Baltic Ltd., firmos Riva 
ir L. Liūdžiaus kūrybinės fir
mos. Šveicarams leista pirkti 
61.2% Senamiesčio Banko akci
jų-

Asteroca S.A. — Genevoje re
gistruota finansinė bendrovė, 
užsiima nekilnojamojo tur to 
operacijomis bei įvair iomis 
finansinėmis programomis. J i 
aktyviai dirba Rytų Europos 
šalyse, o Lietuvoje pradėjo 
bendradarbiaut i su Mažeikių 
Nafta. 

Šveicarai ket ina iš karto padi
dinti banko akcinį kapitalą iki 
10 mln. litų, o iki metų pabaigos 
— iki 20 mln. litų. Dabar įregis
truotas banko akcinis kapitalas 
yra t ik 2.5 milijonų litų, nors, 
pasak banko valdybos pirminin
ko Vytauto Olšausko, jo sukaup
ta kur kas daugiau — 8 mili
jonai litų. BNS žnių agentūros 
informacijomis, neįregistruotas 
5.5 milijonų li tų kapitalas pri
klauso dabartiniam banko tary
bos p i rmin inku i Stanislovui 
Batkovskiui. 

Vieno banko akcininkų — už
darosios akc inės bendrovės 
Ranga IV — generalinis direk
torius La imut i s Pinkevičius 
patvirtino BNS korespondentui, 

jog maždaug 24% turėtų akcijų 
j is pardavė už simbolinę kainą, 
kur ią a ts isakė įvardyti. Jo 
žiniomis, visas turėtas akcijas 
tokiom pat sąlygom pardavė ir 
C. Olsen Baltic Ltd., valdžiusi 
maždaug tiek pat akcijų. 

V. Olšauskas korespondentui 
sakė, jog banko blogos paskolos 
viršijo jo akcinį kapitalą, todėl 
akcijos neteko vertės. Blogos 
paskolos vertinamos 3 milijo
nais litų. Dėl didelių banko nuo
stolių Rangos IV vadovas kalti
na buvusius banko vadovus. 
Ekonominė policija jau tiria 
minėtųjų asmenų veiklą. 

L. Pinkevičius teigė, jog akci
ninkai savo jėgom negalėjo pa
didinti akcinio kapitalo, nes 
neturėjo pinigų. 

Su šveicarais dėl banko parda
vimo derėtasi jau nuo praėjusių 
metų, tačiau keičiantis vyriau
sybei ir Lietuvos Banko vado
vams Asteroca S.A. savo ketini
mus šių metų pradžioje pristab
dė. Dar anksčiau Senamiesčio 
Bankas nesėkmingai derėjosi su 
visais didžiaisiais Lietuvos ban
kais . 

V. Olšauskas sako, kad jei 
bankas tikrai bus nupirktas, tai 
bus geras sandėris, nes bankas 
remsis užsienio pinigais ir in
vestuos „į r imtas programas". 
Senamiesčio Bankas ir iki šiol 
minimaliai rėmėsi gyventojų pi
nigais. Dabar gyventojams sko
lingas apie 400,000 litų. Pasak 
V. Olšausko, su indėlininkais 
Vilniuje jis yra visiškai atsis
kaitęs, tačiau esama problemų 
Tauragės skyriuje, kur pasta
ruoju metu „permesta nemažai 
pinigų". Negrąžintų indėlių dar 
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Vat ikano apaštalinis nuncijus Lietuvai ark Jus to Mullur Cjarcia 'dešinejel, gegužes 3 d. susit ikęs 
su Lietuvos prezidentu Algirdu Brazausku (kairejel, siūi rnas Švietimo Įstatymo pataisas, kurios*-
numatoma išbraukti tikybos ir etikos pamokas iš vidurį n u mokyklų programos, pavadino Lietuvos 
a te i t i e s griovimu Prezidentas a tsake, kad demokratijoje kiekvienas Seimo narys gali siūlyti 
į s t a tymų pataisas, tačiau tai nereiškia, kad jos bus priimtos Nuncijus nepasakė 40 minučių 
t rukus io susitikimo turinio, bet šįkart nebuvo kalbama Bažnyčios tur to grąžinimo klausimais . 

Nuotr. P Lileikio „Lietuvos ryte" 

LDDP frakcija ruošia 
interpeliaciją krašto 
apsaugos ministrui 

Vilnius, gegužės 15 d. (Elta) 
— Krašto apsaugos ministro 
„Lino Linkevičiaus mėginimas 
išvengti pelnytos kritikos ir sie
kimas išsaugoti ministro postą 
pasi traukiant iš LDDP, kurios 
suformuotoje vyriausybėje jis 
dirba, prieštarauja elementa
riems demokratinės Vyriausy
bės nario elgesio standartams". 
Tai rašoma LDDP frakcijos Sei
me paruoštame interpeliacijos 
tekste krašto apsaugos minist
rui Linui Linkevičiui. Antradie
nį va ldančios ios frakcijos 
vadovybė pradėjo rinkti Seimo 
narių parašus dėl interpeliaci
jos šiam ministrui. 

Norint pateikti Seimui svars
tyti interpeliaciją, reikia, kad 
tam pri tartų 29 Seimo nariai. 
Kaip žinoma, balandžio mėnesį 
L. Linkevičius pareiškė pasi
t r a u k i ą s iš LDDP, tačiau 
a t s i s a k ė a t s i s ta tydin t i iš 
ministro pareigų. 

Interpeliacijos iniciatoriai 
teigia, kad L. Linkevičius yra 
„tiesiogiai atsakingas už ne
tvarką ir aplaidumą, kurių esa
ma Krašto apsaugos ministeri
jos darbe". Jis taip pat kalti
namas tuo, kad „Projektai svar

biausių dokumentų, kurie turė
tų reglamentuoti gynybos reika
lus, nepateikiami svarstyti Sei
mui ir vilkinami" ir kad „atlai
džiai žiūrima į politizuotumo ap
raiškas, neleistinas karinėse 

struktūrose". 
Kaip sakoma interpeliacijos 

tekste, ministerijos aparatas ir 
aptarnaujantys padaliniai auga, 
„prašokdami racionalaus valdy
mo poreikius., biudžetinės lėšos 
naudojamos ne pagal paskirtį, 
pats ministras L. Linkevičius 
nusišalino nuo šių darbų, daug 
laiko praleisdamas ne visuomet 
būtiniems vizitams į užsienius". 

Lietuvos Darbininkų Sąjunga 
piketuos Baltarusijos 

ambasadą 
Vilnius, gegužės 15 d. (AGEP) 

— Lietuvos Darbininkų Sąjunga 
pranešė trečiadienį po pietų ren
gianti solidarumo piketą prie 
Baltarusijos ambasados Vilniu
je. Pasak Darbininkų Sąjungos 
pirmininkės Aldonos Balsienės, 
bus protestuojama prieš neteisė
tus Baltarusijos valdžios veiks
mus, pažeidžiančius žmogaus 
teises. Akcijos tikslas — solida
rizuotis su Baltarusijos nepri
klausomomis profesinėmis są
jungomis ir Lenkijos „Soli
darumo" organizacija. 

Kaip žinoma, vėlai antradie
nį iš Baltarusijos buvo deportuo
ti „Solidarumo" vadovas Ma-
rian Krzaklewski ir kiti šios 
profsąjungos delegacijos nariai. 

Dabar jie yra „Solidarumo" būs
tinėje Bialystok mieste. Trečia
dienį šiame mieste prie Balta
rusijos konsulato turėtų įvykti 
protesto akcija, kurioje daly
vaus ir M. Krzaklewski. Pasak 
jo, ši demonstracija turėtų pri
sidėti prie Baltarusijos profsą
jungų, darbuotojų ir piliečių 
teisių gynimo. 

Lietuvos Darbininkų Sąjun
gos žiniomis, trečiadienį Mins
ke policija Baltarusijos nepri
klausomų profesinių sąjungų 
būstinėje apklausė šio judėjimo 
vadą G. Bykov. Trečiadienio va
karą „Solidarumo" delegacija iš
vyksta į Lietuvą. 

Lietuva pradėjo dialogą dėl 
bevizio režimo su Šengeno 

šalimis 
Vilnius, gegužės 15 d. (AGEP) 

— Lietuvos ir Liuksemburgo už
sienio reikalų ministerijų ats
tovai neoficialiai aptarė gali
mybes pradėti derybas, kad bū
tų panaikintas vizų režimas 
tarp Lietuvos ir Šengeno sutar
ties šalių. Apie praėjusia savaitę 
Liuksemburge įvykusias kon
sultacijas antradienį pranešė 
Lietuvos Užsienio reikalų mi
nisterijos Spaudos skyrius. 

Pasak pranešimo, Liuksem
burgo atstovai konstatavo, kad 
Lietuva iš visų Baltijos valsty
bių labiausiai atitinka keliamus 

yra ir Panevėžio skyriuje. 
Senamiesčio Bankas buvo vie

n in te l i s da r veikęs šal ies 
bankas, laiku neįregistravęs 10 
mln. litų akcinio kapitalo ir 
praktiškai jau stabdės veiklą. 
Jei nebūtų rasta investuotojų, 
Senamiesčio Bankas greičiau
siai būtų likviduotas. 

reikalavimus tokioms deryboms 
pradėti ir pageidavo, kad Lie
tuva koordinuotų visų Baltijos 
valstybių pastangas, siekiant 
panaikinti vizų režimą. (Nuo lie
pos 1 d. Liuksemburgas pirmi
ninkauja Šengeno susitarimo 
šalims). 

Susitikime buvo pareikštas 
įsitikinimas, kad dar šiemet bus 
sudarytos visos sąlygos pradėti 
minėtas derybas. Gegužes 8 d. 
vykusiose konsultacijose Lietu
vos atstovams vadovavo URM 
vizų skyriaus vedėjas Gedimi
nas Šiaudvytis. 

Iš Šengeno sutarčiai priklau
sančių šalių vieninga vizų erdvė 
galioja Belgijoje, Olandijoje, 
Liuksemburge, Vokietijoje, 
Prancūzijoje, Ispanijoje ir Por
tugalijoje. Šengeno 3utartį yra 
pasirašiusios ir Graikija, Itali
ja bei Austrija, tačiau prie vie
ningos vizų erdvės jos ketina 
prisijungti vėliau. 

Susitiks Lietuvos ir 
JAV gynybos 

vadovai 
Vilnius, gegužės 13 d. (AGEP) 

— Krašto apsaugos ministras 
Linas Linkevičius kitą savaite 
vyksta į Vašingtoną susitikti su 
gynybos sekretoriumi William 
Perry ir kitais JAV administra
cijos atstovais. Svarbiausias 
vizito tikslas yra aptarti Lie
tuvos dalyvavimą NATO „Part
nerystės vardan taikos" pro
gramoje bei šios gynybinės 
sąjungos plėtimo perspektyvos, 
pranešė L. Linkevičius spaudos 
konferencijoje pirmadienį. 

Per gegužės 21-25 dienomis 
vyksiantį vizitą L. Linkevičius 
taip pat planuoja susitikti su 
JAV prezidento specialiuoju pa
dėjėju Vidurio ir Rytų Europai 
Daniel Fried, NATO, Valstybės 
departamento, Atstovų Rūmų ir 
Senato Tarptautinio ryšių ko
mitetų atstovais. 

— J A V senatorius Bob Dole 
trečiadienį pranešė, kad atsista
tydina iš senatoriaus pareigų ir 
35 m. karjeros JAV Kongrese 
norėdamas visas jėgas skirti 
prezidentinei kampanijai. 

JAV svarsto NAT€k plėtimo 
į Baltijos šalis pasekmes 

Vaš ing tonas , gegužės 15 d. 
(AFP, BNS) - JAV kuria planą, 
pagal kurį Estijai, Latvijai ir 
Lietuvai sustiprintos perspekty
vos NATO narystei , teigia 
JAV pareigūnai ir privatūs 
politikos žinovai. Šią savaitę 
bus paskelbta Rand Corpora
tion, Kalifornijoje, studija, ku
rioje išdėstoma strategija ry
šiams su Baltijos šalimis, kurių 
narystė NATO gynybos organi
zacijai yra iš opiausių klausimų. 

Politikos specialistų Ronald 
Asmus ir Robert Nurick studi
ja paskelbta gegužės 17 d. nu
mery Tarptautinio Strateginių 
Studijų Instituto, Londone, lei
džiamame „Survival" žurnale. 
Daug kas JAV Valstybės depar
tamente šią studija laiko met
menimis naujosios JAV politi
kos Baltijos šalių saugumo sri
tyje. 

Anot vieno JAV administraci
jos pareigūno, „Baltijos šalys 
aiškiai yra sunkus atvejis. Ne
norime nieko daryti, kas joms 
apsunkintų reikalus". Jungti
nės Valstijos „laiko atviras du
ris jų narystei", kalbėjo pavar
dės skelbti nenorintis pareigū
nas, bet pripažino, kad yra ir 
nemažai kliūčių Baltijos šalių 
įsijungimui j NATO. 

NATO plėtimas ir Baltijos ša
lys bus tarp svarbiausių klausi
mų, kuriuos aptars JAV gyny
bos sekretorius William Perry ir 
Lietuvos krašto apsaugos mi
nistras Linas Linkevičius susi
tikimo metu Pentagone atei
nantį antradienį. 

Savo studijoje Asmus ir No-
rick rašo, kad Baltijos valstybės 
nebus pirmojoje naujųjų NATO 
narių grupėje. Vokietija, Bri
tanija ir Prancūzija visos yra iš

reiškusios stiprių abejonių dėl 
Baltijos šalių kandidatavimo į 
NATO, bijodamos, kad tokios 
svarstybos užpykintų Rusiją. 
Bet jie argumentuoja, jog jei 
sekančiais metais būtų padary
tas sprendimas priimti Lenkiją, 
Vengriją ir Čekų Respubliką, 
NATO tuomet turėtų paaiškinti 
tokio veiksmo pasekmes liku
sioms Vidurio ir Rytų Europos 
šalims. 

„Vakarai turi užtikrinti Balti
jos šalis ir saugotis 'Korėjos 
sindromo' — daug kieno baimės, 
kad jei Baltijos šalys būtų paša
lintos iš NATO pretendenčių 
tarpo, kietosios linijjs režimas 
Maskvoje tai palaikytų leidimu 
imt i s veiksmų pr ieš j a s " , 
rašoma studijoje. 

Asmus ir Norick pranešime 
siūloma pakelti Estiją, kuri, 
anot jų, sėkmingiausiai vykdo 
reformų programą, į panašų 
lygį, kaip Švedija ir Suomija: 
t.y., pilna narystė Europos Są
jungoje ir išplėstas bendradar
biavimas „Partnerystės vardan 
taikos" programoje. Idealiu at
veju, Europos Sąjungos vėliava 
pakiltų Taline tuo pačiu metu, 
kaip NATO vėliava pakiltų 
Varšuvoje, rašoma Asmus ir No
rick studijoje. 

Į vadinamąjį „saugumo ir 
bendradarbiavimo tinklą" rei
kėtų įjungti ir Rusiją kur tik ga
lima, rašo studijos autoriai. 
Anot jų, Europos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo Organizaci
ja turėtų lemiamą vaidmenį, 
stebint Baltijos šalių augančius 
gynybinius ryšius. Anot jų, tai 
pademonstruotų, kad Vakarai 
nėra abejingi Rusijos būkštavi-
mams. 

Banke saugotas berilis 
tebėra Lietuvoje 

Vilnius, gegužės 15 d. (AGEP) 
— Lietuvos Akcinio Inovacinio 
Banko (LAIB) vadovas teigia, 
kad banke laikytas strateginės 
paskirties berilis tebėra Lietu
voje, tačiau atsisako nurodyti 
naują jo saugojimo vietą. „Mū
sų tikslas — išsiaiškinti jo ver
tę, kiekį ir kokybę ir tuomet kuo 
greičiau padaryti sprendimą, 
kaip juo atsikratyti", BNS ko
respondentui pasakė LAIB lai
kinasis administratorius Romu
aldas Visokavičius. 

