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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Prez. Brazauskas apie 
Rusijos referendumą 

Vilnius, balandžio 29 d. (Elta) 
— „Balandžio 25-osios referen
dumas Rusijos Federacijoje pa
tvirtino šios šalies piliečių 
daugumos pritarimą pasukti 
reformų ir valstybės demokra
tizavimo keliu. Ekstremistinių 
jėgų pastangos sugrąžinti 
Rusiją į bolševikinį viešpata
vimą bei imperinė nostalgija 
patyrė nesėkmę", sakoma prezi
dento Algirdo Brazausko trečia
dienį išplatintame pareiškime. 

„Lietuvos Respublika, kaip 
kaimyninė ir draugiška Rusijai 
valstybė, sveikina prezidentą 
Boris Jelciną. Mes džiaugiamės, 
kad po šio Rusijos piliečių valios 
pareiškimo atsiranda naujos 
galimybės stiprinti demokrati
ją bei politinį stabilumą šioje 
šalyje, vystyti bendradar
biavimą tarp mūsų valstybių". 

Užsienio min. P.Gylys apie 
užsienio politiką 

Balandžio 28 dieną Seimo 
rūmuose surengtoje spaudos 
konferencijoje tai pareiškė 
Užsienio reikalų ministras 
Povilas Gylys. Jis pakomentavo 
savo vizitus į Kopenhagą, kur 
dalyvavo Rytų ir Centrinės 
Europos vystymosi perspekty
voms skirtoje konferencijoje bei 
Europos Bendrijos trejeto ir 
Baltijos šalių užsienio reikalų 
ministrų susitikime. Pasak 
Gylio, Baltijos valstybių ir 
Europos Bendrijos trejeto šalių 
užsienio reikalų ministrų susiti
kime jautėsi, kad yra supranta
mi ir palaikomi Baltijos valsty
bių siekiai. Svarstyta daug 
klausimų — nuo ekonomikos iki 
valstybių saugumo. 

Gylys akcentavo, jog Lietuvos 
užsienio politikos laivas plau
kia, jo kursas nepakitęs — ne
priklausomybė. „Užsienio poli
tika" formuojasi ir kinta, kei
čiantis pasauliui, tačiau pa
grindinės nuostatos išlieka", 
sakė Gylys. 

Žurnalistams paprašius pako
mentuoti opozicijos paklausimą 
dėl ambasadoriaus Amerikoje 
Stasio Lozoraičio, Gylys paaiš
kino, jog nusiuntė paklausimą 
su pasiūlymu tapti ambasado
riumi Italijoje. Gylys paneigė, 
jog kandidatu esąs Seimo nario 
Kazio Bobelio sūnus. Užsienio 
Reikalų Ministerija balandžio 
27 d. gavo amb. Lozoraičio 
atsakymą, bet jis, anot ministro, 
nelabai aiškus. 

Povilas Gylys Eltai pasakė, 
kad nutarta įkurti Lietuvos 
ambasadą Suomijoje, taip pat 
norima įsteigti ambasadą Aus
trijoje. Šiuo metu svarstomos 
būsimų diplomatų kandidatū
ros. Pasak Gylio, dėl materia
linių sunkumų sunku tiksliai 
pasakyti, kada diplomatinės 
įstaigos pradės veikti, bet 
tikima, kad po keleto mėnesių. 

Saugumo tarnybos 
aktualijos 

Trečiadienį Seime spaudos 
konferencijoje apie Lietuvos 
Nacionalinio Saugumo Tar
nybos problemas kalbėjo tar
nybos vadovas Jurgis Jurgelis. 
Jis pabrėžė, jog šiuo metu 
kūrimosi stadijoje esančiai tar
nybai yra aktualiausi trys 
dalykai — žmonės, įstatymai ir 
technika. Atsiribojus nuo KGB 
specialistų, tarnybai labai 
trūksta kvalifikuotų, profesio

nalių žmonių. Priimant į darbą 
orientuojamasi į intelektą. 
Pasak Jurgelio, darbą sunkina 
tai, kad nėra tarnybos statusą 
nurodančio ir teisinius santy
kius reguliuojančio įstatymo. 
Jurgelis akcentavo, jog kei
čiantis tarnybos vadovams, 
buvęs jaučiamas perdėtas dėme
sys ir sujudimas. Šiuo metu 
jokio spaudimo tarnybos vado
vas nejaučia, gal dėl to, kad 
pradėdamas dirbti aiškiai pa
sakė, jog netarnaus jokiai par
tijai. 

Lietuvai reikia ekonomikos 
reformos centro 

Lietuvoje turi būti įkurta in
stitucija, kuri koordinuotų 
valdymo struktūrų pertvarką ir 
ekonomikos reformos eigą. Toks 
koordinacinis centras gali būti 
įkurtas prie premjero arba juo 
gali būti ekonomikos ministeri
ja. Jeigu Lietuvos vyriausybė 
pasirinktų tokį modelį, jis būtų 
labai naudingas, pasakė Euro
pos Bendrijos ekspertas Jul ian 
Bharier, pasibaigus susitikimui 
su ekonomikos ministru Julium 
Veselka. Jame buvo aptarta 
Lietuvos valstybinių valdymo 
struktūrų reformos programa, 
kurią rengia Europos Bendrija, 
bendradarbiaudama su Jungti
nių Tautų plėtros programa ir 
kitomis tarptautinėmis organi
zacijomis. 

Paga lba kur ian t Lietuvos 
greituosius t r auk in ius 

Šveicarijos Transporto, ryšių 
ir energetikos departamento 
viršininko Adolf Ogi bei Oro 
valdymo tarnybos kvietimu 
šioje šalyje lankėsi Lietuvos su
sisiekimo ministras Jonas Bir-
žiškis. Šiuo metu Lietuva die
gia Europinio s t anda r to 
skrydžių valdymo sistemą, į 
kurią pereina ir Šveicarija. Jos 
specialistai perteiks savo patirtį 
Lietuvos kolegoms. Ogi, kuris 
šiais metais yra ir Šveicarijos 
konfederacijos prezidentas , 
pažadėjo Lietuvai pagelbėti, 
pertvarkant geležinkelius į 
greituosius. 

Varšuvoje „senojo žemyno" 
šalių transporto specialistai 
svarstė greitųjų geležinkelių 
problemas ir perspektyvas 
Vidurio ir Rytų Europoje. Naujų 
geležinkelių kūrimą remia 
Europos Bendrija, tarptautinės 
geležinkelių organizacijos. Jų 
planuose numatytos dvi greitų
jų traukinių linijos: Varšuva-
Vilnius-Sankt Peterburgas ir 
Varšuva-Kaunas-Ryga-Talinas. 
Jos pradės kursuoti gegužės 
23 d. Šį maršrutą traukinys 
įveiks 11 valandų greičiau, nei 
buvo manyta — per 28 valandas. 

Izraelio nepr ik lausomybės 
metinėms 

Akademiniame Dramos 
Teatre trečiadienį įvyko 
vakaras , sk i r tas Iz rae l io 
valstybės nepriklausomybės 
paskelbimo 45-osioms meti
nėms. Jį surengė Izraelio am
basada Baltijos valstybėse, 
Pasaulinės žydų agen tūros 
„Sochnut" Lietuvos skyrius ir 
Lietuvos žydų bendruomenė. 
Vakare dalyvavo Seimo pirmi
ninkas Česlovas Juršėnas. Sei
mo nariai, ministrai, diplomati
nis korpusas. 

Nr. 82 

Amerikoje žymiai 
padaugėjo 
kitakalbių 

Balandžio 28 d. pasibaigė Jungtinių Tautų programa pagal kurią iš Tailandijos buvo repatrijuo
jami kambodiečiai, pabėgę į nuo Kambodijoje siautėjančių komunistinių Khmer Rouge dalinių. 
Čia dovanomis savo giminėms nešini kambodiečiai tremtiniai pereina tiltą iš Tailandijos į 
Kambodija. Pagal šią JT programą buvo repatrijuoti 361,456 kambodiečiai. Bet 700 kambodiečių 
kategoriškai atsisakė grįžti, bijodami, kad Kambodijoje vėl gali įsigalėti Khmer Rouge 

JAV pasirinkimai ir rizikos, 
bandant stabdyti karą Bosnijoje 

Washington, DC, balandžio 
28 d. (NYT) - Prezidentas Bill 
Clinton šiuo metu tebesvarsto, 
kaip geriausiai sustabdyti karą 
Bosnijoje ir Herzegovinoje. Anot 
„New York Times" korespon
dento Stephen Engelbei-^ pada
ryti sprendimą j am apsunkina 
tai , jog jis nori pasiekti du 
vienas kitam prieštaraujančius 
tikslus: Jis nori kuo greičiau 
sustabdyti jau dabar 100,000 
gyvybių pareikalavusį karą, bet 
jis taip pat nori pademonstruoti, 
kad agresija neapsimoka ir todėl 
nenori leisti serbams sau pasi
likti „etniniu svarinimu" išsi
kovotas žemes. Bet bandymas iš 
serbų atimti tą teritoriją pratęs
tų ir padidintų karą. 

Karo vadų pranešimai, ką gali 
atlikti karinės pajėgos, guli ant 
prezidento stalo. 

Puo l ima i iš o r o 

Vienas Pentagono vadų suda
rytas planas imtųsi tik puolimų 
iš oro, sunaikinant svarbiausius 
serbų naudojamus tiltus, gele
žinkelių sankryžas bei sandė
lius. Kiti taikiniai būtų sunkioji 

artilerija, nuo kurios labiausiai 
nukentėjo civiliai serbų ap
suptuose miestuose. Bis planas 
laikytųsi ir kitos lig šiol pre
zidento besilaikomos nuostatos: 
nenaudoti JAV kariuon^ iės že
mės dalinių ir tuo tarpu dar 
nepulti pačios Serbijos. Dėl šios 
priežasties Pentagonas šiame 
plane nesiūlo bombarduoti 
pagrindinių tiltų tarp Serbijos 
ir Bosnijos, kad bomba nekristų 
į Serbijos teritoriją. 

JAV Jungtinių Karo Pajėgų 
vadų pirmininkas gen. Colin 
Powell yra perspėjęs, jog ir šis 
planas nėra be rizikų. Anot jo, 
net ir lazeriais taikomos bombos 
gali nukristi į civilių tankiai 
apgyventas vietoves. Generolo 
Powell pavaduotojas admirolas 
David Jeremiah pasakė: „Ne
lengva panaudoti oro puolimus 
prieš partizaninius dalinius", 
kurie maišosi civilių tarpe. 

Prez. Clinton yra pasakęs, jog 
imsis tokių veiksmų tik ben
dromis jėgomis su sąjunginin
kais, dalyvaujant ir Britanijai 
ir Prancūzijai. Bet net ir jei JAV 
imtųsi oro puolimų savarankiš
kai, Bosnijoje esantys Britanijos 

Bosnijos gynėjams trūksta 
ginklų jau nuo pat karo pra
džios, kai Jungtinių Tautų 
Saugumo Taryba 1991 m. už
draudė visiems Jungtinių 
Tautų nariams pardavinėti 
ginklus bet kurioms grupėms 
Balkanuose. Bet kadangi Serbi
ja turėjo beveik visus buvusios 
Jugoslavijos ginklus, tai paliko 
Bosnijos gynėjus beginklius ir 
be galimybių ginkluotis, o ser
bus apsčiai ginkluotus. Dėl to 
palyginti mažas skaičius Bosni
jos serbų sukilėlių, remiami 
ginklais iš Serbijos, pajėgė 
užimti beveik 70% Bosnijos teri
torijos. 

JAV ekspertai tačiau abejoja, 
ar gavę ginklų Bosnijos gynėjai 
galėtų daug daugiau padaryti 
trumpu laiku. Gi truktų kelias 
savaites, je i ne mėnesius 
išmokyti juos naudoti sudėtin
gesnius ginklus. 

Padauginimas ginklų Bosnijo
je padidintų pavojų 9,100 Pran
cūzijos ir Britanijos kariams, 
ten esantiems apsaugoti 
šalpos tiekimą, nepaisant, ar 
serbai pradėtų juos pulti, ar ne. 
Be to, leidimas Bosnijai 

ir Prancūzijos daliniai galėtų at- ginkluotis padaugintų ginklus 

Washingtor DC, balandžio 
27 d. (NYT) - Skaičius Ameri
kos gyventojų, kuriems anglų 
kalba yra svetima, pašoko dau
giau kaip trečdaliu 1980 de
šimtmetyje, daugiausia dėl di
delio skaičiaus imigrantų iš 
Lotynų Amerikos, Azijos ir Eu
ropos, kaip rašoma JAV Gyven
tojų Surašymo įstaigos prane
šime. 

Naudojantis 1990 metais 
įvykdyto gyventojų skaičiaus 
surašymo duomenimis, pasiro
do, kad 14% visų JAV gyvento
jų, arba kas septintas iš šalies 
230 milijonų gyventojų, kurie 
yra vyresni, kaip 5 metų am
žiaus, užaugo ar auga, kalbė
dami kita kalba, ne anglų. Tai 
yra 38.1 procentų šuolis nuo 
1980 metais suregistruotų 23 
milijonų tokių JAV gyventojų. 
Tas šuolis didžiausia dalimi 
priklausė nuo ispaniškai kal
bančiųjų, kurie sudaro daugiau 
kaip pusę JAV gyventojų, kurių 
pagrindinė kalba nėra anglų. 

Iš tų, kuriems anglų kalba 
nėra pagrindinė, trys ketvirčiai 
pasisakė „gerai" arba „labai 
gerai" kalbantys angliškai. 
Nenuostabu, tačiau, kad mažiau 
tokių buvo neseniai į Ameriką 
atvykusių tarpe, ypač ispaniš
kai kalbančiųjų (74%), kinie-
tiškai kalbančiųjų (70%) v korė-
jietiškai kalbančiųjų (70%). 

Neskaitant ispaniškai kalban
čiųjų, kurie sudaro 7.5% visų 
krašto gyventojų, vyresnių, kaip 
5 metų amžiaus, 3.9% krašto 
gyventojų namuose kalba kito
mis kalbomis, ne angliškai. Pa
starojoje grupėje tik vienos kal
bos žmonių padaugėjo — pran
cūzų, kurių yra 1.7 milijonas 
Amerikoje. Tad prancūzų yra 
antroji populiariausia (po 
ispanų) ne valstybinė kalba 
Amerikoje. 

Sakoma, jog tas didelis šuolis, 
didžiausias per paskutinius 70 
metų, buvo dėl to, kad 1980 
dešimtmetyje ir imigracija pa
šoko daugiausia. Per šį dešimt
metį vokiškai kalbančiųjų su
mažėjo 4%, o itališkai kal
bančiųjų sumažėjo 20%. 

Per tą laikotarpį žymiai pa
augo Azijos kalbomis kalban
čiųjų, pavyzdžiui, kinietiškai 
kalbančiųjų pašoko 98-iais pro-

P a s i r a š y t a „Genč ių" naftos 
te lk inio ekploa tav imo 

su ta r t i s 

Balandžio 28 d. Energetikos 
ministerijoje Lietuvos ir Švedi
jos atstovai pasirašė bendros 
naftos gavybos įmonės steigimo 
sutartį. Švedijos firma Svenska 
Petroleum Exploration AB ir 
Gargždų valstybinė naftos geo
logijos įmonė rengiasi eksploa
tuoti Genčių naftos telkinį. Ti
kimasi, kad per dieną pavyks 
išgauti apie 4,000 statinių 
aukštos kokybės naftos. Planuo
jama, kad šio vertingos žaliavos 
telkinio turėtų užtekti devynio
likai metų. 