Pasak bankininko, keturios 
tonos brangaus metalo, dėl ku
rio kilmės ir paskirties prieš po
rą metų kilo didelis skandalas, 
yra „nuolatinė nuospauda" 
bankui . Jo teigimu, kai kurie 
Seimo nariai ne kartą priekaiš
tavo bankui už saugomą berilį 
ir ragino juo atsikratyti. Tuo 
tarpu Seimo Nacionalinio sau
gumo komiteto nariai tvirtino 
nesikišę į berilio istoriją ir 
nežiną, kur jis išvežtas. Trejus 
metus LAIB saugyklose saugo
tas metalas medinėse dėžėse 
antradienį buvo išvežtas dengtu 
sunkvežimiu nežinoma krypti
mi. 

Radioaktyvų spinduliavimą 
skleidusi berilį policija LAIB 
saugyklose aptiko 1993 nv ge
gužės mėnesį Vėliau nustačius, 
kad radiaciją skleidė tik kelios 
berilio dėžės, jos buvo konfis
kuotos, o likęs metalas grąžin
tas bankui. Radioaktyvios dėžės 
spinduliavo 200 rentgenų per 
valandą, ir tai 16 kartų viršija 
natūralų radiacijos foną. 

Berilis priklauso Rusijos fir
mai AMI, kuri buvo skolinga 
bankui, ir todėl negalėjo metalo 

atsiimti. Nepatvirtintomis ži
niomis, Rusijos firma neseniai 
sugrąžino skolą. 

Berilis buvo sukėlęs didelį 
JAV diplomatų Vilniuje susirū
pinimą, kai amerikiečių žurna
listai atkreipė dėmesį į įtartiną 
metalo kilmę ir jo paskirtį. Tele
vizijos kompanijos CBS ir žur
nalo „U.S. News and World Re-
port" žurnalistinis tyrimas at
skleidė įtarimus, kad berilis bu
vo įsigytas suklastojus doku
mentus ir galėjo būti skirtas 
parduoti Šiaurės Korėjai, ku
riančiai savo branduolinę prog
ramą. 

Vilniaus policija buvo iškėlusi 
bylą dėl berilio, tačiau vėliau ją 
nutraukė, neradusi nusikaltimo 
požymių. 

CBS televizijos „60 Minutes" 
programos laida teigia, kad iki 
šiol LAIB patalpose saugoto be
rilio pėdsakai kruvini: dėl šios 
berilio siuntos nužudyta 10 žmo
nių. Pasak šios laidos, berilis iš 
Rusijos buvo vežamas neįvar
dintam pirkėjui Šveicarijoje, ku
ris pažadėjo sumokėti 24 mili
jonus dolerių. 

Apie tai taip pat yra pranešusi 
Reuters žinių agentūra. 

KALENDORIUS 

Gegužės 17 d.: Paskalis, Gai-
lė, Virkantas. Tautmilas *875 
m. mirė vysk. Motiejus Valan
čius. Tarptautinė Telekomuni
kacijų diena. 

Gegužės 18 d.: Šv. Jonas I, 
popiežius, kankinys (mirė 526 
m.): Venancijus. Erikas, Juli ta. 
Erdvilas. 1920 m. gimė pop. Jo
nas Paulius II. 
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Redaktorė Irena Regienė 

SVEIKINIMAI 
Šiaurės Amerikos Lietuvių 46-sias metines Sporto Pirmenybes, 

š.m. gegužės 17-19 d, vyksiančias Wheaton, IL, sveikina: 

Illinois Gubernatorius Jim Edgar 
JAV Kongreso narys Diek Durbin 
PLB valdybos pirmininkas Bronius Nainys 
JAV LB Krašto valdybos pirmininkė Regina Narušienė 
Lietuvos Gen. konsulas Čikagoje Vaclovas Kleiza 
ŠALFASS-gos Centro valdybos pirmininkas Audrius Šileika 
Pasaulio Lietuvių dienraštis tfDRAVGAS" 

ŽAIDYNIŲ ISTORIJOS 
TRUMPA APŽVALGA 

Nuo pirmųjų Šiaurės Ameri
kos lietuvių sporto žaidynių pra
ėjo jau keturiasdešimt penkeri 
metai. Ir štai 1996 m. gegužės 
mėn. renkamės jau į keturias
dešimt šeštąsias. Ta proga bent 
trumpai tenka prisiminti praei
ties dienas. 

Pirmosios Šiaurės Amerikos 
lietuvių sporto žaidynės vyko 
1951 m. spalio 27-28 d. Toronte. 
Jose dalyvavo tik arti šimtinė 
sportininkų, atstovavusių 
penkių miestų aštuoniems spor
to vienetams. Rungtyniavo To
ronto „Vyčio", Montrealio 
„Tauro", Hamiltono „Kovo", 
Detroito „Kovo", Clevelando 
„Žaibo" ir Čikagos „Perkūno", 
„Ateities" ir Čikagos moterų 
sporto komandos. 

Žaidynės buvo pavadintos 
„Kanados ir JAV lietuvių olim
piada". Taip vadintos ir antro
sios žaidynės, vykusios Cleve-
lande, nors, dėl sienos pervažia
vimo suvaržymų, jose negalėjo 
dalyvauti Kanados atstovai. 
Nuo 1953 metų atsisakyta 
„olimpiados" pavadinimo ir tais 
metais Čikagoje buvo rungty
niauta jau su būreliu Kanados 
lietuvių sportininkų. 1954 m. 
vėl susirinkta į Toronto miestą, 
kur dalyvių buvo jau didokas 
būrys. Vėliau buvo nutarta 
žaidynes padalinti j dvi dalis, 
salės (žiemos) ir lauko (vasaros) 
žaidynes, nes buvo per sunku 
per vieną savaitgali viską 
tinkamai pravesti. Todėl nuo 
1955 metų salės ir lauko varžy
bos vyksta atskirai. Tais metais 
pirmosios salės varžybos vyko 
New York, o lauko varžybos — 
Clevelande. Vėliau ir kai kurių 
sporto šakų metinės varžybos 
pradėtos vykdyti atskirai. 

Šioje apžvalgoje sustokime tik 
prie sales sporto šakų, tiksliau, 

prie vyrų krepšinio, kuris 
visada daugiausia patraukdavo 
sportininkų ir žiūrovų dėmesį. 
Dažniausia (dvylika kartų) vyrų 
krepšinio varžybos vyko To
ronte. Po to žaidynių skaičiumi 
eina Čikaga, kur buvo surinkta 
dešimtį kartų, toliau Cleve
lande ir Detroite — po septynis 
kartus, New Yorke — šešis ir 
Bostone, Baltimorėje ir Ha
miltone rungtyniauta po vieną 
kartą. 

Vyrų krepšinis sutraukdavo ir 
didžiausią komandų skaičių. 
Nuo 1969 metų buvo nutarta 
rungtyniauti dvejose vyrų 
klasėse: A ir B. Silpnesnės, 
dažnai jaunesnės, komandos 
varžosi B klasėje. 

Per tuos 45-rius metus vyrų 
krepšinio pagrindinės klasės 
nugalėtojų vardus yra laimėje: 
Čikagos „Neris" — 9 kartus, 
Čikagos ASK „Lituanica" — 7, 
„Neries" ir ,.Lituanicos" pirm-
takūnas — Čikagos „Perkūnas" 
— 2 kartus. Taigi, Čikagos klu
bams bendrai yra atitekę 18 
laimėjimų. Toliau eina New 
Yorke lietuvių „Atletų" klubas 
(LAK) (pradžioje, „Bruklyno 
LAK") su septyniais laimė
jimais, Toronto „Aušra", Water-
burio „Gintaras" ir Detroito 
„Kovas", laimėję po keturis kar
tus, ir Toronto „Vytis" bei Bos
tono LPD Sporto klubas, laimėję 
po tris turnyrus. 

Vyrų B klasėje daugiausia 
pergalių surinko Clevelando 
..Žaibas" — penkias. Po jo eina 
New York LAK ir Cicero „Atei
tis", laimėję po keturis kartus. 
Kada Čikagoje 1983 m. žaidy
nės vyko n Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynių rėmuose, vyrų 
B klasės varžybų nebuvo. 

Šiandien Šiaurės Amerikos 

Š. Amerikos Lietuvių sporto žaidynėse, 1988 m. vykusiose Čikagoje, pirmąją vietą laimėjusiems 
„Lituanicos" krepšininkams medalius įteikė pasaulinio garso Lietuvos krepšininkas Arvydas 
Sabonis. 

JAUNUČIŲ KREPŠINIO 
ŽAIDYNĖS TORONTE 

Ateinantį savaitgalį, gegužės 
25 ir 26 d., Toronte, Kanadoje 
vyks 1996 m. Š. Amerikos lietu
vių jaunučių krepšinio pirme
nybės, vykdomos ŠALFASS-gos 
Krepšinio komiteto, talkinant 
Toronto PPSK „Aušrai" ir LSK 
„Vyčiui". Žaidynių pravedimui 
sudarytas organizacinis komi
tetas, pirmininkaujamas Rimo 
Miečiaus. Grynai varžybinius 
reikalus tvarko varžybinis 

lietuvių žaidynių salės varžybos 
yra pats didžiausias šio kon
tinento lietuvių jaunimo kasme
tinis susibūrimas. Jos visada su
traukia nuo trijų iki šimtų spor
tininkų ir keletą šimtų jų 
draugų, pažįstamų, sporto 
mėgėjų, svečių, kurie per dvi -
tris dienas ne tik tarpusavyje 
išmėgina jėgas sporto aikštėse, 
bet ir susipažįsta ar atnaujina 
pažintis, pabendrauja. Šiose 
žaidynėse dažnai užsimezga ir 
ilgalaikės pažintys bei draugys
tės, o tai gal ir yra reikšmin
giausia šių žaidynių paskirtis. 

Kai kurių sporto šakų varžy
bų — stalo teniso ir tinklinio — 
46-tose žaidynėse nematysime, 
nes joms sporto klubai dėl įvai
rių priežasčių nepajėgė pasiųsti 
komandų. Ypač gaila, kad nėra 
tinklinio varžybų, visada su
traukusių daug entuziastų ir to
je sporto šakoje išprususių 
žiūrovų. 

Šalia vyrų ir jaunių krepšinio 
šį kartą bus ir moterų krepšinis: 
matysime geros klasės krepši
ninkes iš Lietuvos. Taip pat 
vyksta ir ledo ritulio bei 
šachmatų varžybos. Deja, dėl 
susidėjusių aplinkybių, šach
matų varžybas reikėjo atkelti 
savaitę anksčiau, į gegužės 
11-12 dienų savaitgalį. Šachma
tininkai varžėsi dėl dr. Algirdo 
Nasvyčio atmintinės perei
namosios taurės, kuri buvo 
įsteigta 1982 metais. 

Ed. Šulaitis 

To Indiana^ 

Šie keliai veda \ VVheaton IL, i 46-sias metines ŠALFASS-gos žaidynes. 

komitetas, vadovaujamas And
riaus Klimo. 

Galutinės registracijos duo
menimis, dalyvauti užsiregist
ravo 35 komandos 8-se klasėse, 
atstovaudamos 7 sporto klu
bams: (skliausteliuose pažymėta 
kiekvieno klubo užregistruotų 
komandų skaičius): Čikagos 
ASK „Lituanica" (3), Detroito 
„Kovas" (4), Clevelando „Žai
bas" (4j), Philadelphijos „Aras" 
(1), Hamiltono „Kovas" (8), To
ronto „Aušra" (8) ir Toronto 
„Vytis" (7)! 

Paminėsime kiekvieną klasę, 
nurodydami komandų skaičių ir 
pernykštį laimėtoją: 

Jaunių B (1980 m. gimimo ir 
jaunesnių^,klasėje dalyvaus 6 
komandoft/$L995 m. laimėtojas 
ClevelandX«Žaibas". 

Jaunučio) £ (1982 m. ir jaun.; 
užsiregistraftfe 4 komandos. Per 
nykštis laimėtojas Toronte 
„Aušra". "*' 

Mergaičių C klasėje varžysi? 
4 komandos Pernai laimėje 
Toronto „Vytis". 

Jaunučių D (1984 m.) klasėje 
žais 7 komandos, jų tarpe 1995 
m. čempionai Toronto „Vytis". 

Mergaičių D klasėje varžybos 
vykdomos pirmą kartą. Užsire
gistravo 2 komandos. 

Jaunučių E (1986 m.) - 6 
komandos. 1996 m. čempionatą 
gins Hamiltono „Kovas". 

Mergaičių E klasėje žais 3 
komandos. Vykdoma pirmą 
kartą. 

„Molekulių" F klasėje žais 3 
komandos. Tai vaikučiai gimę 
1988 m. ir jaunesni. Pernai 
laimėjo Hamiltono „Kovo" 
pipirai. 

Jaunių B ir jaunučių C ir D 
varžybos vyks St. Frances 
Xavier High School, 50 Bristol 
Rd. West, Mississauga, Ont., 
šeštadienį, gegužės 25 d. nuo 
8:30 vai. ryto iki 8:30 vai. vak. 
ir sekmadienį nuo 8:30 vai. r. iki 
pabaigos. Paskutinės rungtynės 
— jaunių B finalas prasidės 2:30 
v. p.p. 

Jaunučiai E, „molekulės" F ir 
visos mergaičių klasės žais 
Phil ip Pocock High School, 
45-55 Tomken Rd., Mississauga, 
Ont., taip pat nuo 8:30 v.r. iki 
8:30 v.v., šeštadienį ir nuo 8:30 
v.r. iki pabaigos sekmadienį. 

Šios varžybos yra lyg ir tęsi
nys šį savaitgalį Čikagoje vyks
tančių vyrų, moterų ir jaunių A 
(1977 m. gimimo ir jaunesnių) 
krepšinio pirmenybių 46-jų 
ŠALFASS-gos Sporto Žaidynių 
apimtyje. 

amb. 

LEDO RITULIO 
VARŽYBŲ NEBUS 

46-jų ŠALFASS-gos metinių 
ledo ritulio pirmenybių, turė
jusių vykti šį savaitgalį Orland 
Park, IL, nebus. Pirmenybių 
vykdytojas Albertas Tuskenis 
pranešė, kad jas teko atšaukti 
nebeatvyk8tant tose Žaidynėse 
dalyvauti užsiregistravusioms 
Kanados lietuvių ledo ritulio 
komandoms. 

Nuotr. Ed. Šulaič io 

AUSTRALAI TIKISI 
PAMATYTI SABONIO IR 

MARČIULIONIO ŽAIDIMĄ 

Australuos krepšinio vadovai 
yra įsitikinę, kad Arvydas 
Sabonis ir Šarūnas Marčiulionis 
dalyvaus Lietuvos vyrų krep
šinio rinktinės išvykoje į 
Australiją. Ruošdamiesi Atlan
tos olimpiadai, Lietuvos 
rinktinė į Australiją vyks 
gegužės pabaigoje. Pirmosios 
Lietuvos vyrų krepšinio rung
tynės su Australijos komanda 
numatomos gegužės 27 dieną 
Perte. 

(LR 06.08) 

SABONIUI ATLIKTA 
KELIO OPERACIJA 
NBA krepšinio lygoje žai

džiančiam Arvydui Saboniui 
padaryta dešiniojo kelio opera
cija, gegužės 14 d. pranešė Port-
land, Oregon, komandos „Trail 
Biazers" atstovai. Tikimasi, kad 
31 m. krepšininkas pasveiks 
laiku, kad žaistų už Lietuvos 
rinktinę Atlantos olimpiadoje. 

Plyšusiai vidurinio menisko 
kremzlei sugydyti klubo gydy
tojas Don Roberts pritaikė artro-
skopinį metodą, kuris su
trumpina gijimo laiką. 

Per savo pirmąjį sezoną NBA 
lygoje A. Sabonis mėtė vidu
tiniškai 14.5 taško ir atkovo
davo 8.1 atšokusio kamuolio per 
rungtynes. A. Sabonis tik sezo
no pabaigoje pateko į startinį 
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DRAUGO prenumerata mokama U anksto 

metams Vi metų 3 mėn. 
JAV $96.00 $66.00 $36.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $110.00 $60.00 $40.00 
Tik šeštadienio laidau 
JAV $66.00 $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 $66.00 
Užsakant i užsieni 
oro pasta $600.00 $260.000 
Tik šeštadienio laida $160.00 $86.00 

Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė 
Administratorius Ignas Budrys 

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis 

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

• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:304:00, sMtedisniaia nedirba. 

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

Futbolas Čikagoje 

ŠI SEKMADIENI RUNGTYNĖS 
LEMONTE 

„Lituanicos" futbolininkai šį 
sekmadienį, gegužės 19 d., 3 v. 
p.p.- žais Lemonte, šalia PLC 
esančioje aikštėje, iš vienos 
pusės jau namais apstatytoje. 