Lietuva šiai įmonei t ieks 
statybines medžiagas, Švedįja — 
techniką ir modernius specialiai 
šiam telkiniui skirtus įrengi
nius. Pirmieji įrenginiai iš 
Švedijos bus atvežti 1994 me
tais, o tų pačių metų pabaigoje 

sidurti pavojuje ir būti serbų 
priversti pasitraukti. Tuomet 
sustotų šalpos tiekimo darbas, 
kurio dėka išbgelbėta daugybė 
gyvybių. 

Puolimai yra patrauklūs pre
zidentui Clinton, nes jais būtų 
mažiausias pavojus JAV ka
riams. Tačiau jie gali dar labiau 
suerzinti serbus ir paskatinti 
juos dar atkakliau vesti „etninį 
svarinimą". Gi serbą: jaučiasi 
esą pasaulinio sąmokslo auka, 
jų tautinėje kultūroje yra 
išaukštinami karžygiai, kovo
jantys prieš neįmanomai dide
lius priešus. 

Leisti Bosnijai ginkluotis 

Je i prez. Clinton nori, kad iš 
serbų būtų atimtos ju pasigrob
tos žemės, būtina leis: Bosnijos 
gynėjams pirktis ginklų, o tai 
dabar yra draudžiama. Norint, 
kad Bosnijos gynėjam- pavyktų 
atsiimti žemes, greičiausiai rei 

Genčių telkinys bus pradėtas ketų pagalbos ir iš JAVkariuo-
eksploatuoti. Visa gauta nafta menės žemės daliniu Bet tiek 
bus perdirbama Mažeikiuose, o Vakarų Europos šalys, tiek ir 
kur bus realizuojami jos pro- JAV yra aiškiai pareiškusios 
dūktai, priklausys nuo rinkos, neduosiančios tokių (šalinių. 

ir kroatų rankose. Pavyzdžiui, 
net ir dabar, kadangi Bosnija 
neturi išėjimo į jūrą, sakoma, 
jog kroatai reikalauja pusės 
visų ginklų, kurie per Kroatiją 
kontrabanda gabenami į Bosni
ją. Tad jei ginklavimasis būtų 
oficialiai leidžiamas, ginklų 
žymiai padaugėtų ne tik Bosni
joje, bet ir kituose aplinkiniuose 
kraštuose, galbūt sugundydami 
ir juos bandyti ginklu plėsti 
savo teritoriją. 

Dauguma prezidento Clinton 
patarėjų mano, kad reiktų leisti 
Bosnijai ginkluotis, bet būtų 
sunku įtikinti Britaniją ir Pran
cūziją tokį planą remti dėl to, 
kad tai išstatytų jų karius į 
pavojų. 

Kurti apsaugotas zonas 

Kovo mėnesio pradžioje į 
Bosniją pasiųsti Baltųjų rūmų 
atstovai ištirti galimybę Bos
nijoje sukurti musulmonams ap
saugotas zonas rado, jog tai 
galima būtų pasiekti beveik 
išimtinai tik naudojant puo
limus iš oro, bet šiek tiek pa
galbos iš žemės dalinių vis vien 

reikėtų. JT daliniai nėra įgalioti 
tokias zonas kurti ir preziden
tui Clinton reiktų įtikinti 
Prancūziją ir Britaniją, kad jos 
imtųsi tokio veiksmo, kuris juos 
įtrauktų į karinę konfrontaciją 
su Serbija. 

Šiuo metu 145 kareivių JT 
dalinys iŠ Kanados parodė, kad 
tai galima padaryti — jie tai 
įvykdė Srebrenicoje. Ir trečia
dienį JT atstovas tam reikalui 
ištyrinėti Diego Arria, grįžęs iš 
Bosnijos rekomenduoja, kad JT 
įkurtų dar penkias tokias zonas 
Bosnijoje. Britanija jau pasisa
kė iš oro ginsianti kanadiečius 
Srebrenicoje ir to grasinimo 
pabijoję, serbai ten tebesilaiko 
paliaubų. 

Bet JAV tam planui neprita
ria, nes taipgi reikalaujama, kad 
musulmonai tuose miesteliuose 
atiduotų savo ginklus. Čia be to 
yra rizika būti įtrauktiems į 
karą su Serbija, nes toks planas 
reikalauja būti karinės paruoš-
ties būklėje. Tokiam planui 
Prancūzija ir Britanija pirmiau 
laukia daugiau pritarimo iš 
savo šalių gyventojų. 

centais, korėjietiškai — 127 pro
centais ir tagalog kalba kalban
čiųjų (iš Filipinų salų) — 87 pro
centais. 

Advokatai ir įstaigos, kurios 
rūpinasi pagalba naujai atvyku
siems, sako, jog dėl tokios stai
gios, didelės imigracijos gatvėse 
ir darbovietėse padaugėjo neto
lerancijos pasireiškimų, kaip 
pavyzdžiui viename mieste rei
kėjo japonų kilmės JAV teisėjui 
specialai padaryti sprendimą, 
jog miesto savivaldybės reikala
vimas viename Los Angeles 
priemiestyje, kad korėjiečiai bei 
kiniečiai prekybininkai pridėtų 
ir angliškas iškabas, pažeidė 
prekybininkų civilines teises. 
Kitoje byloje filipinietės gai
lestingosios seserys pralaimėjo 
bylą, kurioje jos kaltino ligoni
nę jų civilinių teisių pažeidimu, 
kai ligoninė pareikalavo, kad 
jos savo tarpe darbo valandomis 
kalbėtų angliškai. 

Bet yra ir nuolaidų kitakal
biams. Daugelyje valstijų, pa
vyzdžiui, JAV rinkimų balsa
vimo lapeliai būna spausdinami 
ir kitomis kalbomis, ne tik 
anglų. Be to ir daugelis viešų 
mokyklų dėsto dvikalbiškai ar
ba teikia kitokią specialią 
pagalbą kitakalbiams moki
niams. 

Tačiau viena privati orga
nizacija — „US English" džiau
giasi šiomis statistikomis. Ji sie
kia, kad būtų aktyviai saugoma 
anglų kalba, kaip valstybinė 
JAV kalba. Viena jų atstovė pa
sakė: „Mes labai džiaugiamės, 
kad kas nors šias statistikas su
rinko. Mes manome, kad dau
giakalbiškumas yra puikus da
lykas. Būtų idealu, jei visi 
būtume daugiakalbiai. ... Bet 
tegul viena tų mūsų kalbų būna 
anglų". 

Prancūzų kalba yra antroji 
populiariausia po ispanų 
daugiausia dėka Naujosios 
Anglijos New Hampshire ir 
Maine valstijose gyvenančio di
delio skaičiaus imigrantų iš 
prancūziškai kalbančios Kana
dos dalies. Panašiai yra ir JAV 
pietuose apie New Orleans 
miestą. 

Pirmosios dešimt pagal kalbė
tojų skaičių Amerikoje yra šios 
kalbos: ispanų, prancūzų, vokie
čių, italų, kiniečių, tagalog, 
lenkų, korėjiečių, vietnamiečių 
ir portugalų. Lietuvių kalba 
nebuvo nei pirmų 25 kalbų są
raše. 

Atitaisymas. Vakar dienos 
„Draugo" pirmo puslapio nuo
traukos paraše buvo išleista 
vieno „ad limina" vizite daly
vavusio Lietuvos vyskupo pa
vardė. Antrasis iš kairės buvo 
vysk. Sigitas Tamkevičius. 

KALENDORIUS 

Balandžio 30 d.: Šv. Pijus V. 
Marijonas, Sofija, Venta, Vir-
butas. 

Gegužės 1 d.: šv. Juozapas 
darbininkas. Pilypas, Jokūbas, 
Anelė, Žilvinas. 

ORAS CHICAGOJE 

Penktadienį saulė tekėjo 5:49, 
leisis 7:47. Temperatūra dieną 
62 F (17 C), dalinai debesuota, 
naktį 40 F (4 C). 

Šeštadienį saulė teka 5:48, da
linai saulėta ir truputį vėsiau. 
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LEONĄ BALTRŪNĄ 
ATSISVEIKINANT 

Balandžio 19-osios naktį savo 
sūnaus namuose, Ballarate, 
amžinuoju miegu užmigo Aus
tralijos lietuvių sporto tėvas 
Leonas Baltrūnas. Po operacijos 
grįžęs j namus, Leonas jautėsi 
gerai, net vaikščioti buvo pra
dėjęs, tačiau, atrodo, šio mūsų 
sportinio milžino širdis pavargo 
ir sustojo amžinam poilsiui. 
Prieš kelias savaites, eidamas 
ligoninėn numatytai operacijai, 
paskambinęs man, Leonas 
džiaugėsi žalgiriečių krepši
ninkų gražiu žaidimu, paskutinį 
kartą lietuvius sportininkus 
priimdamas savo puikiuose na
muose, kuriuos pardavęs, ap
sigyveno sūnaus šeimoje. Palin
kėjęs man laimingos kelionės į 
Lietuvą, įgaliojo pasveikinti 
Lietuvos sportininkus, žadėda
mas, jei sveikata leis, tikrai da
lyvauti 1995 metais Lietuvo
je vyksiančioje Pasaulio Lietu
vių Sporto šventėje. Gaila, 
mielas Leonai, Tavo svajones nu 
nešė negailestingoji mirtis. 

Lietuvos ir lietuvių išeivijos 
sportiniame gyvenime Leono 
Baltrūno vardas yra beveik 
legendarinis. Jis — prieškarinės 
Lietuvos dvigubas čempionas; 
jis — mokytojas, auklėtojas, 
žurnalistas, sportuojančio jau
nimo idealas, buvusio Vokieti
joje Čiurlionio ansamblio admi
nistratorius. Jis — lietuviškojo 
sporto steigėjas Australijoje, 
iškiliausio Melbourno „Dainos" 
sambūrio administratorius, Dai
nų švenčių organizatorius, Mel
bourno „Varpo" Garbės narys, 
Australijos Lietuvių Fizinio 
Auklėjimo sąjungos buvęs pir
mininkas ir pirmasis jos Garbės 
narys, sporto švenčių organiza
torius ir kt. Tai žmogus, nepri
trūkstantis energijos sportinėje 
ir kitoje lietuviškoje veikloje. Jo 
dėka Australijoje, net po 40 
metų, gražiai veikia sportinis 
gyvenimas, o mūsų gražiąsias 
lietuviškas dainas plačiai žino 
australai ir užsieniečiai. 

Gimęs Rygoje, lietuvių šeimo
je, kartu su dviem seserimis 
augo gilioje lietuviškoje dva
sioje. Rygoje baigęs pradinę 
mokyklą ir lietuviškąją gim
naziją, 1934 m. įstojo į Karo 
mokyklą Kaune, kurią baigė 
10-je aspirantų laidoje. Nuo 
mažens Rygoje aktyviai daly
vavo lietuvių sporto klubo 
„Vytis" veikloje. Baigęs Karo 
mokyklą, įstojo į Aukštuosius 
Kūno Kultūros kursus Kaune, 
kuriuos 1937 m. baigęs, paski
riamas į Aukštesniąją Tech
nikos mokyklą Kaune dėstyti 
kūno kultūrą ir karinį paren
gimą. 

Kaune susipažino su dr. K. 
Savicku, iš JAV į Lietuvą at
vykusiu kurso studentus moky
ti krepšinio. Nuo čia prasidėjo 
L. Baltrūno krepšinio karjera. 
Būdamas gabus ir aukšto ūgio 
sportininkas, greitai buvo pa
kviestas į Lietuvos krepšinio 
rinktinę ir ruoštis 1937 metų 
Europos krepšinio pirmeny
bėms. Su Amerikos lietuvių 
krepšininkų pagalba šias pir
menybes Rygoje Lietuva laimė
jo ir pasauliui įrodė savo pra
našumą krepšinyje. Tai buvo 
pergalės ir džiaugsmo dienos 
visai Lietuvai. Gi žaidėjai, tuo 
pačiu ir Baltrūnas, užsikrovė 
didelį įsipareigojimą sau, nes 
taip staiga išpopuliarėjęs krep
šinis reikalavo ir mokytojų. Jais 
tapo rinktinės žaidėjai, važinė
dami po visą kraštą ir mokyklo
se bei klubuose mokydami žaisti 

Leonas Baltrūnas 

krepšinį. Netrukus L. Baltrūnas 
tapo Lietuvos Kamuolio žaidimo 
s-gos krepšinio ir tinklinio sek
cijų vadovu, šių sporto šakų 
Teisėjų federacijos pirmininku. 
Jis buvo vienas iš pirmųjų lie
tuvių, tapusių tarptaut iniu 
krepšinio teisėju. 

Po laimėtų pirmenybių buvo 
gautas nuoširdus Amerikos 
lietuvių kvietimas krepšinio 
rinktinei apsilankyti Ameriko
je, kur dalyvavo ir Baltrūnas. 
Po to su visa rinktine j is 
Lietuvai atstovavo 1939 metų 
Europos krepšinio pirmenybėse 
Kaune, kur Lietuva ir vėl tapo 
Europos čempionė. Po šių pirme
nybių L. Baltrūnas suorganiza
vo Kaune dešimties Lietuvos 
pajėgiausių komandų turnyrą, 
kurį laimėjo jo paties sudaryta 
Kauno Teniso klubo komanda. 

Pirmosios sovietų okupacijos 
metu Lietuvos vyrų ir moterų 
krepšinio rinktinės dalyvavo 
geriausių Sovietų S-gos 10-ties 
komandų turnyre. Šiam tur
nyrui Lietuvos rinktines pa
ruošė ir jų treneriu buvo L. 
Baltrūnas. 

Vokiečių okupacijos laikais 
Lietuvos sportinis gyvenimas 
buvo vėl labai sukrėstas, tačiau 
L. Baltrūnas ir kiti sporto 
vadovai stengėsi, kad jis nesu
žlugtų. Antrą kartą sovietams 
veržiantis į Lietuvą, L. Baltrū
nas su tūkstančiais kitų lietu
vių pasitraukė į Vakarus ir, 
būdamas Berlyne, 1944 m. suti
kęs daugiau lietuvių krepšinin
kų, sudarė komandą ir dalyvavo 
Vokietijos krepšinio pirmenybė
se, žaisdami už vokiečių SGOP 
klubą. Baigmėje nugalėję Dan-
zigo rinktinę, laimėjo šias Vo
kietijos pirmenybes. 

Karui pasibaigus, būdamas 
Čiurlionio ansamblio adminis
tratorium, jis įsteigė Ansamblio 
sporto klubą. Gyvendami tada 
prancūzų zonoje, jie dalyvavo 
įvairiose pirmenybėse, tapdami 
prancūzų zonos krepšinio, tink
linio ir lengvosios atletikos 
nugalėtojai. Jie du kartus nu
galėjo Freiburgo ir Baden-Ba-
den miestuose viešinčią Pran
cūzijos krepšinio rinktinę, kuri 
Londono olimpiadoje buvo lai
mėjusi antrą vietą. Apie šias 
rungtynes, prie kuriu prisidėjo 
ir tuo metu buvę geri krepšinin 
kai broliai Norkai, labai plačiai 
rašė prancūzų spauda. Vokieti
joje L. Baltrūnas ne vieną kartą 
žaidė ir už lietuvių rinktinę, 
pasiekusią gražius tuometinius 
laimėjimus. 