„Lituanicos" varžovai bus pa
jėgi „Panthers" vienuolikė, 
prieš kurią kovot i re ikės 
nemažo ryžtingumo. Jei anks
čiau lietuviams vis stigdavo 
laimės, tai šį sekmadieni jos 
reikės su kaupu, norint įveikti 
tokius stiprius varžovus. 

penketą ir daug prisidėjo, kad jo 
komanda užėmė šeštąją vietą 
NBA Vakarų konferencijoje. 

Lygoje renkant geriausią šeš
tąjį komandos žaidėją, A. Sabo
nis liko antras po Tony Kukoč. 

(AGEP.05.15) 

Lyg tyčia, sekmadienį nebus 
svarbaus mūsiškių gynėjo 
Rolando Siniakovo, gegužes 11 
d. Šventusio savo vestuves su 
i lgamete „Lituanicos" nare 
Ramune Cibaite. Ramunė yra 
buvusi klubo moterų komandos, 
o taip pat ir klubo valdybos 
narė. Jaunavedžiai povestuvi-
nėn kelionėn išvyko į Havajus. 
Šiems nuoširdiems klubo na
riams linkima sėkmės- jų ve
dybiniame gyvenime. Lauksime 
jų talkos ir klubo veiklos pla
nuose. 

Gegužės 26 d., dėl ilgojo 
Memorial Day savaitgalio, pir
menybių rungtynių „National 
Soccer" lygoje nebus. 

E.Š. 

OLIMPIADA: LIETUVA PASAULINĖSE 
ŽAIDYNĖSE 

Lietuvos olimpinės rinktinės 
preliminarinėje paraiškoje yra 
97 sportininkai. Apie tai pra
nešta gegužės 10 d. įvykusioje 
Lietuvos tautinio olimpinio 
komiteto (LTOK) generalinės 
asamblėjos sesijoje. Pranešėjas 
LTOK viceprezidentas, Lietuvos 
olimpinės delegacijos vadovas 
Stasys Saparnis pažymėjo, kad 
realiai Lietuvai atstovaus apie 
60 olimpiečių: mat sąraše įra
šyti taip pat atsarginiai, be to, 
tarptautinės sporto šakų fe
deracijos riboja rungčių dalyvių 
skaičių, todėl kai kurie kandi
datai, net ir įvykdę olimpines 
normas, bet savo rezultatais 
nepatenkantys į pakankamai 

, aukštos klasės sportininkų gre
tas, gali likti anapus olimpiados 
borto. Be to, šiomis dienomis 
vyksta dar kelių sporto šakų 
(dziudo, irklavimo ir kitų) 
kvalifikacinės varžybos, tad są
raše gali atsirasti ir naujų 
vardų. 

Realiai galima tikėtis, kad 
Lietuvai Atlantos olimpinėse 
žaidynėse atstovaus arti 60 
sportininkų. Jie dalyvaus 14-16 
sporto šakų varžybose. 

Asamblėjoje buvo aptarti 
olimpinės delegacijos sąmatos, 
sportininkų treniruočių ir iki-
olimpinių varžybų, aprūpinimo 
šiuolaikiniu inventoriumi ir 
apranga, apsisaugojimo nuo 
dopingo ir kiti klausimai. Infor
muota, kad Lietuvos tautinį 
olimpinį komitetą remia 26 or 
ganizacijos. 

Generalinė asamblėja patvir
tino LTOK generalinio sekreto

riaus Petro Statutos pateiktus 
pasiūlymas dėl LTOK įstatų 
pataisų ir papildymų derinant 
juos su Lietuvos Respublikos 
visuomeninių organizacijų įsta
tymu. (AGEP) 

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

M M W. M SL Tel. <7M) 41X4101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p p. -7 v.v.. antr 12.30-3 v. p.p. 
trečd uždaryta, ketvd. 1 - 3 v. p p 
penktd. ir SSSM. 9 v.r . 12 v. p.p. 
•1M s. ir i sau *»»., 

(SIS) 7TSSIM artos (S1S) ' 
OR. K. A. JUČAS 

ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
GYDO OOOS AUGLIUS IR ŽAIZDAS IR 

IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 
KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

DR. JOVITA KIRKUS 

3315 W. S5th St.. Chicago. IL 
T * . (312)474.2112 

9525 S 79th Ave . Hickory Hills, 
Tai. (70S) MS-S101 

Valandos pagal susitarimą 

IL 

•UGCNI C DSCKBR, DOS, P.C. 
M47 w. m t*., Oo* LMM, a. 

Pirmas apyl su Northwestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai 
(kalbėti angliškai) M . 

SURENDCR LAL, MO 
Specialybe — Vidaus ligos 

7722 S. Kedzie. Chicago. IL 60652 
Tol. 313-434-2123 

Hoty Cross Physician Centr 
6084 S Archer. Chicago. IL 60636 

Tol. 3 ia .«*4-41M 
Valandos pagal susitarimą 

(312) 471 -i 
VIDAS J. MEMICKAS, M.D 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. KoaMo Ava)., 
H.M4S2 

MEKSIKA - SLOVAKIJA 
RUNGTYNĖS ČIKAGOJE 

Šį šeštadienį, gegužės 18 d., 
7:30 v.v. Soldier Field stadione 
prie Michigan ežero vyks reto 
pobūdžio tarpvalstybines fut
bolo (soccer) rungtynės. Jose 
susitiks gana pajėgios koman
dos — Meksikos ir Slovakijos 
valstybinės rinktinės. Tai bus 
šiemet vienos iš nedaugelio įdo
mių futbolo rungtynių Čikagoje. 

Tot. KMlHlU kr tarto: 7M-4C2-41H 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
• • • • • • • • • ef̂ Rjn AVv«i V lCSfO 

Kasdien 1 v. p.p. - 7 v.v. 
Išskyrus trecd.; sestd 12 - 4 v. p.p. 

DR. L. D. RSTRSMUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

«. Hsoiils RC, MseUaty Mos, a 
mylia į vakarus nuo Hortom Ave. 

Tok (7ft>) taa-4tw 
Valandos pagal susitarimą 

•132 S. KoeMo Avo. 
Ceacago, IL ( N M 
Tol. 312-434-77M 

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

•DMUNOAt VIŽINAS, M.D., t ,C. 
Speciorybo _ vidaus Kgų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
• 1 M S. Arotior Ava. (prie Auetin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tol. (312) tat -TTM 

AKIŲ CHIRURGIJA 
AKIŲ LIGOS 

1 4 M I . Avo. 
a. 

Tol. 7M-427 
Valandos pagal susitanmą 
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LITUANISTINIŲ MOKYKLŲ 
ISTORIJOS 

JUOZAS M ASILIONIS 

Lietuviai, II Pasaulinio karo 
metu dėl besiartinančios bolše
vikinės okupacijos pasitraukę 
ar išvežti iš Lietuvos, vos karui 
pasibaigus, Vokietijoje ir Aust
rijoje sunkiose stovyklinėse 
sąlygose purė daugybe pradžios 
mokyklų, progimnazijų ir gim
nazijų, kurios sėkmingai veikė 
nuo 1945 ligi 1949 m., o viena 
kita dar ir ilgiau. Lietuviškajam 
jaunimui jos padarė labai daug 
gero: laikas buvo praleistas 
kūrybingai, rezultatai puikiau
si, nes jų pažymėjimai ir atesta
tai, berods, visur buvo pripa
žinti, be kliūčių galėjo studijas 
pradėti ar tęsti toliau. Mokytojo 
Vincento Liulevičiaus rūpesčiu 
ir pastangomis beveik visų tų 
mokyklų istorijos buvo surink
tos, suredaguotos ir 1969 m. iš
leistos solidžioje 639 psl. kny
goje. 

Tie patys lietuviai, atvykę į 
JAV ir Kanadą, jau 1949 m., 
patys dar besikurdami, niekie
no neraginami, kada dar ne
buvo nei Lietuvių Bendruo
menės (inkorporuota 1952 m.), 
nei Švietimo tarybos (pradėjo 
veikti tik 1959 m.), steigė pra
džios ir aukštesniąsias lituanis
tines mokyklas, kad tik jų 
vaikai gautų ir lituanistini išsi
lavinimą. Tokių mokyklų buvo 
įkurta ten, kur tik susidarė 
didesnis naujai atvykusių tel
kinys, dažniausiai ieškant 
prieglobsčio lietuviškoje parapi
joje, kurių tuo metu buvo dar 
gana daug. Jeronimo Ignatonio, 
antrojo Švietimo tarybos pirmi
ninko, žodžiai, pasakyti 1962 m. 
Kultūros kongrese, taip apibū
dino šį laikotarpi: „Kur tik susi
telkė tais metais didesnis būrys 

• naujųjų emigrantų, visi lietu 
visi be išimties ėjo į atviras ar 
uždarytas duris, beldėsi, 
maldavo ir visas pastangas dėjo, 
kad tik būtų bet kokiomis sąly
gomis atidaryta lituanistinė 
mokykla. Tai buvo gyvas tautos 
balsas, natūralus ir teisėtas 
ieškojimas savam žodžiui vietos 
ir erdvės... Pirmieji lituanis
tinių mokyklų organizatoriai — 
pionieriai patyrė daug kartėlio. 
Ne visur jie rado atviras duris, 
reikalo supratimą ir įvertinimą 
bei nuoširdumą". 

Kiek lituanistinių mokyklų 
buvo pirmajame dešimtmetyje, 
1949-1959 m., kada dar nebuvo 
Švietimo tarybos ir niekas ne
rinko statistinių duomenų, 
tikrai nežinoma. Mūsų surink
tais duomenimis, jų būta apie 
50. Kai Čikagoje įsikūrė Čika
gos LB apygardos Švietimo 
komisąja (kurios pirmininku ir 
man teko būti) ir ruošdavo 
moksleivių pavasario šventes, 
vien iš Čikagos ir artimųjų apy
linkių dalyvaudavo arti 20 
mokyklų. Kur jos? Tada švie

timo pareigūnai tvirtindavo, 
kad čia yra beveik pusė visų 
JAV lituanistinių mokyklų. 
1966-67 m. duomenys, surinkti 
jau Švietimo tarybos, rodo di
džiausią jų skaičių — 53. Ne 
visos veikė tą patį metų skaičių: 
vienos gana trumpai, kitos il-

f iau, bet kelias dešimtis metų. 
iaip ar taip artinamės prie litu

anistinių mokyklų 50 m. jubilie
jaus. Visos jos atliko didelį ir 
vertingą lietuvybei darbą. Ne 
veltui jas rėmė ir teberemia 
Lietuvių fondas ir sąmoningoji 
lietuviška visuomenė. 

Šiuo metu Švietimo tarybos 
žinioje veikia apie 20 litua
nistinių mokyklų. Vadinasi, be
veik du trečdaliai buvusių lit. 
mokyklų jau yra užbaigusios 
savo veiklą, „mirusios". O vis 
dėlto būtų labai gaila, jei visų 
tų mokyklų, kur jos bebūtų 
buvusios ir kiek ilgai dirbusios, 
veikla ir pastangos, kitaip 
sakant, istorijos būtų pamirštos, 
jei jų darbai niekur nebūtų 
užrašyti, jei, tariant Maironio 
žodžiais, „pranyktų kaip dūmas, 
neblaškomas vėjo", arba, para
frazuojant V. Kudirkos žodžius, 
„pranyktų be likusio ženklo"... 

Ačiū Dievui, Lietuviškųjų 
studijų ir tyrimo centras ir 
Pedagoginis institutas, abu 
veikią Čikagoje, norėdami su
rinkti ir ateičiai knygos forma 
perduoti išeivijos, arba užsienio, 
lietuviškojo švietimo pastangas 
ir darbą, prieš keletą metų pa
vedė Stasei Petersonienei , 
Pedagoginio lit. inst i tuto 
direktorei, ir man, buv. ilga
mečiam Čikagos aukštesniosios 
lit. mokyklos direktoriui, 
surinkti ir suredaguoti JAV ir 
Kanados lit. mokyklų istorijas. 
Jie, būdami įsitikinę, kad 
geriausiai savo mokyklos istori
jas gali aprašyti jos direktoriai, 
vedėjai ar jose dirbę mokytojai, 
per spaudą ir laiškais, kur 
žinojo adresus, kreipėsi, pra
šydami jų mokyklų istorijų. 95% 
atsiliepė. Tiems 5% neatsiliepu
sių yra dar truputis laiko atsi
liepti. Yra laiko atsiliepti ir 
toms mokykloms, į kurias dėl 
nežinojimo negalėjome kreiptis. 
Mums kiekvieną mokykla, ar ji 
buvo didelė ar maža, ar ji ilgai 
veikė, ar trumpai, norisi įtrauk
ti. Dar galima atsiliepti šio 
straipsnio autoriaus vardu ir 
adresu: 4632 S. Keating A ve., 
Chicago, CL 60632. 

Knygos užsakytojas ir leidėjas 
— anksčiau minėtos švietimo 
institucijos. Bet jos, be abejo, be 
paramos iš lietuvių finansinės 
jėgainės, kuri remia kultūrą, 
švietimą ir jaunimą, yra bejė
gės. Tikime, kad tie, kurie 
finansiškai remia lituanistines 
mokyklas, parems ir tų mokyk
lų istorijų išleidimą. 

BALTIJOS VALSTYBĖS 
STENGIASI ĮSIJUNGTI 
I EUROPOS SISTEMĄ 

IGNAS MEDŽIUKAS 
Kaip „Mancbester Guardian" 

rašoma, Baltijos valstybės, ypač 
Latvija ir Estija, stengiasi iš
sinerti iš sovietinio kailio. Kai 
keleivis vyksta lėktuvu Rusijo
je, jis mato, kad provincijos aero
dromai atrodo labai prastai: su
daužytos lempos, išmušti langų 
stiklai ir keleivių laukia dau
gelis besivaržančių taksi vairuo
tojų, kurių automobiliai labai 
aplamdyti. Bet keleivis, nusilei
dęs Rygos Udosta oro uoste, bū
na nustebintas. Čia viskas šva
ru, net blizga. Eilėje stovi išri
kiuoti švarūs, Prancūzijoje ar 
Vokietijoje gaminti, automobi
liai, kuriuos gali išsinuomoti. 

„Oro uostas simbolizuoja, kas 
vyksta Rygoje per paskutinius 
keletą metų", sako Karl is 
Streips, vienas latvių kilmės 
amerikietis žurnalistas. Latvi
ja ir Estija tikisi, kad jų 
gyventojų skaičius didės. Jų 
sostinės yra arčiau Stockholmo 
negu Maskvos. 

Baltijos valstybės atgavo ne
priklausomybę iš Rusijos im
perijos po 1917 m. bolševikų 
revoliucijos ir ja džiaugėsi iki 
1940 m., kai Sovietų Sąjunga, 
susitarusi su nacių Vokietija, 
jas okupavo. Latviai ir estai tą 
pusę šimtmečio laiko karčia 
prievarta, nutraukusia ryšius 
su Europa. Kartu su jų kaimyne 
Lietuva tos valstybės siekė 
nepriklausomybės šio dešimt
mečio pradžioje, kai Sovietų Są
junga ėmė irti. Šiandien Latvi
ja ir Estija nori užmiršti praei
tį ir žengti pirmyn nauju keliu, 
ne taip, kaip kitos buvusios So
vietų Sąjungos respublikos. 
Daugiau kaip 110 lėktuvų skry
džių per savaitę iš Talino skren
da į Vakarų Europą ir tik keturi 
— į Maskvą, ir tie dažniausiai 
būna tušti. Abiejose valstybėse, 
ypač Estijos prekyba miško me
džiaga ir tekstile, taip pat turiz
mas buvo nukreiptas į Sovietų 
Sąjungą, o dabar viskas vyksta, 
santykiaujant su Vakarais, 
ypač su Švedija ir Suomija. 

Studentai išmetė savo rusiš
kas knygas ir ima uoliai moky
tis angliškai. Vakariečiai į šiuos 
kraštus įsileidžiami be jokių 
kliūčių ir be eilės, rusai įsi
leidžiami, tik gavę pakvietimus 
ir vizas Maskvoje ar Sankt Pe
terburge. 

Latvijoje ir Estijoje kartu 
gyvena apie 4 milijonai gyven
tojų. Čia McDonald's turi dau
giau užkandinių, negu Rusijoje, 
kurioje gyvena 40 kartų dau
giau žmonių. 

„Prieš Antrąjį pasaulinį karą 
mes buvome turtingiausi kraš
tai Europoje su aukščiausiu 
gyvenimo standartu, — pasako
ja Andris Skele, naujas Latvijos 

ministras pirmininkas. — Žmo
nės neužmiršo šio gyvenimo ly
gio. Vakarai mus užmiršo. Mes 
norime jiems tai priminti". 

Persiorientavimas į Vakarus 
neatėjo taip lengvai, nes Mask
va, netekusi imperijos, grasina, 
primindama mažoms tautoms 
pavojų, jei jos išplės santykius 
ypač su Europos karinėmis są
jungomis. Kaip visur buvusioje 
Sovietų Sąjungoje, senesni žmo
nės ir ūkininkai dėl ekonomi
jos pertvarkymo pateko į blogą 
padėtį. Kolektyvinės farmos 
neišsilaiko, sukeldamos nepasi
tenkinimą. 

Ekonominiai sunkumai Latvi
joje palietė daugiau kaip vieną 
ketvirtį gyventojų, kurie yra 
pensininkai. Iš tikrųjų daugu
mas pensininkų sunkiai verčia
si. 

„Miesto rinkoje visko yra, bet 
mes nepajėgiame nusipirkti, iš
skyrus pagrindinius būtinus da
lykus", — kalbėjo žurnalistui 
Tamara Smirnovą, 75 metų, bu
vusi valstybės tarnautoja, kuri 
su savo vyru gauna mėnesiui 

apie 130 dol. pensijos. 
Ministras p i rmininkas , gruo

džio mėn. perimdamas pareigas, 
pa te ikė l iūdną vaizdą, nes 
„kraštas vis giliau skęsta i 
ne tur tą" . J i s s t eng ias i su
m a ž i n t i b i u d ž e t o defici tą , 
sovietų st i l iaus biurokratiją ir 
bankų krizės pasekmes. 

Estijos rytinėse srityse, apgy
ventose t irštai rusų, yra žymiai 
sunkesnės ekonominės sąlygos 
negu kitur. Narvoje su 80,000 
gyventojų, bent v ienas ketvir
tadalis y ra bedarbiai . 

Lietuva yra didžiausia Balti
jos valstybių, kuri pirmoji nusi
kratė sovietų priespaudos, bet ji 
buvo ir pirmoji, susigrąžinusi 
komunistus j valdžią 1992 m. 
Čia perėjimas į laisvą rinką yra 
kažkaip lėtesnis, o ekonominė ir 
politinė ku l tū r a tu r i daugiau 
postsovietinį skonį. Be to, čia 
veikia, kaip tvirtina diplomatai, 
galingos kr iminal inės grupės. 

Baltijos respublikos stengiasi 
išsiversti su sumažintais biudže
tais, laisvos rinkos reformomis, 
privatizacija ir s tengiasi kaip 
galima greičiau įsijungti į Eu
ropos ekonominę ir saugumo 
sistemą. Čia mažai kalbama 
apie trečiąjį kelią t a r p socia
lizmo ir kapitalizmo, kurį svars
to kitos buvusios sovietų respub
likos. 

Danutė Bindokienė 

Ar vėl reikia 
draudimo? 

Andriukas, Inos (Šilgalytės) ir Lino Biliūnu sūnus.iš pat mažumėlės pratinasi 
skaityti HetuviSką 3pauda. „Draugą" dovanu šiai jaunai šeimai, gyv. netoli 
Clevelando, OH, užprenumeravo močiutė Laniauskienė. 

Šių metų pradžioje Lietuvoje 
buvo leidžiami 535 laikraščiai, 
331 žurnalas, veikė 147 spaus
tuvės ir įmonės su poligrafijos 
įranga, įregistruotos 777 leidyk
los... Tai gan žymūs skaičiai 
valstybei, turinčiai mažiau kaip 
4 milijonus gyventojų. Žinoma, 
ne visi periodiniai leidiniai gal 
verti spaudos vardo, ne visi 
plačiai žinomi ar visuotiniu 
mastu skaitomi. Dalis tos gau
sios p e r i o d i k o s t a ikoma 
s i a u r e s n i u in teresų skai
tytojams — įvairiems specialis
tams, partijų, organizacijų ar 
profesijų nar iams. Nemažai 
Lietuvoje leidžiamos periodinės 
spaudos pasiekia ir užsienio 
lietuvius, bet daug yra tokios, 
apie kurią už tėvynės ribų nela-. 
bai kas girdi. Dažniausiai užsie
nyje prenumeruojami ir skai
tomi laikraščiai yra „Lietuvos 
rytas", „Lietuvos aidas'", „Vals
tiečių laikraštis", „Dienovidis", 
„ A t g i m i m a s " , „Apžvalga", 
„Tremt inys" , „Voruta"; po
pul iarėja neseniai pakrikš
tytas „Garsas" (buvęs „Kauno 
laikas") ir dar keli. Nors po ne
priklausomybės atgavimo 1990 
m., lyg iš gausybės rago pasipy
lusią laisvos tėvynės spaudą 
užsienio lietuviai godžiai gaudė 
ir skaitė, naujumas netrukus nu
sidėvėjo, nes laikraščių skilty
se medžiaga buvo pritaikyta 
daugiau vietiniams interesams, 
erzino nuolatiniais tarpusavio 
ginčais, siauražiūriškumu, sve
timybėmis užgožta lietuvių kal
ba ir visiška dėmesio stoka 
svetur gyvenantiems tautie
čiams. 

Būtų malonu pasakyti, kad 
užsienio lietuviai, „atkandę 
dantį ant periodikos iš Lietuvos, 
staiga pradėjo daugiau domėtis 
vietine lietuviška spauda ir 
skubėjo jungt is į skaitytojų 
eiles, kad apsaugotų ją nuo iš
nykimo ar sumenkėjimo. Deja, 
taip neatsitiko, ir šiandien kone 
visai užsienio lietuvių spaudai, 
jeigu reikalai netrukus nepasi
keis, gresia mirties pavojus. 
Šiuo metu už Lietuvos sienų 
leidžiama apie 40 skirtingų 
laikraščių bei žurnalų. Tarp jų 
tik vienas dienraštis — „Drau
gas". Tačiau, kaip ir kitos perio
dikos atveju, kas mėnesį dau
giau skaitytojų pranyksta iš są
rašų, negu prisideda naujų. 

Kodėl šiandien reikia kalbėti 
apie spaudą? Labiausiai dėl to , 
jog t a tema mums labai opi, bet 
dar ir todėl, kad gegužės 7 d. 
sukako 92 metai nuo spaudos 
draudimo Lietuvoje panaikini
mo. Tai buvo 40 metų trukusios 
kovos, aukų, vargų ir daugelio 
pasišventusių žmonių darbo vai

sius, galima sakyti — stebuklas. 
nedaug mažesnis už tą. kurį 
mūsų tėvynė išgyveno 1990 m. 
kovo 11d. 

Šiandien paimame lietuvišką 
laikraštį į rankas, pavartome, 
paskaitome ir niekas mūsų už 
tai nepersekioja, nebaudžia, ne
reikia dairytis pro langus, ar 
kartais į kiemą nesuka žan 
darai; nereikia saugotis, kad 
nepastebėtų koks „slapukas ir 
neapskųstų valdžiai. Bažnyčioje 
ga l ime laisvai mels t i s iš 
lietuviškos maldaknygės; mūsų 
vaikai ir vaikaičiai gali be 
ba imės skai tyt i l ietuvišką 
knygą, prenumeruoti ir džiaug
tis jiams skiriamu laikraštėliu 
„Eglute", lankyti lituanistinę 
mokyklą. Visa tai vadiname 
kasdienybe ir priimame, kaip 
pilietinę teisę. O galbūt būtų 
naudingiau, jei ta teisė vėl 
išslystų mums pro pirštus, kaip 
buvo išslydusi nuo 1864 iki 1904 
m. gegužės 7 d. Tuomet supras
tume ir įvertintume, kas iš 
mūsų atimta, pradėtume bran
ginti lietuvišką spausdintą žodį 
ir dėl jo kovoti, kaip anuomet 
kovojo Valančius, Basanavičius, 
Kudirka, Šliūpas, Vileišis, Bie
linis, kiti knygnešiai, dvasi
ninkija, moksleiviai, kaimiečiai 
ir miestiečiai. 

Švito tuomet „Aušra", skam
bėjo „Varpas" ir žadino lietuvių 
tautinę sąmonę, ir prikėlė mūsų 
tautą laisvei. Išmokė lietuvį jau 
niekuomet nesiskirti su savo 
spauda. Je igu ji okupacijų 
metais būdavo pažabota sve
timųjų žąslais, tai laisvas ir drą
sus žodis kalbėjo į tautą iš 
pogrindžio, bet jokia priespauda 
neįstengė išplėšti iš lietuvio 
rankų savos spaudos. Kol jis 
pats visai laisvanoriškai nuo jos 
nusigręžė, ypač apsigyvenęs 
svetimuose kraštuose, kur kaip 
tik sava spauda svarbesnė, kad 
būtų tvirtas tautinės tapatybės 
ramstis ir laiduotų jo lietu
viškumo išlikimą. 

Praėjo gegužės septintoji. Ne
teko girdėti, kad kas šiame 
krašte rengtų bent kuklų tos 
brangios sukakties paminėjimą, 
lietuviškos spaudos pagerbimą. 
Mums daug svarbiau klausytis 
politikų retorikos, rūpintis 
parama vertiems ir nelabai ver
tiems, o spauda — lietuviškas 
spausdintas žodis — paliktas 
našlaičiu ir niekas nekuria jam 
globos komitetų, nepasiteirauja, 
ar jis turi „kur galvą priglaus
ti, kuo savo varganos egzis
tencijos išlaidas padengti'", 
neieško jam rėmėjų, ypač skai
tytojų, nepasirūpina, kad jis ras
tų prieglaudą lietuvių namuose 
ir širdyse... 

ARTIMOJI ANGLIJA 
LEONAS VENCKUS 
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geresnio darbo, bet fabrikas jo mums neduoda. Nu
tariame kreiptis į Darbo ministeriją. Raitu. Nepasitikė
damas, kad anglų kalba sugebėsiu tinkamai parašyti, 
pirma parašau vokiškai ir paprašau Mr. Burdett, tą 
vokiškai kalbantį anglą, išversti į anglų kalbą. Jis tai 
ir padarė. 

Pasiuntę pareiškimą, už kelių dienų gauname kvie
timą atvykti į Salfordo Darbo ministerijos skyrių as
meniškam pasikalbėjimui. Nueiname. Valdininkas mus 
išklauso, nusišypso ir užtikrina, kad mums nėra dėl ko 
rūpintis. 

Praeina keli mėnesiai. Jokių pasikeitimų neįvyko. 
Pradedu rimtai galvoti apie sugrįžimą pas žmoną ir vai
kus. Pateikiu Darbo ministerijai prašymą išleisti mane 
trim mėnesiam atostogų. Galvoju, per tą laiką ištirti 
galimybes apie išvykimą su šeima į Kanadą. Savaime 
aišku, kad apie tai nieko nesakau Darbo ministerijai. 
Mano brolis Jurgis, kuris su šeima vis dar laikosi Vokie
tijos stovykloje, rašo, jog ir pas juos kalbama, kad ne
trukus šeimos galės vykti į Kanadą. Gal Juzefą, nesu
laukdama išvežimo į Angliją, ruošiasi išvykti su vaikais 
be manęs? Seniai vėl neberašo. Visokios mintys mane 
vargina, nerimas augs kasdien. Jeigu mums nesisektų 
Kanadon išvykti, tad per tris mėnesius suspėčiau 

sugrįžti į Anglįją. Gal tada ir šeimą galėčiau kartu atsi
vežti. Juk butą jau turiu suradęs. Tuo tarpu anglų spau
da vis dažniau rašo apie amerikiečių-rusų santykių pa
blogėjimą. Londone vykusioje 4 Didžiųjų (Amerikos, 
Anglijos, Rusijos ir Prancūzijos) konferencija iširo, ne
davusių pagrindo spėlioti, kad ko gero netrukus gali tarp 
jų kilti ginkluotas konfliktas. Gal tada vėl galėtumėm 
sugrįžti į laisvą tėvynę. Pasibaigtų klajojimas po sve
timus kraštus. 

Apie Lietuvoje pasilikusius artimuosius ir jų likimą 
visiškai nieko nežinome. Laiškai, kiniuos siunčiame 
įvairiais adresais, dingsta. Atsakymo iš niekur ne
gauname. Kas nors, aišku, mūsų laiškus gauna, nes jie 
pas mus negrįžta. 

Pagaliau, jeigu sugrįžus Vokietijon atostogų pa
aiškėtų, kad išvykti į kitą kraštą taip pat negreitai 
įmanoma ir dar jeigu žmona atsisakytų vykti į Angliją, 
tada man atpultų grįžimas į ten. Galėčiau su šeima 
pasilikti gyventi Vokietijoje. 

Žinios apie Vakarų valstybių bloko NATO sudarymą 
ir apie amerikiečių Marshall plano vykdymą, karo 
bėgliams duoda naujų vilčių. Kalbama, kad tie įvykiai 
atneš didelius, naujus pakeitimus ne tik Vokietijai, bet 
ir visai Europai. Palengvės gyvenimas karo sugriautoje 
Europoje, ne tik vokiečiams, bet ir tūkstančiams svetim
šalių, kilusių iš dabar rusų okupuotų kraštų. 

Darbo biuras pagaliau man praneša, kad mano pra
šymą dėl atostogų pasiųs į Londoną. Tuo pačiu metu 
mane perspėja, kad mano šeimos atvežimas gali užsi

tęsti, jeigu nepakeisiu savo nusistatymo. Kokia ironi
ja. Aš savo nuomonės nekeičiu. 

Praėjo žiema, jau pavasaris , bet atsakymo į savo 
prašymą dėl atostogų nei iš Londono, nei iš vietinės Dar
bo ministerijos nesulaukiu. Dar ir šiandien negalėčiau 
pasakyti, kodėl tuomet nebuvau ryžtingesnis. Juk 
galėjau atsisakyti dirbti ir reikalauti būti grąžinamas 
Vokietijon. Kaip vėliau sužinojau, kai kurie panašiai 
ir padarė. Bet mane nuo tokio veiksmo galbūt atbaidė 
per daug įkyrėjęs stovyklinis gyvenimas. Juk t ikrai 
nežinojau, kokia ateit is laukia Vokietijoje. Tik spėlio
jimai. Tikrai žinojau tik tai , kad ten pusbadžiu gyvenau, 
o ta padėtis dar nepasikeitusi. Gal iš dalies dėl mano 
neapsisprendimo kalta ir komunikacijos stoka. Oficialių 
žinių iš niekur tuo reikalu negauname. Nei anglų radi
jas, nei laikraščiai apie pabėgėlių gyvenimą Vokietijos 
stovyklose neužsimena. J ie nereikšmingi, pamiršti 
žmonės. Tik savaitgaliais, su savo tautiečiais susi
tikdami Lietuvių klube, sužinome visokius gandus bei 
spėliojimus, bet nieko tikro. 

Netoli Manchesterio yra Oldham ir Rochdale mies
tai. Ten tekstilės fabrikuose dirba daug iš Europos 
atvežtų moterų. Daugiausia lenkės, ukrainietės ir jugo-
slavės. Tarp jų buvo ir kelios lietuvaitės, kurios kartais 
apsilankydavo klube. Iš jų sužinome, kad jos gyvena šva
riai įrengtuose hosteliuose. Joms nereikia rūpintis 
baldais, indais ar kitokiais namų apyvokos daiktais. Mo
terys ten turi visko, net radijo ir televizijos aparatus , 
stalo tenisą, laikraščių ir knygų. Šitaip gyvendamos, tos 
moterys nenori girdėti apie grįžimą į Vokietijos 

stovyklas. Dabar jų svarbiausias rūpestis, kaip surasti 
sau vyrą. 