Prasidėjus didžiąja, emigraci 
jai, L. Baltrūnas gavo įgalioji
mus iš tuo laiku buvusio Vy
riausio Lietuvių Fizinio Auklė
jimo ir Sporto komiteto pirmi
ninko Valdo Adamkavičiaus-
Adamkaus, įsikūrus Australi
joje, pradėti ten kurti lietuviš

ką sportinę veiklą, ką jis vėliau 
sąžiningai vykdė. Jo pastango
mis įsikūrė Melbourno „Var
pas". Jo raginami įsisteigė ir 
kiti didieji mūsų sporto klubai. 
Jo iniciatyva buvo pravesta pir
moji mūsų sporto šventė Mel-
bourne, kurių iki dabar (be 
buvusių Pasaulio Lietuvių spor
to varžybų) buvo 42. 1949 m. 
Leonas pakviečiamas treniruoti 
Viktorijos valstijos krepšinio 
rinktinę, kurią treniravo 4 
metus. Tuo laiku jo treniruo
jama rinktinė buvo Australijos 
meisteris, nepralaimėjusi nei 
vienų rungtynių. Jis treniravo 
Australijos vyrų krepšinio 
rinktinę, kai ji žaidė prieš 
tolimųjų Rytų krepšinio meis
terį ir garsiąją Harlem „Globė 
Trotters" komandą. Vėlesniam 
gyvenime L. Baltrūnas perėjo iš 
krepšinio į tinklinį. Pradžioje, 
pats žaisdamas su „Varpu", 
vėliau — pakviestas vadovauti 
Viktorijos tinklinio sąjungai,, 
tinklinį jis labai išpopuliarino 
visoje Viktorijoje. Jam pasi
traukus iš vadovo pareigų, jis 
buvo išrinktas pirmuoju Garbės 
nariu iki gyvos galvos. Iki pen
sijon išėjimo Leonas visą laiką 
dėstė sportą ir fizinį auklėjimą 
bei sveikatą Aukštesnėje Tech
nikos mokykloje Melbourne; bū
damas ir Fizino auklėjimo ka
tedros vedėju, paruošdamas 
programas ir savo žinioje turė
damas kitus šios srities mokyto
jus bei instruktorius. Jo mo
kykla buvo laikoma pavyzdine 
fizinio auklėjimo ir sporto sri
tyje ir kiekvieneriais metais 
universitetų studentai buvo at
siunčiami čia atlikti savąją 
praktiką. Fizinio auklėjimo 
teoriją jis dėstė Melbourno 
Latrob ir Monash universite
tuose bei keliose mokytojų semi
narijose. 

Neseniai, paskutiniosios Spor
to šventės metu Sydnėjuje, Leo
nas pakilia nuotaika stebėjo 
gausų jaunųjų sportininkų būrį, 
dalyvaujantį šioje šventėje. 
Džiaugėsi, kad jau trečios kar
tos jo pasėtoji sėkla nenudžiūvo, 
bet gražiai atstovauja lietuviš
kam sportui tolimoje Australi
joje. Su pasididžiavimu pasakojo 
svečiams iš Lietuvos apie mūsų 
sportinę veiklą ir sunkų darbą 
bei pasišventimą. Jo nuoširdūs 
šventės uždarymo žodžiai ilgai 
liks mūsų mintyse, įrašydami 
mūsų lietuviškose sportinėse 
širdyse paskutinį jo pageida
vimą, kad lietuviška sportinė 
dvasia ir tautinės mūsų krašto 
tradicijos kuo ilgiau ir gražiau 
būtų išlaikomos Australijoje, 
nuoširdžiai ir broliškai bend
radarbiaujant su broliais sporti
ninkais Tėvynėje. 

Australijos lietuviai, ypač 
sportininkai, neužmirš Tavęs, 
mielas mūsų sporto tėve, Leo
nai. Buvai ir visuomet būsi 
mums gražus idėjinis ir spor
tinis pavyzdys, ne tik sporto 
aikštėse, bet ir visame gyveni
me. Tavo pasėtoji lietuviško 
sporto sėkla ilgus metus čia 
žaliuos. Po labai gražaus ir iškil
mingo atsisveikinimo bažnyčio
je, kur paskutinį kartajam gie
dojo jo pamiltasis ir adminis
truotas „Dainos" ansamblis, 
dalyvaujant gausiam būriui 
„Varpo" sportininkų bei jo 
draugų, Leonas Baltrūnas buvo 
palaidotas Melbourne. 

Ilsėkis ramybėje, mielas 
Leonai. Te ši tolima, bet po 
Tėvynės artimiausia Australijos 
žemė būna lengva ir priglaudžia 
Tave amžinam poilsiui. 

Antanas Laukaitis 

„LITUANICOS" JAUNIŲ 
KREPŠININKŲ DĖMESIUI 

Pranešama, kad gegužės 
mėnesį krepšinio treniruotės 
bus tik 15-19 metų amžiaus 
krepšininkams. Kadangi bus 
ruošiamasi dalyvavimui Lietu
vių Sporto šventėje, gegužės 25 
d. vyksiančioje New Yorke. 
Pasiruošimams bus naudojama 
visa aikštė, todėl jaunesniems 
gegužės mėnesį treniruočių 
nebus. 

Raimundas Mažuolis 

RAIMUNDAS MAŽUOLIS -
PIRMOJ VIETOJ PASAULYJE 
Balandžio mėnesio pradžioje 

pasirodžiusiame geriausių šiuo
laikinių pasaulio plaukikų są
raše Lietuvos olimpinės rinkti
nės narys Raimundas Mažuolis 
stovi pirmoje vietoje penkias
dešimties ir šimto metrų laisvo 
stiliaus rungtyse. 

JAV žiemos plaukimo pirme
nybėse Nashville, Tennessee, 
Raimundui Mažuoliui įteiktas 
Philips 66 alyvos bendrovės ski
riamas žymuo už geriausią tose 
varžybose pasiektą pasekmę. 
Čia Mažuolis laimėjo dvi pirmas 
vietas. Šimto metrų laisvu 
stilium rungtį jis nuplaukė per 
49.80 sekundės, o pradinį pen
kiasdešimties metrų rungties 
užplaukimą įveikė per 22.26 se
kundės. Tai penktas geriausias 
šios rungties laikas istorijoje ir 
abi pasekmės yra nauji Lietu
vos rekordai. Penkiasdešimties 
metrų baigmėje Mažuolis pasi
rodė truputį lėčiau, distanciją 
nuplaukdamas per 22.57 
sekundes, tačiau to užteko užsi
tarnauti antram JAV meisterio 
vardui ir aukso medaliui. 

Turint mintyje, jog šiose 
varžybose dalyvavo gana daug 
Amerikos olimpinės komandos 
dalyvių ir daug plaukikų iš kitų 
kraštų, Mažuolio pasiekimas 
ypač puikus. Su šiuo pasiekimu, 
gavęs Phillips žymenį, Mažuolis 

rikiuojasi į pasaulio geriausių 
plaukikų eiles. Phillips bendro
vė jau daugiau negu dvidešimt 
metų yra viena pagrindinių 
Amer ikos vandens sporto 
rėmėjų ir šis atžymėjimas yra 
įteikiamas geriausią pasekmę 
metinėse JAV valstybinėse 
plaukimo pirmenybėse pasieku
siam sportininkui. Taip pat 
malonu, jog, nors Mažuolis 
treniruojasi Ft Lauderdale, Flo
ridoje, šiose varžybose jis 
dalyvavo Lietuvos vardu ir taip 
buvo pažymėtas visoje didžiojoje 
spaudoje. 