Pagaliau žmona man parašo, kad Spakenberge 
kalbama apie būsimą greitą šeimų išvežimą Anglijon. 
Aš jau nustojau vilties gauti atostogų. Tad belieka ruoš
tis šeimos atvykimui. Nors butą jau turiu, bet tie du 
kambariai tušti, išskyrus kelis senus šeimininkės 
daiktus. Iš savo uždarbio mažai ką tegalime sutaupyti. 
Pranas irgi suka galvą. Nusipirkome po naują kostiu
mą, išeiginius batus, marškinius. Po porą siuntinėlių 
žmonoms pasiuntėme. Tai ir viskas. 

Iš kur čia žmogus gali sutaupyti? Už maistą ir butą 
į savaitę mokame po du svarus. Jeigu viršvalandžių ne
dirbame, mums lieka tik apie 36 šilingai. Nors 
gyvename, rodos, labai taupiai, vis tiek. į klubą nuvažia
vus, nepatogu prieš kitus, jeigu net alaus stiklinės neiš
gerti. Rūkyti taip pa t nenustojome. Kaip įsigyti baldų 
šeimoms atvykus? Bepigu būtų mums, jeigu fabriko 
vadovybė, panašiai kaip Rochdale ir Oldhamo fabrikai, 
aprūpintų baldais ir namų apyvokos reikmenimis. Švys
teli tokia mintis, bet ir vėl tuojau užgęsta. Kas čia su 
mumis užsiims. Ten visos darbininkės gyvena hostelyje. 
Vienai išėjus, ateis kita ir baldai hostelyje visada 
pasilieka. Mes privačiai žadame gyventi, tai vargiai 
galima tikėtis, kad fabrikas padėtų Bet po kelių minu
čių vėl man grįžta ta mintis. Gal paprašyti, kad paskolin-
tų po kokią šimtinę įsikūrimui. Galėtu iš uždarbio at 
skaityti kas savaitę. Nerimauju Visą savo sumanymą 
papasakoju Pranui. Ar verta prašyti'' Pranas sutinka 
ir pritaria. (Bus daugiau) 
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[LIETUVIŲ TELKINIAI 
' C L E V E L A N D , O H 
• LB CLEVELANDO 
I APYLINKĖS 
: SUSIRINKIMAS 
• 
• 
J Balandžio 2S d., sekmadienį, 
I Dievo Motinos parapijos svetai-
I nėję įvykę metinis LB apylinkės 
• susirinkimas, kuriam pirminin-
"kavodr Viktoras Stankus, vie-
Jnas iš ko-pirmininkų. Antroji 
•ko-pirmininke — Ada Stungie-
»nė. 
• 

l Pagerbus ir prisiminus apy-
Jlinkes narius, iškeliavusius 
lamžinybėn, pernykščių metų 
• 1995.4.301 metinio susirinkimo 
m 

jprotokolą perskaitė sekr. Salo-
Jmeja Šukiene. Jis buvo priimtas 
i>e pataisų. 
• Dr. Stankus, padėkojęs val-
jdybai ir visiems apylinkės na-
aiaaaa už paramą Apylinkės dar
buose, pranešė apie surengtas 
Lietuvių dienas, apie valdybos 
dalyvavimą Clevelando miesto 
£00 metų rengiamamoje sukak
tyje. 
I Lietuviai aktyviai dalyvauja 
komi te te , kuris išryškina 
|autybių kultūrinį, socialinį, 
religinį ir ekonominį įnašą į šio 
įmesto gyvenimą. Pažymėtina, 
t ad iš įvairių pasiūlytų projektų 
fcuvo priimtas Clevelando lietu
vių pasiūlytasis. Kartu su ALTo 
Jkyriumi buvo surengtas Vasa-
fco 16-osios minėjimas. Valdyba 
Jurejo penkis protokoluotus po
sėdžius ir aštuonis pasitarimus 
įvairiais reikalais. 
I Vaidybos iždininkas Viktoras 
Jiiėnas pranešė apie LB apylin
kės finansini stovį. Valdyba iš 
buvusios valdybos perėmė 10, 

.if45 dol. Stambiausios pajamos: 
įsolidarumo įnašai (atsiliepė 
•tiktai 169 asmenys iš pasiųstų 
£460 laiškui. įvairios aukos — 
I švietimui, kultūriniams rei-
• kalams — 2.107 dol.; Motinoms 
•pagerbti vakaro pajamos 2,104; 
J Lietuvių dienų — 4,527 dol. Va-
Jsario 16-sios aukos L. Bendruo-
Imenei — 3.164 dol. Vasario 
• 16-osios LB ALT pajamos — 585 
Jdol.. paroda — 452 dol., 
Jpalūkanos ..Taupoje" ir kitos 
Ipajamos. bendra suma — 13,054 
•dol. 
• Stambiausios išlaidos: Šv. Ka-
• 

Jzimiero lituanistinei mokyklai 
; - 500 dol. paskirta dar 1,000 
!doi.. kurie bus pervesti mokslo 
įmetu pabaigoje), Spaudai ir 
cadįįui 400 dol.: '„Dirvai'". 
• 
•Tev . nes garsams" ir Kristinai 
J^uprevičiūtei po 100 dol., 
I.Draugui"' ir ..Pasaulio lie-
luviuf" po 50 dol.. BALFui ir 
Kultūriniams darželiams po 50 
jjoi.: Vasario 16-sios gimnazijai, 
J^iet. religinei šalpai ir Lietuvių 

fondui po 100 dol. Motinoms 
pagerbti vakaro išlaidos 2,053 
dol., Lietuvių Dienų išlaidos — 
3,672 dol. Persiųstos Vasario 
16-osios aukos Krašto valdybai 
— 3,164 dol.. taip pat persiųsta 
Krašto valdybai sold. įnašų 3 0 ^ 
ir Pasaulio LB 15%. Ohio LB 
apygardai 20^ — neišmokėta, 
sulaikyta, aiškintasi dėl jos 
egzistavimo. Kasoje liko 10,613. 
25 dol. f jau išmokėjus papildo
mą auką 1,000 dol. lituanistinei 
mokyklai). 

Kontrolės komisijos aktą per
skaitė pirm. Stepas Butr imas. 
Reviziją atliko pirmininkas But
rimas ir Vladas Cy vas, dėl ligos 
negalėjo dalyvauti Juozas Miko-
nis. Sąskaitybos įrašai tu r i pa
teisinamus dokumentus, tvar
kingai vedami. LB apylinkės 
turtą sudaro faksas, 60 Lietuvių 
namų akcijų, Dainavos stovyklos 
pažymėjimai ir kitos rašt inės 
smulkmenos. 

Be reguliarių LB apylinkės 
įsipareigojimų, jau į naujosios 
valdybos darbus įrašyti du įdo
mūs renginiai: „Grandinėlės" — 
„Suk, suk ratelį" šokių pynė 
birželio 2, sekmadienį, 12 vai. 
Dievo Motinos parapijos audi
torijoje, įėjimas — 5 dol.; ir 
lapkričio 13-16 d. Clevelande 
svečiuosis Lietuvos ansamblis 
„Lietuva". Atvyksta 40 daini
n inkų, i n s t r u m e n t a l i s t ų , 
šokėjų. 

Susirinkimas praėjo darbinga 
nuotaika. Kiek ilgesnes diskusi
jas sukėlė LB Ohio apygardos 
pirmininko Prano Jogos užklau
simas, kodėl apygardai buvo su
laikyta solidarumo įnašo pri
klausanti dalis. Valdybos nariai 
ir susirinkimo dalyviai konsta
tavo, kad iš buvusiu septynių 
apylinkių (Akrono, Rochesterio, 
Daytono, Columbus, Pittburgo 
ir Cincinnatti) veikia t ik ta i 
Clevelando apylinkė. Todėl vie
nai apylinkei nereikalinga apy
garda. Kalbėjusieji prašė, kad šį 
klausimą valdyba išsiaiškintų 
su Krašto valdyba. Clevelandas 
galėtų būti prijungtas prie kitos 
apygardos, kaip yra atsitikę, 
pvz.. su New Jersey apygarda. 
Prano Jogos trejų metų kaden
cija baigiasi a t e i n a n č i a i s 
metais. 

Pasibaigus kadencijai, i nau
jąją LB apylinkės valdybą nebe-
kanditavo Rima Ziedonytė ir 
Teresė Kalvaitienė.Pasiūlytieji 
kandidatai: dr. Dainius Dege-
sys, Algis Gudėnas ir dr. Rai
mondas Šilkaitis buvo išrinkti 
1996'97 metų kadencijai. Jauni, 
energingi ir darbštūs vyrai, 
kartu su kitais valdybos nariais 
dr. Viktoru Stankumi. Ada 
Stungiene. Viktoru Šilenu. 

CLASSIFIED GUIDE 

Clevelando LB apylinkės metinio susirinkimo prezidiumas. I* k. — Pranas Joga, Birute Vede-
giene. Teresė Kalvaitienė, Viktoras Žilėnas, Ada Stungiene ir dr. Viktoras Stankus. 

Nuotr. Vlado Bacevičiaus 
Salomėja Šukiene, Dalia Puš-
koriene. Birute Vedegiene ir 
Aida Bublyte prognozuoja stip
rų LB apylinkės veiklos suakty
vinimą. 

Sustiprėjusiai valdybai linkė
tina sėkmes visusoe lietuviško
jo telkinio darbuose! 

V. Roc iūnas 

G A R Y , I N 

kiečius ir už visus žuvusius 
karuose Lietuvos karius, ir 
visus žuvusius Lietuvos parti
zanus. Šis karinis pagerbimas ir 
Mišios vyks gegužės 19 d., 11:30 
vai. r. Šv. Kazimiero lietuvių 
bažnyčioje, 1390 W. 15th Ave. 
Gary, Indiana. Gary dėl to, kad 
ji yra vienintelė lietuvių bažny
čia visoje Indianos valstijoje. 

Šiame kariniame pagerbime 
dalyvaus: JAV kariuomenės 
dalinys. Gary Amerikos Legio
nierių „Vytauto" postas, Lie
tuvių kar ių veteranų „Ra
movės" nariai, liet. Šauliai 
ir Jūrų Šauliai iš Čikagos; JAV 
karo invalidai, ir žinoma, lietu
viai ir lietuvės, kuriuos nuošir
džiai kviečiame da lyvaut i . 
Lietuviams yra miela, kad JAV 
kariai vieši ir oficialiai pagerbs 
lietuvius žuvusius karius ir 
partizanus. Be to, pagal jų proto
kolą, aš, kaip parapijos kle

bonas, turiu parašyti raštą — 3 
egz. pridėti parapijos antspaudą, 
pranešant — kiek asmenų daly
vavo pagerbime bažnyčioje? Tas 
raštas kapeliono bus pasiųstas 
Pentagonui. Kapelionas papra
šė paruošti ir jam greit įteikti — 
žuvusiųjų lietuvių karių ir 
partizanų sąrašą. Sąrašą? 

Pasitaręs su lietuviais kariais 
ir karo istorikais, sąrašą, nors 
ir labai netobulą, sudarėme. Pa
vardes surašėme t ik svarbiau
sių vadų, o kitus tik skaičiais. 
Šis sąrašas ir prie jo pridėtas ka-
rinio pagerbimo programos 
dalyvių sąrašas bus ant spe
cialaus pargamento išspaus
dintas. Jį kapelionas nusiųs — 
Baltiesiems rūmams, Penta
gonui, ir 50-čiai JAV kariuo
menės įstaigų. Likusius galės 
gauti kiekvienas atsilankęs į šį 
karinį pagerbimą. 

Kun. I g n a s U r b o n a s 

fjjtvelando Dievo Motinos šventovėje Pirmąja Komuniją lietuviškai 
pr\»rmisif* mergaites Iš kairės — A Sušinskaitė. K. Paškonytė, M. Bandzaitė 
ir K Petraityte Už jų — mokytojos — T Paškonytė. T. Berianski^ne ir 
klebonas kun G. K.jauskas. S.J N u o t r y B a c e v i c i a u s 

Rita Markelytė. 
Ritos Markelytės-Dagienės 

tapybos ir mišrios technikos 
darbų parodos at idarymas bus 
sekmadienį, gegužės 19 d. nuo 
2-4 vai. p.p. John G. Blank Cen-
ter for the Arts, 312 East Eight 
Street. Michigan City, Indiana. 
Paroda tęsis iki birželio 15 d. 
Muziejaus lankymo valandos: 
kasdien nuo 10 v.r. iki 2 v. p.p. 
(įskaitant šeštadienius). Sekma
dieniais muziejus uždarytas. 

L IETUVIŲ ŽUVUSIŲ 
KARIŲ P A G E R B I M A S IR 

MIŠIOS 

JAV kariuomenės karo kape
lionas pulkininkas Leonard J. 
Lukaszevvski ir JAV karo Inva
lidų s-ga rengia karinį pager
bimą ir pamaldas (Military Me-
morial Mass) už visus žuvusius 
karuose lietuvių kilmės ameri-

P I R M O J I KOMUNIJA 
ŠV. J U R G I O P A R A P I J O J E 

Pirmoji Komunija — viena 
gražiausių jaunystės švenčių, š i 
šventė ne tik šeimos, bet visos 
bažnyčios šventė . Bažnyčia 
džiaugiasi jaunuolio augimu ir 
brendimu. 

Š.m. gegužės 5 d. Clevelando 
Šv. Jurgio parapijoje trys vai
kučiai, pasiruošę sakramentui 
lietuviu kalba, priėmė Pirmąją 
Komuniją. Visi trys — Alvydas 
Civinskas, Jan ina Klimaitė ir 
Linas Vaitkus ilgai ruošėsi šiai 
svarbiai dienai. Ši diena jiems 
ir visai Šv. Jurgio parapijai 
buvo tikra šventė. 

Šiai progai dr. Živilės Vait
kienės specialiai pagaminti go
belenai pagražino altorių, o 
bažnyčia buvo gausiai papuošta 
gėlėmis. Mišias praturtino Ven
tos Civinskaitės, Lino Alšėno 
ir mokytojos Virginijos Juodi-
š iū t ė s -Rub insk i k a n k l ė m i s 
skambinamos giesmės. Rimtai 
atžygiavę, krikšto žvakėmis 
nešini vaikučiai labai gražiai 
pnsidejo prie Pirmos Komunijos 
apeigų: jie patys giedojo „Jėzau, 
pas mane ateiki",nešė aukas ir 
skaitė Tikinčiųjų maldą. Tėve
liai irgi prisidėjo prie šv. Mišių 
skaitymu 

Po Mišių tėveliai draugus ir 
parapijiečius pavaišino tai pro
gai skirtu tortu ir šampanu. 
Klebonas kun. Juozas Bacevi
čius ir Šv. Jurgio parapijiečiai 
džiaugiasi kartu su vaikučiais 
ju svarbia švente ir didžiuojasi 
ypatingu dėmesiu, kuriuo ši 
švente ruošiama savoje parapi-

V. Nasvytyte-Klimienė 

SUK, SUK RATELĮ! 
Tai „Grandinėlės" daina ir 

puikūs tautiniai šokiai, pradėti 
prieš 50 metų, kartu sujungę pa
sišventusių širdis «Liudo Sagio 
ir Aleksandros Janusevičiūtės 
vestuvėmis 1942 metais. 

Per eilę metų Sagiai savo pa
siaukojimu įdiegė meilę ir pa
garbą lietuvių liaudies tradici
joms, šokiams, ir per „Grandi
nėlę" perėjo kelios generacijos 
daugiau kaip 500 jaunuolių. 
Daugumas pasklido plačiau, or
ganizuoja ir vadovauja savo an
sambliams. 

Laikui einant, Sagiai tobulino 
šokių choreografiją iki baleto 
lygio, šokius pritaikė kitataučių 
publikai. Buvo dalyvauta gau
siose pasaulinėse šokių šven
tėse, pradedant; Cleveland, 
Ohio, Pietų Amerikoje, Kanado
je, Europoje ir net Australijoje 
(1978 m.). Kolektyvas dalyvavo 
audiencijoje pas popiežių Joną 
Paulių II Vatikane, šoko Šv. 
Petro aikštėje piligrimų miniai. 
Giedojo ir grojo popiežiaus atna
šaujamose mišiose (1984 ir 1987 
m.) „Grandinėlės" nuotrauka su 
popiežium buvo išspausdinta 
Amerikos didžiojoje spaudoje. 

„Grandinėlė", Sagių pasiau
kojimo vadovaujama, prisidėjo 
prie Lietuvos, kaip senas kultū
ringos valstybės vardo garsini
mo, dalyvaujant pasaulinėse 
šventėse: Marylan, Los Angeles, 
Kent State universitete, Lake 
Er i e kolegijoje, Hami l ton , 
Kanadoje. Visur „Grandinėlė" 
buvo entuziastiškai sutikta, 
filmuota, rodyta televizijoje, o 
vadovai Sagiai — apdovanoti. 

Clevelando miesto meras 
George Vainovich paskyrė 
Aleksandrą Sagienę vienai die
nai miesto garbės meru. O 
Liudui Sagiui įteikė miesto 

REAL ESTATE 

REALMART H, Inc. 
6602 S. PulMti Rd 
Chicago, IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker-Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti 

skambinkite: 
B U D R A I Č I U I 

But. 312-586*100 p ^ 312-30M307 

MISCELLANEOUS 

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

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOBILIO, NAMŲ, SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Olf. Mgr 
Auksė S. Karte kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
320SVt We«t tSttt Street 

T«l. (701) 424-MS4 
(312) S I1 -HM 

auksinį raktą (1988 m.). Neat
siliko ir Ohio Lietuvių gydytojų 
draugija, Sagiams paskyrusi 
savo metines premijas (1987 ir 
1989 m.). 

Liudas ir Aleksandra nesusi
laukė savo vaikų. Tačiau visą 
savo gyvenimą, jėgas ir talentus 
paaukojo „Grandinėlei". 

Liudas gimė netoli Vilkaviš
kio. Baigė Rygiškio Jono gimna
ziją, Klaipėdos pedagoginį in
stitutą, mokytojavo Švenčionyse 
1941 m. Lankė Fenn kolegiją 
Clevelande, vėliau — Jhon Car-
roll universitetą. Dėstė Case 
Vestern universitete Engineer-
ing iki 1989 m. užtarnautos pen
sijos. Sagiui susirgus, teko pasi
traukti iš „Grandinėlės" (1990 
m.), ir kolektyvo vadovavimą 
perėmė Renė Booth. 

Aleksandra Januševičiūtė Sa-
gienė kilusi nuo Varnių, mokėsi 
Vyskupo Valančiaus ir Kauno 
Profesinių sąjungų gimnazijoje 
(1936 m.). Mokslą tęsė Klaipė
doje ir Vilniuje baigė Pedago
ginį institutą (1940 m.). Dirb
dama „Harshaw" bendrovėje 
Clevelande, ta lkina Liudui, ad
min i s t ruodama reng in ius , 
„Grandinėlės" veikloje. 

Sagių sodyba labai jauki, ran
dasi Lynehurst, Ohio, pasken
dusi tarp medžių ir gėlynų, kur 
gausu darbšč ių , Sagiams 
paklusnių bičių. 

„ G r a n d i n ė l ė s " da inas ir 
šokius per eilę metų lydėjo mu
zikai Rytas Babickas, Dalia 
Kavaliūnaitė, Jonas Pažemis ir 
šiuo metu — Rita Čyvaitė Klio-
rienė. Rūbų audėja Aldona Vai 
tonienė, siuvėja Marcelė Kaz
lauskienė. 

Pagarba Sagiams ir „Grandi
nėlei"! 

P.E. 

J K S CONSTRUCTION 
„Shingle" stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, 
aluminiaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
tol. 708-969-2658. 

MOVING—KRAUSTYMAS 
Profesionalus patarnavimas 

prieinamomis kainomis, 
jums patogiu Irvku. Draudimas 

garatuotas Kreiptis: 

Gediminas: tai. 312-925-4331 

DAINŲ ŠVENTĖS 
VAIZDAJUOSTĖ 

Prisiminkite 
praeitos vasaros 

Dainų šventę 
Alvido Buklio 

nufilmuotoje ir 
Vidos Kuprytės 
suredaguotoje 

aukštos kokybės 
VHS juostoje. 

Kaina tik $25 

Čekius siųsti: 
Lithuanian FLCatholic 
Fsdsration of Amarica 

4545 W 63 Street 
Chicago IL 60629 

US. Savings Bonds 
MakeGreatGiffc. 

A put>fi< *rvįf e nf thts newtpaper 
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REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

~ 

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 586-5869 
(708) 425-7161 

RIMAS L. STANKUS 

• Periant ar parduodant 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• MLS kompiuteriųir FAX pagalba 
• Nuosavybių įtamavtrhaa v»hui 
• Pertame ir oarduodame namus 
• Apartmentus ir žeme 
• Pensininkams nuolaida 

COLDUiCU. 

MICHIGAN 
COLOWELL BANKER RRST AMBKAN 

I0N. VVhrttaJcerSt. 
NewBuffak>,MI49ll7 

VIDA B. ŠVABAS 
Tel namų 616-756-1406 

bus. 616-469-3950 
fax. 616-469-5445 
v.m. 616-469-7236 

Perkant ar parduodant 
> namus • žeme • ūkius arba 

komercine, nuosavybe 

FOR RENT 

Išnuomojamas 5 kamb. butas 
antrame aukšte suaugusiems. 
$475 į mėn. + „deposit". Tsl. 
312-471-0811. 

Išnuomojamas gražus 3 kamb. 
butukas dviems suaugusiems as
menims. $365 į mėn. + „deposit". 

Tsl. 312-471-0811 

FOR SALE 

Parduodu 1991 m. Mercury 
Caprl „convertfbta", 5 bėgių, 
kaip nauja. $6,200. Tsl. 
708-425-8987 

IEŠKO DARBO 

25 m. moteris, kirpėja, ieško darbo. 
Gali prižiūrėti vaikus, senelius, ligonius 
ir gyventi kartu. Skambinti po 6 v.v. 
tai. 312-254-2232. 

55 m. vyras, profesija virėjo, ieško 
darbo. Gali prižiūrėti senelius, ligonius, 
vaikus, padėti namų ruošoje ir gyven
ti kartu. T«4. 312-254-2232. 

Moteris I i Lietuvos taiko dar
be. Gali slaugyti ligonius, padėti 
namų ruošoje ir gyventi kartu. 
Skambinti: tsl. 312-434-2049. 

Jauna moteris, dantų gydytoja, 
ieško bet kokio darbo. Gali prižiū
rėti senelius, padėti namų ruošoje. 

Tsl. 708-882-2837 

VM. amžiaus moterie taške bet 
kokie darbo. Gali slaugyti 
ligonius ir gyvent kartu. 

Tel. 312-847-4788 

VESTUVINĖS LIETUVIŲ DAINOS 
LIAUDIES D A I N Ų KVARTETAS 
Virš 40 dainų: gaidos, žodžiai, vertimai 
anglų kalba. Dainų kilmė ir aud io įrašai. 

Knyga ir kasetė gaunama DRAUGE. 

Kaina - 20 dol. Su persiunt imu - 21.5C dol. 
Illinois gyv . p r i d e d a State sa les tax 1.75 dol . 

Aleksandra ir Liudas Sal ia i 



LAIŠKAI 
DŽIAUGIUOSI TV 

Džiaugiuosi šeštadienių rytais 
(nuo 7 vai. - 8 vai., 23 kanalas) 
lietuvių televizijos valandėle! 
Netikėjau, kad taip įdomiai, 
sumaniai, gerai suorganizuota 
programa galėtų pasirodyti Čika
gos apylinkėje. Vietinės žinios, 
iš Lietuvos, Vaikų programėlė 
ir t.t. Padėkime! ta valandėle 
išlaikyti ir toliau! Bravo Ar
vydui Reneckiui ir jo bendra
darbiams! 

Julija Gylienė 
Lemont, IL 

ANAPILIO KNYGNEŠYS 

Neatsimenu, kuris poetų ka
daise parašė šį graudų posmą: 
„Jei svečiajam kalnely ilaėsiups, 
o šventa, tolima Lietuva — aš 
nei dulkės tavos neturėsiu pa
sidėt po galva". 

Tas paskutinis dulkės prara
dimas ar netekimas atrodė pats 
skaudžiausias likimo pasityčio
jimas iš mūsų nostalgijos. Todėl 
ir prašėm giminių ar bičiulių, 
kad bent laiške atsiųstų trupi
nėlį lietuviškos žemės, kad 
išeidami į Anapus šaltuose pirš
tuose išsineštume dalelytę 
gimtinės. 

Labai nudžiugau „Drauge" 
perskaičius kad „Dirvos" il
gametis redaktorius, poetas, 
žemės mylėtojas — agronomas 
Balys Gaidžiūnas atgulė am
žinam poilsiui Lietuvoje su A. 
Šapokos „Lietuvos istorija" 
vietoje pagalvės. Velionio noras 
buvo išpildytas, nes viename 
savo eilėraščių prašė, kad: „Kai 
paskutinėje kelionėje būsiu — 
padėkit po mano galva 'Lietu
vos istorija' ". 

Už tą knygą bolševikinės oku
pacijos metais ne vienas buvo 
suimtas, kalinamas, kankintas 
ir į Sibirą ištremtas, o ją velionis 
Balys Gaidžiūnas, lyg knygne
šys į Anapilį išsinešė. 

Emilija J . Valantiniene 
Chicago, IL 

DIDELI ŽODŽIAI -
NEŽINOMA REIKŠMĖ 

Ką reiškia „Dismorfofobija"? 
Ką reiškia „Liai"? 

(Dile Gėlaitė Moks. Menas, 
Literat. „Draugas" 1996 m. 
geg. 11) Paties straipsnio irgi 
nesuprantu. Mano žodynas per 
plonas. Reikės eiti į universitetą 
mokytis lietuvių kalbos... 

Dr. Romualdas Povilaitis 
Lemont, IL 

STIPRINKIME DRAUGO 
FONDĄ 

Daug kas rašo ir iškelia užsie
nio lietuvių spaudos bėdas ir 
rūpesčius. Viskas daugiausia 
sukasi apie finansus ir prenu
meratorių skaičių Mūsų vienin
telis išeivijos dienraštis „Drau
gas" yra išskirtinoje padėtyje ir 
jį išlaikyti yra visos išeivijos 
prestižo reikalas. Tai ką ir kaip 
reikia daryti, kad „Draugas" 
neiškeliautų į negrįžtamą 
amžinybe? 

Pirmiausia,reikėtų pastebėti, 
kad turime gerą redakcijos šta
bą, vadovaujamą prityrusios 
vyriausios redaktores D. Bin-
dokienės. Turime taip pat Drau
go fondą, pirm. B. Juodelio ir 
Tarybos vadovaujamą „Drau
go" finansines sveikatos užtik
rinimui. DF įgaliotiniai yra 
aktyvūs visuose didesniuose 
lietuvių išeivių telkiniuose ir jų 
finansinė pagalba jau jaučiama. 

Jei būtų įmanoma surasti, 
sakykime 300 ar 200, naujų 
„Draugo" rėmėjų, įnesančių į 
fondą tik po 1,000 dol. fondas iš 
karto priartėtų prie 800,000 dol. 
ar didesnės sumos ir „Draugas" 
tuoj pajustų tvirtą dividendų 
paramą. Tą galėtų be didelių 
sunkumų atlikti mūsų dirban
tieji profesionalai, nurašydami 
nuo mokesčių valdžiai. Gal 
įgaliotiniai ir jų komitetai tai 

^ ' " " 
nors ir „divorsuota" jau niekad DRAUGAS, penktadienis, 1996 m. gegužės mėn. 17 d. 
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Ir kam vartoti angliškus žo
džius, jei turime lietuviškų, 
kurie reiškia tą patį, ką ir 
angliški? Rašydami pagalvo
kime ir nedarykime iš lietuvių 
kalbos jovalo. 

Saulena Bunga 
Chicago, IL 

galėtų suorganizuoti? Pensi 
ninku ir kitų skaitytojų įnašai 
palengva užbaigtų tada ir tą vie
no milijono dolerių sumą. 

Bent vieną kar tą metuose 
p a m ė g i n t i ir l a imėj imus , 
sakykime, rudenį po visų „pik
nikų". Visiems „Draugo" skai
tytojams JAV ir Kanadoje iš
siuntinėti dešimt ar net ir 
penkis bilietukus, kiekvieną 10 
dol. vertės. Reikia tikėtis, kad 
nemažai jų sugrįžtų į „Draugo" 
namus piniguoti. 

DF pavasario vajai irgi gera 
idėja ir ta i reikėtų daryti kas 
m e t a i , k r e i p i a n t ypa t ingą 
dėmesį į naujuosius emigrantus 
iš Tėvynės. „Draugas" jiems pa
dėtų greičiau suprasti ir įsi
jungt i į visą Amerikos ir pa
saulio lietuvišką išeiviją bei jos 
veiklą. 

Lietuvių fondas remia 
lietuvišką išeivijos spaudą ir į 
„Draugą" turėtų atkreipti ypa
tingą dėmesį, nes iš Lietuvos fi
nansinės paramos sunku tikėtis 
lietuvybės išlaikymui užsienyje, 
ypač spaudai. Patinka ar ne, 
turėsime tai atlikti bent kurį 
laiką vienų vieni. 

J o n a s Ragelis 
Melrose Park, IL 

BELSKIMĖS m BELSKIMĖS 

Danutės Bindokienės ve
damasis „Drauge", šaukte 
šaukia, kad mūsų lietuviška 
visuomenė tur i pradėti veiklą, 
pagelbėti Lietuvai. Jai gresia 
pavojus iš buvusio okupanto 
Rusijos. 

Sekant amerikiečių spaudą ir 
televiziją, pastebime, kad rusai 
pradėjo grasinti Klaipėdos atsi
ėmimu ir kitais veiksmais susi
grąžinti Lietuvą savo tironiš-
kon globon. Iš kitos pusės, 
ka imyninė valstybė, Gudija 
reiškia pretenzijų į Vilnių. 
Rusams spaudžiant, jie gali tą 
padaryti. Kaip kadaise Vincas 
Kudirka žadino šauksmu: kelki
tės, kelkitės iš apatiškumo 
lietuvių kalbai, taip dabar mes 
turime šaukti: belskimės ir bels-
kimės į Amerikos preziden
tinius kandidatus, senatorius, 
Kongreso narius bei įtakingus 
laikraščių redaktorius, praneš
dami jiems apie Baltijos valsty
bėms — Lietuvai, Latvijai ir Es
tijai gresiantį pavojų iš Rusijos. 
Rinkiminiais metais, jeigu 
užpilsime laiškais ir telegra
momis, sulauksim atgarsio. 

Kaip red. Danutė Bindokienė 
savo vedamajame minėjo, Ame
rikos Krašto Liet Bendruomenė 
ir ALTas turi užvesti beldimosi 
žygį. Neturėtų atsilikti ir kiti 
svarbus lietuviški veiksniai. 

Antanas Paužuolis 
Chicago, IL 

NEAIŠKI TYLA 

Laikraščiuose skaitome ir 
televizijoje girdim, kad bus 
Tarptautinio Žmogaus teisių 
teismo teisiami serbai už nusi
kaltimus: žudymus, kankini
mus Bosnijoj. Taip pat prisi
mena Niurnbergo teismą nacių 
nusikaltėliams. 

Neįtikėtina, kad 50 metų 
okupacijos metu Vengrijoj, 
Čekoslovakijoj, Lenkijos ir tri 
juose Baltijos kraštuose nėra nei 
vieno nusikaltėlio, kuris būtų 
pat rauktas j teismą! Kodėl? 

Aišku, tikėtis, kad dabartinės 
naujai išrinktos komunistinės 
valdžios ką nors darytų nėra 
prasmės, bet čia esantieji įvai
rių tautų atstovai taip pa t tyli. 
Kodėl? Ar sovietams viskas 
atleista ir mes su tuo sutinkam? 

Laima Repeika 
Lombard, IL 

Liškiava. 