„Raimundas — tikras Ali-
American boy", su entuziazmu 
pa re i škė jo t rener i s Jack 
Nelson, kuris treniravo JAV 
moterų plaukimo komandą 
Montrealio olimpinėse žaidy
nėse. „Tokio puikaus jaunuolio 
mielai norėtų bet kuri Ameri
kos šeima". Nelsono Ft. Lauder
dale komanda Nashvil le 
pirmenybėse, vyrų grupėje, 
laimėjo pirmą vietą. Floridoje 
Mažuolį priglaudė 1968 m. Ku 
bos olimpinės plaukimo koman 
dos nario Jorge Gonzales šeima. 
Gonzales, kurį taip pat treni 
ravo Jack Nelson, pabėgo iš 
Kubos nuo komunistinio režimo 
ir įsikūrė Ft. Lauderdale, kur su 
žmona Wendelle augina dviejų 
metų dukrelę Gabriella. Kaip 
Jack Nelson sako, Gonzales 

Futbolas Čikagoje 
„KICKERS" -

>> LITUANICA" 2:0 
Praėjusį sekmadienį, balan

džio 25 d., „Lituanica—Liths" 
vyrų komanda žaidė pirmąsias 
šio sezono pirmenybių rungty
nes Elgin miestelyje prieš 
Chicago „Kickers" vokiečių 
komandą ir pralaimėjo rezulta
tu 2:0. Pats rungtynių nema
čiau, todėl ne ką galiu apie jas ir 
parašyti. Girdėjau apie jas įvai
rių atsiliepimų. Paminėsiu tik 
vieną. 

Apie pralaimėtas rungtynes 
paklaustas visada santūrus ir 
pasver iar t i s savo žodžius 
komandos vadovas Ged. Biels-
kus maždaug šitaip pasakė: „ 
,Kickers' atrodė fiziniai pajė
gesni, beprotiškai didelė ir 
primityvi aikštė, kaip mūsų, tik 
mūsų mažesnė. Antrame pušiai-
kyje jiems pasisekė, ko ir per 
šimtą metų nebepakartos — iš 
maždaug 30-35 metrų atstumo 
įkirto 2 tokius įvarčius, kad 
mūsų vartininkas nė nesumirk
čiojo. J ie p r i s iuvo mums 
„barzdą". 

— Gal mūsų žaidėjai pamatė 
kaip reikia šaudyti į vartus? — 
paklausiau. 

„Gal susipras ir pradės šaudy
ti iš toliau. Mes turėjome žymiai 
daugiau progų, bet nesisekė", — 
kalbėjo vadovas. 
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norėjo atsilyginti savo buvu
siam treneriui ir mielai sutiko 
„įsūnyti" ir globoti Mažuolį. 
„Dabar, — sako Nelson, — 
Gabriella turi mielą vyresnį 
lietuvį brolį, kuris labai puikiai 
tinka į šią gražią šeimą". 

Mažuolis intensyviai dirba: 
baseine treniruojasi du kartus 
į dieną, tris kartus savaitėje 
kiloja svorius ir tris kartus 
atl ieka kitus pratimus ne 
vandenyje. Treneris jį ruošia 
Europos pirmenybėms liepos 
mėnesio gale Sheffelde, Angli
joj. Čia jis turės progos išbandyti 
jėgas prieš geriausius Europos 
sprinterius ir ta pačia proga 
aplankyti savo šeimą Lietuvoje. 

„Mažuolių domisi keli Ameri
kos universitetų plaukimo 

treneriai", — sako Amerikos 
Olimpinio komiteto mokslinių 
programų administratorius 
Audrius Barzdukas, kuris susi
pažino su Mažuolių Barcelonos 
olimpinėse žaidynėse ir surado 
jam galimybes treniruotis 
Amerikoje. „Kai tik jis pramoks 
anglų kalbą, galimybės jam 
toliau likti ir studijuoti Jung
tinėse Amerikos Valstybėse yra 
beveik užtikrintos". 

tt. 

— Kas nesisekė? Apvesti 
vartininką? — aš teiravausi. 
Kvai lokas k laus imas , bet 
būtinas. 

Rezervo komanda pasirodė 
puikiai ir laimėjo 1:0. Komandą 
tvarko dr. Hidvegi. 

J . J. 

RUNGTYNĖS LEMONTE 

Sį sekmadienį, gegužės 2 d. 
„Liths" žais antrąsias šio trum
po sezono pirmenybių rungty
nes prieš vokiečių „Green-
W h i t e " . Rungtynės vyks 
Lemonte, Lietuvių centro aikš
tėje. Pradžia 3 vai. p.p. 

Rezervas žais 1 vai., o jauniai 
— 11 vai. ryto. Sunku būti 
pranašu savame kieme, bet 
galiu užtikrinti, kad „Liths" 
vyrai ir po pralaimėjimo 
nepuolė desperacijon, bet žada 
gerą kovą. 

DAR DVEJOS 
RUNGTYNĖS 

Po šių rungtynių, dar du 
sekmadienius iš eilės vyks 
rungtynės Lemonte: gegužės 9 
dieną prieš „United Serbs" ir 
gegužės 16 — prieš Chicago „Pe
gasus", prieš kurią vienintele 
praėjusiais metais mūsiškiai 
tepralaimėjo. 

Gegužės 23 d. „Liths" žais 
gražiajame Marąuette Parke 
prieš lenkų „Royal Wawel". 
Pradžia 3 vai. 

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

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

Tel. 312-434 5849 (veikia 24 vai ) 
Pirm., antr., ketv., penki, nuo 12 iki 3 v.p.p 
10401 S. Robertą Rd., Palos Hllis, IL 

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

Kab. 312-735-4477; 
Raz. (708)2484067; arba (708)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

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

penkt ir šeštd. 9 v r -12 v.p.p. 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 

Tai . (312) 585-2802 
Valandos pagal susitarimą 

Pirm.antr . penkt 12-3 v.p.p . ketv 2-7 v v. 
Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 W 71 St Straat 
(312)434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Kab. tai. (312) 585-0348; 
Raz. (312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm ir ketv. 12-4 

6-9; antr. 12-6; penkt 10-12; 1-6. 

Kab. t e l . (312) 471 -3300 

V I D A S J . N E M I C K A S , M . D . 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7 7 2 2 S. K e d z i e Ave., 
Ch icago , I I I . 60652 

Cardlac Dlagnosls, Ltd. 
Marųuette Madlcal Bullding 

6132 S. Kedzle 
Chicago, IL 60629 

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzle, Chicago, I I I . 
Tai. (312) 925-2670 

1185 Durtdee Ava., Elgln, III. 60120 
Tel. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robertą Rd., Hickory Hllla, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave 

Tai . (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71atSt. 