RAŠYDAMI PAGALVOKIME 

Rašysiu trumpą, bet svarbų 
laiškelį. Esu skaičius „Drauge" 
aprašymus, kad patėvis ir 
pamotė vadinami tėvu, motina 
— tai labai didelis klaidinimas 
žmonių, ypač jaunų. Žodžiai jau 
net ir prasmę praranda — nes 
patėvis ir pamotė — jų anks-
tyvesniems vaikams nėra net 
giminė. Paskiau vėl buvo ra
šoma ir vadinama išsiskyrusi 
(divorced) moter is panelės 
pavarde. Jei ji buvo ištekėjusi, 

NĖRA SKIRTUMO TARP 
BUVUSIŲ KOMUNISTŲ m 

KOMUNISTŲ 

Centrinis planavimas, kas iš 
tikrųjų yra komunizmo ideolo
gijos pamatas ir kas veda į eko
nominį nuosmukį, paliko ir 
buvusiems komunistams vieni
jančiu principu. LDDP ir jos 
rėmėjai privedė Lietuvą prie di
džiausio ekonominio nuosmu
kio. Komunistinės valdžios su
grįžimas Rusijon nepadės išsi
gelbėti iš gilios ekonominės kri
zės, bet t ik paaštrins tą krizę. Ir 
jei LDDP ar jai panašios grupės 
vairuos Lietuvą į Rusijos glėbį, 
tuomet Lietuva kris 'dar dides
nėn ekonominėn bedugnėn. Ko
munizmas yra neveiksmingas 
teorijoje ir praktikoje. Tegul šie 
Seimo rinkimai atneša išsigydy-
mą nuo komunizmo! 

Saulius Šimoliūnas 
Detroit, MI 

• Garsusis Golden Gate til
tas per San Francisco įlanką 
buvo a t i d a r y t a s 1937 
gegužes 27 d. 

m. 

KAPU PUOŠIMO DIENĄ - MEMORIAL DAY 
19% m. gegužės 26 dieną, sekmadienį 

Lietuvių Tautinėse kapinėse 
įvyks įspūdingos apeigos 

Iškilmės prasidės lygiai 11 valandą ryto šia tvarka: nuo steigėjų paminklo prasidės 
eisena ir žygiuos iki paruoštos estrados. Eisenoje ir programoje dalyvaus Petro 
Zalubos vadovaujamas dūdų orkestras. 

Amerikos legionierių lietuvių Don Varnas Postas Nr. 986 dalyvaus eisenoje ir 
pagerbs už laisvę žuvusius karius, P 

Giesmių programą atliks solistė Dalia Fanneli ir Petro Zalubos dūdų orkestras. 
Pagrindinę kalbą pasakys SLA pirmi dr. Vytautas Dargis. 
Iškilmėse su vėliavomis dalyvauti kvįečiami Šauliai, neolituanai, skautai. 

VISUS LIETUVIUS KVIEČIAME DALYVAUTI RUOŠIAMOSE APEIGOSE 

Lietuvių Tautinių kapinių vadovybė 

Prašome visus dalyvius pavaikščioti po šias gražias kapines, apžiūrėti puikius pa
minklus, prisiminti savo artimuosius Kapinių įstaigoje pareigūnai suteiks jums 
pageidaujamų informacijų. Taip pat galima gauti įvairių vainikų kapų puošimui. 

LIETUVIŲ TAUTINĖS KAPINĖS 
8201 So. Kean A ve. , Justice, IL 60458 (708) 458-0638 

fc$ midlcind Padarai 
^ ^ ^ ^ ^ Sav:ngs and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 WEST 69th STREET 

(1-312) 925-7400 
BRIDGEVIEVV 

8929 S HARLEM AVE 
(708)596-3400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 
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A.tA. 
ANNA 

ŠLITERIENĖ 

Gyveno Oakbrook, IL, anksčiau Chicagoje, Marquette 
Parko apylinkėje. 

Mirė 1996 m. gegužės 13 d., 9:45 vai. vakaro, sulaukusi 
81 metų. 

Gimė Spnngfield, IL. Užaugo Lietuvoje ir grįžo į JAV-bes 
18 metu amžiaus. 

Nuliūdę liko vaikai: duktė Joanne Šliteris, gyv. Los 
Angeles, CA, sūnus John L. Šliteris, Sr. su šeima: žmona Kim, 
vaikai: KimLahn, John, Jr., Kathy Lee, Marie Krasne su vyru 
Thomas ir jų vaikai — Leslie ir Mark; seserys Lietuvoje — 
Adelė Sakalauskienė ir Valė Černienė; sesuo Frances Aurella, 
gyv. Las Vegas, NV; dukterėčios: Dalia Yelinskienė ir Loret-
ta Reneckienė su šeimomis; sūnėnai: Arūnas Černius, Valdas, 
Jonas ir Saulius Sakalauskai. 

Velionė buvo žmona a.a. John. 
Priklausė: St. Theresa Society, Knights of Lithuania, 

American Lithuaman Catholic VVomen's Society, Don Varnas 
American Legion post, Lithuanian Chamber of Commerce; Šv. 
Kryžiaus ligoninės savanorė; aktyviai darbavosi Nativity 
B.V.M. mokyklos ir Maria High School motinų klubuose. 
Buvo apdovanota Illinois Hospital Assoc. Leadership žymeniu. 

Velionė pašarvota ketvirtadieni, gegužės 16 d. nuo 6 iki 
9 v.v. ir penktadieni, gegužės 17 d. nuo 12 iki 9 v.v. S. C. Lack 
& Sons Palos laidojimo namuose, 11028 S. Southwest Hwy., 
Palos Hills. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, gegužės 18 d. Iš laidojimo 
namų 8:30 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčia, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedu
lingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus palai
dota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: vaikai, anūkui, seserys ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. S. C. Lack ir Sūnūs. Tel. 708-974-4410. 

D V E J Ų M E T Ų MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
SOFIJA MILIAUSKIENĖ 

URBONAVIČIŪTĖ 

O mieloji mano mamyte, 
Kaip Tu man brangi' 
Aš kol gyva Tave vis minėsiu 
Savo širdyje visada turėsiu. 

Nes tavo meilė 
Mano širdyje vis plaka 
Tavo kilni dvasia 
Mano dvasioje šneka... 

Mūsų brangi, mylima Mamytė, Senelė, ir Prosenelė 
iškeliavo į Amžinybę pas Viešpatį Dievą 1994 m. gegužės 19 
d. Jau sueina dveji liūdni metai. 

Brangioji Mamyte, mes Tavęs labai pasiilgome. Tu labai 
mėgai gėles, ypatingai rožes. Tu mama gražiausia, skais
čiausia kaip rožė. Mūsų Mamytės meilė panaši į rožę, Jos 
meilė kasdien žydi ir didėja. Tu kasdien gyveni su mumis: 
širdyje, lūpose, mintyse ir maldoje. Niekad Tavęs ir Tavo 
gerumo,nuoširdumo ir meilės neužmiršime. 

Nuolankiai meldžiame Šiluvos Mariją, nuoširdžiai 
prašome užtarti pas Dievulį. Viešpatie gailestingas, būk 
malonus, suteik Jai Amžinąją Ramybę. 

Su giliu liūdesiu minint Jos brangų atminimą ir mirties 
sukaktį, šv Mišios bus atnašaujamos gegužės 23 d., ketvir
tadienį, 7:00 vai. ryto, Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioje. Brighton Parke, taip pat Aurora, IL, Sacred Heart 
vienuolyne ir St. Rite bažnyčioje. 

Maloniai prašome prisiminti a.a. Sofiją savo maldose. 

Nuliūdę: dukterys - Regina, Dana, Aldona ir Birutė, 
žentai, anūkai ir proanūkai. 

A.tA. 
VACIUI NUMGAUDUI 

mirus, jo žmonai OLGAI ir dukterims ŽIVILEI ir 
MAGGIE su šeimomis reiškiame gilią užuojautą ir 
kar tu l iūdime. 

Romas ir Elizabeth Libai 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
ALTO DARBO KONFERENCIJAI 

PRAĖJUS 

J a n e ir Zenonas Mažonai , 
Toronto. Canada. Draugo fondui 
atsiuntė 200 dolerių ir tapo dvi-

"gubi DF nariai, pagal pavasario 
„Matching Fund" programą. 
Jiems tariame didelį ačiū ir 
kviečiame visus pasekti jų 
pavyzdžiu. Prie čekio pridėtame 
laiške jie rašo: „Pavasario va
jaus proga siunčiame Draugo 
fondui $200.00. Mes esame 
'Draugo* skaitytojai nuo 1951 
metų. Visada džiaugėmės tei
kiama informacija apie išeivijos 
ir Lietuvos gyvenimą. Ypač 
esame dėkingi už sveikatos 
skyrių vedamą dr. Račkaus — 
vėliau dr. J. Adomavičiaus. Jų 
patarimai turėjo labai daug įta
kos mūsų geros sveikatos išlai
kymui. Linkime 'Draugui" ir jo 
šviesiai bei talentingai redakto
rei Danutei Bindokienei ir 
toliau sėkmingai tęsti tą mums 
svarbų kultūrinį ir informacinį 
darbą". 

A l d o n a Šmulkštienė bus pa
grindinė prelegentė, kuri aptars 
i J i r u t ė s Jasa i t i enės plačią 
'veiklą lietuvių visuomenėje. 
"SLorp! Giedra B. Jasaitienei yra 
j iaakyrusi žymenį, kurio įteiki-
m a s bus birželio 9 d., 12 vai., 
^Pasaulio lietuvių centro didžio
joje salėje. Programą atliks 
„ D a i n a v o s " kamer in i s an
samblis, vadovaujamas Dariaus 
Pol įkaičio. Po iškilmių bus 
vaišės. 

Lietuvių fondo veikla yra 
sėkminga todėl, kad jo steigėjai 
nuo pat pradžios mokėjo į fondo 
darbus įtraukti daug visokio 
amžiaus žmonių su įvairiomis 
patir t imis. LF darbus dirba ne 
vienas ar keli žmonės, ir ne keli 
p i r m i n i n k a i , bet daugel i s 
savanorių per aštuoniolikos as
menų tarybą, dvylikos asmenų 
valdybą, trijų asmenų kontrolės 
komisiją, daugelį įgaliotinių, 
spaudos bendradarbių, daugelį 
k i tų talkininkų ir LF raštinę. 
Tokiu būdu LF darbai atliekami 
tų visų žmonių ir jų kolektyvų 
dėka. LF taryboje veikia šešios 
komisijos ir vienas komitetas. 
T a i yra Finansų, įstatų, Meno 
globos, Palikimų, Pelno skirs
tymo ir Spaudos komisijos ir 
Garbės komitetas. 

Juozas Masihonis, X lietuvių taut i
n i ų šokių šventes leidinio redak
tor ius . 

x TRANSPAK praneša: 
„Per 1995 m Lietuvos gele
žinkelio paslaugomis pasinau
dojo 15.23 mln. keleivių. Per 
praėjusius metus Lietuvos gele
žinkeliai, perveždami keleivius, 
patyrė 104 mln. litų nuostolį". 
P i n i g a i , s i u n t i n i a i ir ko
merc inės siuntos į Lietuvą. 
Maisto siuntiniai. TRANS
PAK, 2638 W. 89 St., Chicago, 
IL , tel. 312-436-7772. 

<sk) 
•X Amerikos Lietuvių ra

dijas, vad. Anatolijus Siutas — 
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. per 
WCEV 14.50 AM. Tel. 312-
8474903, adresas: 4459 S. Fran-
cisco. Chicago, IL 60632. 

(sk) 
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Gary, Indiana, Šv. Kazimie
ro l ietuvių bažnyč io je šį 
sekmadienį, gegužės 19 d., bus 
iškilminga maldos diena, pager
bimas lietuvių karių, žuvusių 
abiejuose karuose, taip pat sava
norių bei partizanų. Rengia 
Amerikos Karių veteranų-inva-
lidų sąjunga. 11:30 val.r. šv. Mi
šias aukos prel. dr. Ignas Urbo
nas, pamokslą pasakys ameri
kietis kunigas karo kapelionas. 
Šį amerikiečių Karių vetera-
nų-invalidų sumanymą sveikin
dami, gausiai dalyvaukime iš 
Chicagos, Indianos, Illinois, 
Michigano valstijų lietuvių 
telkinių. 

Nuo 1962 metų kovo mėn. 
14 d., kai Lietuvių fondas buvo 
įregistruotas Illinois valstijoje, 
iki dabar jo reikalus planavo, 
tvarkė, ir darbus prižiūrėjo LF 
tarybos. Pirmąją laikinąją LF 
tarybą sudarė dvylika asmenų: 
pirmininkas dr. Antanas Raz
ma, dr. Gediminas Balukas, dr. 
Ferdinandas Kaunas, pirmosios 
LF valdybos pirmininkas Teo
doras Blinstrubas, Benys Bab-
rauskas, Stasys Barzdukas, Zig
mas Dailidka, Antanas Karei
va, dr. Balys Poškus, Alicija 
Rūgytė, Vincas Šmulkštys, 
Jonas Švedas. Dabartinę, jau 
trisdešimt ketvirtą LF tarybą 
sudaro aštuoniolika moterų ir 
vyrų, kurių tarpe yra pirmieji 
trys tarybos nar ia i , per 
praėjusius 34 metus su kitais 
bendradarbiais nuolatiniu dar
bu ir pasiaukojimu auginę 
Lietuvių fondą. Tai visuomeni
ninkai daktarai Antanas Raz
ma, Gediminas Balukas, ir Fer
dinandas Kaunas. 

Sekmadienį, gegužės 19 d., 
12:30 vai. p.p., Pasaulio lietuvių 
centro kieme vyks „Žiburėlio", 
Montessori mokyklėlės gegu
žinė. 

Naujosios Švč. M. Marijos 
Gimimo parapi jos aikštės ir 
aplinkos šviesos bus dedikuo
jamos antradienį, gegužės 21d., 
7 vai. vak. Visi kviečiami. Švie
sos yra Lietuvos vyčių 112 
kuopos dovana parapijai. 

x Koldūnų pie tūs gegužės 
19 d., sekmadien i Pasaul io 
Lietuvių cen t r e 12 vai. Ruošia 
„Spindulio" taut inių šokių 
grupė. Būsite skaniai ir greitai 
pavaišinti salotom, sriuba ir 
šokėjų gamintais koldūnais bei 
kitais skanumynais. Laukiame 
visų! 

x Veronika Paulionis, Sun 
City West, AZ, globoja našlaitį 
Lietuvoje. Pratęsdama globą se
kantiems metams atsiuntė $150 
— metinį našlaičio mokestį ir 
rašo: „Tikimės, kad vaikai 
užaugs sveiki ir geri Lietuvos 
vaikai. Tikimės, kad jie mūsų 
neapvils, juk jie Lietuvos atei
tis". Dėkojame už paramą. 
„Lietuvos Našlaičių globos" 
komitetas. 

(sk) 

x A.a. I r e n o s Banait ienės 
atminimą pagerbdami, Lietuvos 
našlaičiams aukoja $40 — Ra
mutė Banaitytė Hennings, Cla-
remont, CA; $25 — Louise M 
Gudelis, Cos Cob, CT. Reiškia
me užuojautą velionės artimie
siems ir dėkojame aukotojams. 
„Lietuvos Našlaičių g lobos" 
komitetas, 2711 W. 71 St., Chi
cago, IL 60629. 

(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, Albinas Kurkulis , tel. 
312-360-5530 arba jo sūnūs ir 
partneriai: Andr ius Kurkulis, 
tel. 312-360-5531 ir Paul ius 
Kurkulis, 312-360-5627, dirbą 
su Oppenhe imer & Co., Inc. 
Chicagoje. Iš kitur skambinkite 
veltui: tel. 1-800421-2103. 

(sk) 

Kaip jau anksčiau buvo ra
šyta, kad ALTo Čikagos sky
riaus darbo konferencija ren
giama kiekvienais metais, nes, 
praėjus konferencijai, vado
vavimą perima kita organiza
cija, todėl reikia tvarkingai per
duoti kasą ir nustatyti veiklos 
gaires ateičiai. Šiais metais 
Čikagos skyriaus, kuriam vado
vavo Liet. Tautinė sąjunga ir 
pirmininkavo Matilda Marcin
kienė, darbo konferencija įvyko 
balandžio 27 d. Balzeko Lietu
vių kultūros muziejaus patalpo
se. Gintaro salėje. Konferenciją 
atidarė Čikagos skyriaus pirmi
ninkė Matilda Marcinkienė, 
trumpu žodžiu pasveikino susi
rinkusius dalyvius, pakvietė 
skyriaus iždininkę Mary Kin-
čius sugiedoti JAV ir Lietuvos 
himnus. 

Prie registracijos dirbo Jūratė 
Jasiūnienė ir Mary Kinčius. No
minacijų komisiją sudarė dr. 
Petras Jokubka ir Antanina 
Repšienė. I sekretoriatą buvo 
pakviestos Filina Braunienė ir 
Antanina Repšienė. Spaudos 
atst.: Zuzana Juškevičienė, O. 