Tel. (312)737-5149 
Vai pagal susitarimą 

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

Tel. (708) 448-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Kabineto tel. (312) 776-2880. 
Rez. (708) 448-5545 

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

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ave., Cicero 

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

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

Tai. 312-5851955 
172 Schlller St., Elmhurst, IL 60126 

708-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

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

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

Valandos pagal susiianmą 
Tel. (312) 585-7755 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Madlcal Center-

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

Napervllle IL 80563 
Tel. 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 W. 63rd St., Chicago, IL 60638 
Vai. pirm, antr.. ketv. ir penkt 3-6; 

Šeštadieniais paqal susitarimą 



Idealizmas, pragmatizmas 

IR GEROVĖ 
Ankstyvoje vaikystėje supra

tau, kad su Lietuvos žodžiu ne
tinka pašaipa, panieka, pikti
nimasis. Dievas, tėtis, mama, 
duona ir Lietuva siejosi tik su 
pagarba. Taip buvo namie ir 
kiekvienoje mūsų kaimo troboje 
bei visose lankytose mokyklose. 
Jei kas zirzdavo ar skųsdavosi, 
kaltindavo valdžią, ne Lietuvą. 
Net senieji komunistai kalbėjo 
apie bolševizmo įgyvendinimą 
Lietuvoje, bet ne sovietiškos 
okupacijos įvedimą. Tik ano 
laiko tobuli atitrūkėliai, kaip 
Antanas Sniečkus ir Icikas 
Meskupas, jau valstybės pra
džioje ją griovė. 

Laikas mano amžiaus žmonė
se nuotaikų nepakeitė. Rūpestis 
Lietuva ir dabar yra lygus 
rūpesčiui šeima. Visą gyvenimą 
Lietuvai duota ir atiduota aps
čiai sveikatos, laiko, lėšų. Taip 
buvo ir yra didesnės išeivijos 
dalies ir jau svetur gimusiųjų 
lietuvių namuose. 

Ar tai paikybė, vadinama 
idealizmu, komunizmo ir jo 
vadų prakeiktu? Idealizmas ir 
idealistai Markso, Lenino, 
Stalino, visų bolševikų buvo 
laikomi piktais, naikintinais 
priešais. Idealizmas ir šiandien 
kairesnėse pažiūrose neturi 
vertės. 

Iš kitos pusės, ką davė save 
laiką realistais? Į viską mojo 
ranka, visuomenėje nerodė 
veidų, dėmesį koncentravo į 
pinigus — tai išeivijos realistų 
portretas. Lietuvoje esą realis
tai pamiršo, kuriame krašte jie 
gyvena, politine partija pasi
r inko asmeniškos gerovės 
partiją, energiją skyrė 
oficialiam ir slaptam grobimui. 

Amerikos Lietuvių tarybą 
(Altą) sudarė puikūs idealistai. 
Jie išrūpino Lietuvos okupacijos 
nepripažinimą, daug lėmusį 
mūsų naudai 1988-1990 metų 
laikotarpio įvykiuose Sovie-
tijoje. Lietuvių Bendruomenė 
visada atvertomis akimis ste
bėjo pasaulio ir JAV politinį 
gyvenimą, kad tyčia ar netyčia 
kas neišstumtų Lietuvos. Ji 
kūrė lietuviškas mokyklas, 
pagal energijos ir finansų iš
gales mesdavo žvilgsnį kultū-
ron. Lietuvai nelaimėje padėjo 
senosios imigracijos vaikai, 
,nerealistiški' vyčiai. Ir Vlikas 
vykdė savo bandymus, taip pat 
subūręs kiek nesavanaudiškų 
žmonių. 

Ir štai tasai realistų pa
šiepiamas idealizmas atnešė 
daug naudos. Joks asmeninis 
pelnas neskatino jaunų pro
fesionalų Lietuvai parūpinti 
ligoninių instrumentaciją, vais
tus, suorganizuoti Lietuvos 
vaikų atgabenimą gydymui į 
JAV. Tai gal čia buvo ne idealiz
mas, o pragmatizmas? 

Pragmatizmo žodis jaunas 
(teturi vos 115 metų), Lietuvo
je yra lygiai mėgstamas, kaip 
pašalpa, parama, pagalba. 

KAI RYTŲ LIETUVOS GYVENTOJAI 
BUVO TREMIAMI Į SIBIRĄ 

Tačiau pirmoji pragmatizmo 
reikšmė rišosi su mintimi, taigi 
su protinga, gal net idealizmo 
apgaubta nauda. O Lietuvoje jis 
suprantamas apnuogintai, vien 
medžiagine prasme. Būtų 
geriau, jei šalia medžiaginės 
naudos jungtų ir žmogaus 
dvasinės kultūros ugdymą 
Sumažėtų grobstymai, plėšiką 
vimai, vogimai. Vietoje pragma 
tiškos politikos turėtume gero-
vinę politiką, ir Algirdas Bra
zauskas taptų gerovės preziden
tu. Pragmat išku politiku 
laikykime Staliną, kuris savo 
diktatūros naudai (diktatūros 
naudai!) žudė ištisas tautas ir 
visuomenes. Pragmatizmą 
pakeitę gerove, lengviau atskir
tume demokratinio darbo 
partietį nuo komunisto. 

Visomis galiomis ir visais 
sugebėjimais ieškokime Lietu
vai nuosavo kelio. Istorija jai 
tokį yra skyrusi, tik mes nepajė
giame ant jo užkelti kojų. Kai, 
rodosi, jau bandome, kai jau net 
pėdų ženklus paliekame, nu
stumia mus svetimi į pelkes ir, 
blogiausia, sumaišo protus. 
Ieškokime Lietuvai nuosavo 
kelio, tarkimės, sujunkime pozi
cijos ir opozicijos protus, prie
šiškumo tik tiek palikdami, 
k iek jo re ik ia išminčiai 
suaktyvinti, abiejose pusėse 
galvokime, nemėtydami tuščių 
frazių. Ir drįskime klausti — kur 
yra pozicijos planai tikrų ir ta
riamų klaidų atitaisymui žemės 
ūkyje, pramonėje, finansuose, 
tvarkos grąžinime, kultūroje, 
žmoniškume, išeivijai pilietybės 
atstatyme? Ką siūlo opozicija, 
kad išrautų šlykštų biurokra
tizmą, sovietinę įstaigų tvarką, 
pasibaisėtiną tarnautojų elgesį, 
organizuotą grobstymą, kad pa
gerintų viešosios sanitarijos 
būklę? Po visų rinkimų jau 
laikas vienoje ir kitoje pusėje iš-

j girsti apie pasiruošimus darbui. 
Valstybėje būti išgirstiems yra 
svarbu pozicijai ir opozicijai. 

' Prez. A. Brazauskas nėra kol 
kas metęs blogų žingsnių. Jį, 
žinoma, slegia pasitikėjimo 
stoka, a t s imušant i iš ko
munizmo praeities. Tačiau 
asmenį reikia atpalaiduoti nuo 
kolektyvinės kaltės. Jo, kaip 
prezidento, atsakomybė yra 
didelė: j is atvedė LDDP į 
laimėjimą, jis paskyrė svar
bioms pareigoms ryškius ko
munistus, jis su savo partija 
smerkė ankstyvesnę admi
nistraciją, primesdamas var
gingą Lietuvos padėtį. Tad ir 
teks jam stebėti, kad Lietuva 
atsikabintų nuo Rusijos grės
mės, kad krašto viduje mažėtų 
skurdas. Jam turi padėti tauta, 
visi piliečiai ir opozicija, nes visi 
ieško valstybei gerovės. 

Lietuvos gyvenime pragma
tizmą turime maišyti su idealiz
mu ir išmintimi. Tik tada šalis 
pasuks gerovės pusėn. 

Vytautas Volertas 

1939 m. Hitleriui ir Stalinui 
pasidalinus Lenkiją, Lietuva at
gavo sostinę Vilnių, bet 
sumokėjo didelę kainą, nes 
turėjo įsileisti Trojos arklį — 
sovietų karines įgulas. Tačiau 
1939 m. spalio 27 d. nustatyta 
Sovietų Sąjungos — Lietuvos 
siena neatitiko 1920 m. liepos 
12 d. Lietuvos ir Rusijos pasi
rašyta sutartimi išvestai sienai. 
Lietuvos delegacijos pastangos 
įrodyti, kad už Šios sienos lieka 
daug l ie tuvių ki lmės bei 
tautybės žmonių, buvo sovietų 
ignoruojamos. 