Pristatyta darbotvarkė buvo 
vienbalsiai priimta. Lietuvos 
Garbės konsului Vaclovui Klei
zai dėl susiklosčiusių aplin
kybių negalėjusiam dalyvauti, 
buvo paskaitytas jo sveikinimas 
raštu. Toliau buvo Centro val
dybos pirmininko Grožvydo La
zausko žodis, ku r iuo jis 
pasveikino konferenciją C.V., 
Tautinės sandaros vardu ir 
palinkėjo skyriui toliau taip 
gerai darbuotis. 

Inž. Domas Adomaitis pasakė 
ilgą ir prasmingą kalbą. Pir
miausiai paminėjo pirmuosius 
ALTo s te igė jus : Leonardą 
Šimutį. Sr., dr. Pijų Grigaitį, 
Mykolą Vaidylą, Antaną Olį ir 
Juozą Laušką. Tik ALTo dėka 
Lietuvos laisvės byla buvo iš
laikyta gyva iki Nepriklau
somybės atkūrimo. Visi altinin-
kai dirbo sutart inai iki at
vykus jau naujiems lietuviams, 
prasidėjo įvairūs nesutarimai iš 
kitų organizacijų. Bet ALTas 
visas tas kliūtis nugalėjo ir dar 
šiandieną tebeveikia, atlik
damas jam skirtas pareigas. An
tanas Marma, Tauragės klubo 

Balčiūnienė, Justinas Šidlaus- atstovas savo žodyje iškėlė tuos, 
kas ir Juozas Žemaitis. Garbės kurie buvo prieš ALTą nusista-
prezidiumas: ALTo garbės na- tę. Politinių kalinių ir tremtinių 
rys Teodoras Blinstrubas, Poli- vardu inž. Povilas Vaičekaus-
tinių kalinių ir tremtinių pirmi- kas keliais žodžiais pasveikino 
ninkas inž. Povilas Vaičekaus- ALTo konferenciją ir palinkėjo 
kas ir Centro valdybos pirmi- sėkmės sekančiai kadencijai, 
ninkas inž. Grožvydas Lazaus- Toliau buvo valdybos praneši-
kas. Dvasiškiui nedalyvaujant, maį pirmutinį pranešimą pada-
invokacijos nebuvo. 

Minutės atsistojimu ir susi
kaupimu buvo pagerbti mirę al-
tininkai: ALTo rėmėjas agrono
mas Antanas Kuras, miręs kovo 
mėn., buvęs ALTo skyriaus sek
retorius, Vilniaus krašto lietu
vis, mokytojas Petras Noreika, 
miręs balandžio 1 d., ir Lietuvos 
kariuomenės savanoris — kūrė
jas Juozas Betkauskas, miręs 
balandžio 3 dieną. 

Š. Amerikos lietuvių ledo 
r i tu l io p i rmenyb ių , šį sa
vaitgalį turėjusių vykti Orland 
Park „Ice Arena", IL, nebus. 
Pirmenybių vykdytojas Alber
tas Tuskenis praneša, kad jas 
teko atšaukti nebeatvykstant 
Kanados lietuvių ledo ritulio 
komandoms, užsiregistravu
sioms dalyvauti ŠALFASS-gos 
46-se metinėse sporto pirmeny
bėse, šį savaitgalį vyksiančiose 
Čikagoje. 

Šeimininkės k e p a b lynus , 
kviečia į vaišes kaimynus... Visi 
esate Jaunimo centro „kaimy
nai", nes visi naudojotės ar tebe-
sinaudojate šios lietuviškosios 
vietelės Čikagoje pastoge, tad 
visi ir kviečiami į Jaunimo cen
tro kavinę sekmadienį, balan
džio 19 d., po kiekvienų šv. Mi
šių Jėzuitų koplyčioje, pasivai
šinti blynais, kuriuos keps Jau
nimo centro moterų klubo šei
mininkės. Pelnas skir iamas 
Jaunimo centro paramai. 

Visi atei t ininkai — maži. 
jauni, suaugę ir gerokai suaugę 
— kviečiami į ateitininkų šei
mos šventę šį sekmadienį, gegu
žės 19 d. Pradedama 9 vai. šv. 
Mišiomis Pal. Jurgio Matulaičio 
misijoje. Visos kuopos dalyvau
ja su vėliavomis. Vėliavas ne
santieji su pastovais prašomi 
rinktis 8:40 vai. r. Mišių šventės 
programa vyks Ateitininkų na
muose, Lemonte. Palankiam 
orui esant, bus gera proga pabū
ti gražioje gamtos aplinkoje 

Ar skambina te p i an inu? 
Gal vaikai ar vaikaičiai lanko 
pianino pamokas? Nijolė Bogu-
taitės Dėdinienės „Šaltinėlis" 
visus pradžiugins su 95 lietuviš
kom liaudies dainomis, per
teikiamomis pianino. Bus sma
gu prisiminti pažįstamas me
lodijas, o jaunimui naudinga 
mokytis dainuoti ir tėveliams ar 
seneliams paskambint i vis 
naujų dainų. Pridėti ir žodžiai. 
Knygelė 114 psl., kaina 16 dol., 
su persiuntimu — 17.50 dol. 
Gaunama „Draugo" knygyne. 

rė skyriaus pirmininkė Matilda 
Marcinkienė. J i paminėjo, ką 
ALTo Čikagos skyrius atliko 
savo vienerių metų kadencijos 
metu. Apie finansinį kasos stovį 
pranešimą padarė ' iždininkė 
Mary Kinčius, detaliai išvar
dindama pajamas ir išlaidas, ko
kios buvo padarytos šios kaden
cijos metu. Revizijos komisijos 
aktą skaitė Valeria Stanaitis. 
Paaiškėjo, kad visi įrašai kasos 
knygoje teisingi. Pasidžiaugė, 
kad visi pateisinamieji doku
mentai rasti tvarkoje. Po prane
šimų turėjo būti diskusijos, bet 
jų nebuvo. Matyt, publika neno
rėjo gaišinti laiko tuščioms kal
boms, įvyko surinktų aukų per
davimas ALTo Centrui. ALTo 
Centro valdybos pirmininkui 
buvo įteiktas 5,000 dolerių 
čekis. Pa l ik ta šiek' tiek ir 
skyriaus kasoje. Registracijos 
komisijos atst. J. Jasiūnienė 
pranešė, kad konferencijoje 
dalyvauja 38 asmenys. Nomina
cijų komisijos pranešimą padarė 
dr. Petras Jokubka, pranešda
mas, kad beveik visos 12 orga
nizacijų pristatė atstovus se
kančių vienerių metų kadenci
jai. Po nominacijos komisijos 
pranešimo trumpą žodį tarė 
Grožvydas Lazauskas, pastebė
damas, jog ALTo skyriaus vado
vavimą perima Tautinė sanda
ra, bet dar nesą susitarę dėl pir
mininko, todėl prašė Matildą 
Marcinkienę laikinai eiti pir 
mininkės pareigas. 

Tuo tarpu visa darbotvarke 

Lietuvos vyčių tau t in ių šokių tfrupe. vadovaujama Frank Zapoho, pas i rodė „ U n i t e d Air l ines 
Cultural Fair", ruoštoje Čikagoje balandžio 18 d. Iš kairės: Lydija Ringiene, F r a n k Zapolis, Char les 
Picket, pirmininkas, Ritas Pavilionis ir Theresa Butkus , kuri rūpinosi l ie tuviško mais to paviljonu. 

VENEZUELOS LIETUVIŲ 
DRAUGIJOS VEIKLA 

Gyvenusiems Venezueloje lie
tuviams kilo mintis steigti or
ganizaciją, su tikslu apjungti, 
palaikyti draugiškus ryšius su 
čia gyvenančiais lietuviais, 
padėti naujai atvykstančioms iš 
Venezuelos šeimoms apsigy
venti „Dėdės Šamo" žemėje, 
neužmirštant ir Tėvynės Lietu
vos. 

1969 m. gruodžio 11 d. Alek
so ir Genovaitės rezidencijoje 
susirinko 17 dalyvių. Čia ir 
įvyko Steigiamasis posėdis. Bu
vo išrinkta valdyba: Kazys Ule
vičius — pirm., Genovaitė Ba-
radienė — vicepirm., Antanas 
Gegužis — ižd., Ona Bundelienė 
— sekr. Organizacijai duotas 
vardas Venezuelos lietuvių 
draugija Čikagoje. Prasidėjo 
dideli darbai. Išrinktoji valdyba 
su pasišventimu dirbo, kad or
ganizacija augtų narių skaičiu
mi ir tur tėtų pinigais. Po metų 
visuotiniame susirinkime jau 
buvo 80 narių. 

Valdybos rūpesčiu buvo su
ruoštas 25 veiklos metų sukak
tuvinis pokylis 1995 m. lapkri
čio 5 d. „Seklyčioje". Pirm. Ka
zys Ulevičius, tos dienos šeimi
ninkas, visus maloniai sutiko, 
padėkojęs už atsilankymą, trum
pai apžvelgė draugijos veiklos 
pradžią ir praeitį. Buvo pagerb
ti 35 mirusieji nariai ir trys 
buvę pirmininkai: Aleksas Bar-
badas, Valerijonas Pocius ir Ste
pas Rudokas. Specialiai prisi
minti draugijos nariai, kurie 
buvo 20 - 25 metus. Tenka pa
stebėti, kad dabar draugijai 
vadovauja šios organizacijos 

buvo išsemta, o dalyviai — pa
kviesti prie sumuštinių ir 
kavu tė s , kur iuos paruošė 
rengin ių komi te tas : Eva 
Paulauskienė, Bronė Černienė. 
Regina Vaitkevičienė ir Grož-
vyda Giedraitytė. Dar ilgai kon
ferencijos dalyviai , susėdę 
grupėmis, vedė diskusijas įvai
riais klausimais. 

Ant. Repšiene 

steigėjas, t ad l inkime j a m 
sveikatos nepavargti darbuotis 
draugijoje dar daugelį metų. 
Linksmoji minėjimo dalis buvo 
vaišės, skambant Algimanto 
Barniškio atliekamai muzikai. 

Metinis narių susirinkimas 
buvo 1996 m. balandžio 14 d. 
Šaulių namuose. Norėta aptar
ti draugijos tolimesnę veiklą, iš
sirinkti valdybą. Pirm. Kazys 
Ulevičius atidarė susirinkimą, 
sveikindamas 28 susirinkusius 
dalyvius. Minutės susikaupimu 
buvo pagerbti mirusieji: Bronė 
Zemgulienė ir Kazys Aižinas. 
Mirusiųjų giminėms pareikšta 
valdybos ir narių nuoširdi užuo
jauta. Prie bičiuliškos draugijos 
šeimos prisijungė keturi nauji 
nariai: Marytė Radzevičienė, 
Emilija Benešienė, Janina Ale-
sauskienė ir Robertas Mingėla. 
Naujiems nariams palinkėta ge
ros sėkmės veikloje. 

Buvo sudarytas prezidiumas. 
Pirmininkauti pakviestas Alex 
Navardauskas, sekretoriauti — 
Jean Banienė. Protokolą per
skaitė Jean Banienė, kuris buvo 
priimtas gausiu rankų plojimu. 
Pirm. K. Ulevičius pranešė, kad 
gegužinei, kuri bus birželio 16 
d. vieta jau sutar ta — Šaulių 
namuose, grojant Kosto Rama
nausko ansambliui. Susirinki
mai bus du: metinis ir pusme
tinis. Kada draugijos nariui 
reikia taisyti sveikatą ligo
ninėje, bus mokama iš kasos 20 
dol. dovanėlei. Mirus nariui , 
perkamas gėlių vainikas (100 
dol.) arba, jeigu šeima pageidau
tų, tą sumą išmokėti pinigais. 

Išklausę draugijos turto apy-
skaitas,kurias pateikė ižd. Sta
sė Rudokienė, bei Kontrolės 
komisijos pirm. Albino Banio 
aktą, pagal kurį dr-jos fi
nansiniai reikalai buvo tiksliai 
ir kruopščiai tvarkomi, nariai 
siūlė priimti tai su pagyrimu. 

Susirinkimui pirmininkau
jantis A. Navardauskas, įver
tindamas nuveiktus darbus, 
padėkojo už gerą ir sąžiningą 
darbą, pareigingumą, palinkėjo 
geriausios sėkmes ir sveikatos 

K a u n o Valstybinio muzikinio t ea t ro šokėjos atsisveikinimo su Cikada kotuer te Marui aukš t 
mokyklos sale-e balandžio 2H d Iš t raukas iš teatre statytų operečių bei muzikinių spektakl ių 
visi gal ime matyti š| vakarą. Kegužes 1" A . 7 vai . .Jaunimo centro kavinėje, ku r bus rodoma 
ypat inga vaizdajuoste, paruošta Lietuvos televizijai Pelnas sk i r iamas . .Mar^ur ;" II'* !air|nm> 

Nuotr J o n o T a m u l a i r a o 

bei paprašė valdybą padirbėti 
dar vienerius metus. Pirm. K. 
Ulevič ius pranešė, kad dėl 
sveikatos Jonas Ulevičius nega
lės jokių pareigų užimti. I jo 
vietą buvo išrinktas vicepirm. 
pare igoms Alfonsas Čičelis. 
Dabar draugijos valdybą suda
ro: Kazys Ulevičius — pirm., 
Alfonsas Čičelis — vicepirm., 
Jean Banienė — sekr., Stasė Ru
dokienė — ižd. ir Anelė Rama
nausk ienė - renginių vadovė. 
Kont ro lės komisiją sudaro: 
Albinas Banys — pirm., Stasė 
Ulevičienė ir Robertas Mingėla 
— nar ia i . 

Susirinkimas, kuris praėjo la
bai gražioje nuotaikoje, visiems 
kar tu sugiedojus „Marija, Mari
ja" , buvo garbingai baigtas. 
Renginių vadovė su padėjėjomis 
padengė stalus ir pakvietė visus 
vaišintis . 

Valdyba jau dabar rūpinasi ir 
iš anks to kviečia gausiai daly
vauti gegužinėje birželio 16 
dieną. 

A. N a v a r d a u s k a s 

IŠ ARTI IR TOLI 
R E I K I A DAUGIAU 

P A S T A N G Ų 

Angelė K. Nelsienė, JAV LB 
ir Baltų laisvės lygos vykdomoji 
vicepirmininkė, balandžio 27 d. 
buvo susitikusi su JAV Atstovų 
r ū m ų (Kongreso) daugumos 
vadu Newt Gingrich. Kalbėta 
apie Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos narystę NATO ir Rezoliucija 
HCR 51 (Karaliaučiaus demili-
tarizavimo klausimas), kurią 
Baltų laisvės lygos pastangomis 
Kongresui pateikė šios institu
cijos į takingas narys Chris Cox 
(California). Kad rezoliucija 
b ū t ų p r i i m t a , r e i k a l i n g a 
daugiau rėmėjų (cosponsors), o 
tuo pačiu ir mūsų pastangų, kad 
į t ikintume savo atstovus JAV 
Kongrese tapti tokiais rėmėjais. 
Ar j au paraginote savo atstovą? 
„HotLine" telefonas yra 1-800-
651-1572. 

L I E T U V I Š K Ų J Ų S T U D I J Ų 
SAVAITĖ 

43-čioji Europos lietuviškųjų 
studijų savaitė ruošiama liepos 
14-21 d. Vasario 16 gimnazijoje, 
Romuvoje, Vokietijoje. Paskai
tas skaitys: Egidijus Aleksand
ravičius (Kaunas), Nijolė Gaš
kaitė Žemaitienė (Šiauliai), Artū
ras Sveriolas (Vilnius), Arthur 
Hermann (Bammental), Kęs
tu t i s Girnius (Praha), Leonidas 
Donskis (Klaipėda), Vytautas 
Bikulčius (Šiauliai), Kajetonas 
Čeginskas (Uppsala), taip pat 
numatomi koncertai, diskusijos 
bei kiti renginiai. Studijų savai
tės moderatoriai — Darius Kuo
lys (Vilnius), dr. Jonas Norkai-
tis (Stuttgart) ir dr. Kajetonas 
J. Čeginskas (Uppsala). Regis
truotis reikia iki liepos 1 d. pas 
Tomą Bartusevičių: Lorscher St. 
1, 68623 Lampertheim-Hutten-
feld; tel. 06256 322 (dienos me
tu); fax 06256-1641. 