Kaip rodo archyvuose rasti 
dokumentai, likę už Lietuvos 
sienos lietuviai tuojau pat 
patyrė dideles nuoskaudas. Eko
nominė padėtis iškart pasun
kėjo, prasidėjo turto grobimas ir 
be te i s i škumas , raudos ir 
skausmo ašaros buvo kasdieni
niai reiškiniai. Naujai nusta
tyta siena kai ku r pusiau 
perkirto kaimus bei miestelius, 
atskirdama gimines ir draugus. 
Gyventojai iš pasienio zonos 
buvo iškraustomi ir iškeliami 
toliau, apgyvendinant vienoje 
troboje po keletą šeimų arba 
tremiami į Rusiją. Panikos 
apimti žmonės, viską palikę, 
mėgino bėgti į Lietuvos pusę. 

Nustatant sieną su Sovietų 
Sąjunga, kelios dešimtys tūks
tančių lietuvių, Lenkijai val
dant besipr iešinusių prieš 
lenkinimą, liko už Lietuvos 
ribų. Iš tokių paminėtini Daugė
liškiu, Švenčionių, Tverečiaus, 
Adutiškio, Rodūnės, Die
veniškių, Marcinkonių, Drus
kininkų valsčiai. Lenkijos val
dymo metu tuose valsčiuose 
veikė lietuviškos mokyklos: 
Švenčionių valsčiuje — 31, Adu
tiškio — 14, Mielagėnų — 13, 
Gervėčių — 11, Rodūnės — 11, 
Marcinkonių —15, Dieveniškių 
- 11. 

Net Lenkijos s t a t i s t ika 
pripažino, kad aukšč iau 
minėtose vietovėse lietuvių 
tautybės gyventojai sudarė 
daugumą, kai kur net iki 85%. 
Lenkijos okupacijoje daugelyje 
Švenčionių apylinkių Apsoje, 
Tverečiuje, Lintupiuose, veikė 
slaptos mokyklos, žemės ūkio 
rateliai ir kitokios draugijos. 
Gervėčių ir Varanavo rajonuose 
lenkų valdžia areštavo daug 
lietuvių mokytojų ir uždarė 
daug lietuviškų mokyklų ir 
draugijų. Dieveniškių ir Rodū
nės rajonuose lietuviai irgi 
smarkiai priešinosi prieš lenkų 
administraciją. Čia veikė daug 
slaptų lietuviškų skaityklų ir 

IGNAS MEDŽIUKAS 

kitokių ratelių. Marcinkonių 
apylinkėje veikė net lietuviai 
pa r t i zana i , kurie pasi
priešindavo lenkų administra
cijai pr ieš jos neteisėtus 
veiksmus. 

1940 m. balandžio 22 d. iš Vie-
čiūnų kaimo. Marcinkonių 
valsč., perbėgo į Lietuvos pusę 
šautuvu ir revolveriu ginkluo
ti lietuvių tautyLČs jaunuoliai J. 
Petrulionis, D. Kizys ir V. Milu
tis. 

Jų pasakojimu, sovietų komi
saras sušaukė pasienio gy
ventojus ir pranešė, kad jie iki 
balandžio 25 d. turi apleisti savo 
ūkius ir namus, nes bus išvežti 
kitur. Jų kaimo gyventojus jau 
išvežė į Grutos kaimą, Gardiną, 
Senąją ir Naująją Rūtą. Marda-
savo ir Puvočių kaimo gy
ventojų mantą suvežė į 
Marcinkonių stotį ir viską 
sukrovė į vagonus. Pasienio 
kaimai apsupti raitų ir pėsčių 
patrulių. Komisarai įsakė ne
griauti trobesių. Palikti sveikas 
krosnis ir langus. Spėjama, kad 
čia apsigyvens kariuomenė. 
Sovietų pusėje, Mardasavo, 
Puvočių, Keibučių ir Trasnykų 
kaimuose, girdėti gabenamų 
žmonių verksmas. 

Marcinkonių apylinkės stam
besnius ūkininkus ir kunigus iš
varė į plentą akmenų skaldyti. 
Gyventojai, pamatę, kad kuni
gai skaldo akmenis, padėjo 

jiems skaldyti. Kai baigė skirtą 
normą, kareiviai jų neatleido ir 
vėl liepė suskaldyti kitą normą 
akmenų. Daugumas jaunų vyrų 
mėgina pabėgti į Lietuvos pusę, 
nes kareiviai gaudo ir veža į 
Rusiją. 

Ir kitose vitose daug jaunų 
vyrų yra perbėgę į Lietuvos 
pusę. Atbėgusieji pasakoja, kad 
gyvenimo sąlygos Sovietų 
užimtose srityse yra labai 
sunkios. Privačios krautuvės 
uždarytos. Vietoje jų įsteigti 
valdžios kooperatyvai, kuriuose 
beveik nėra prekių. Valdžios 
nustatyta parduodamų rugių 
centnerio kaina 30-40 rublių. 
Kooperatyvuose gyventojams 
per 7 mėn. buvo skirta po 150 
gramų muilo, kurio kaina 16 
rublių už kilogramą. Mies
tiečiams su kortelėmis galima 
pirkti duonos, miltų ir kitų 
maisto produktų; kaimiečiams 
leidžiama pirkti tik druskos ir 
cukraus. Tik degtukai ir ta
bakas parduodamas be kortelių. 

Sovietų valdžios pasiųsti 
agentai naktimis išveža gyven
tojus į Rusijos gilumą. Išvežant 
atskiriami vyrai nuo šeimų. 
Kitur, prieš išvežant, žmones 
siunčia į pirtį, sako, sanita
riniais sumetimais. Iš tikrųjų 
a t imami geresni rūbai i r 
avalynė, pakeičiant daug pras
tesniais. Steigiami kolūkiai, į 
kuriuos gyventojai prievarta 
varomi. 

Apie įvykius apskričių vir

s i ' kai pranešė Lietuvos 
Vidaus reikalų mi. istrui, kuris 
kreipėsi į Užsienio reikalų 
ministeriją. Min is t ras J. 
Urbšys, gavęs žinių, kad 
Švenčionių apylinkės gyven
toja tremiami į Irkutską, tele-
fon crama kreipėsi į Lietuvos 
pasiuntinį dr. L. Natkevičių 
Maskvoje, prašydamas, kad jis 
koi;; iktuotų sovietų vyriau
sybe kad būtų sustabdyti iš
vežimai ir paskubintų repatria
ciją, kaip buvo susitarta. 

Ir iš kitų vietovių gauta 
pranešimų, kad gyventojai iš
vežami į Rusijos gilumą. 
Transportas susidėdavo iš 10 va
gonų, į kiekvieną vagoną buvo 
talpinamos 7 šeimos. Pirmojo 
trėmimo vyrai jau atsiuntė 
pažjs-.amiems pranešimus, kad 
buvo atvežti į Sibirą ir dir
ba Krasnojarsko anglių 
kas> idose. 

Kai dr. L. Natkevičius, rem
damasis gauta informacija iš 
Lietuvos, kreipėsi į Dekana-
zovą. užsienio reikalų komisaro 
pavaduotoją (sušaudytą 1953 
m.), šis aiškino, kad reikalingas 
Savnarkomo nutarimas, nes 
reikalas yra pavėluotas. Už 
sienos likusieji lietuviai yra 
laikomi sovietų piliečiais. 

Kas vyko Rytų Lietuvoje, 
užėmus ją sovietams. Lietuvos 
spauda kažkodėl beveik nieko 
nerašė. Ar tai iš baimės, ar 
nenorėjo erzinti ,,raudonosios 
meškos", nes Lietuvoje jau buvo 
sovietų įgulos. Tas žinias 
žmones sužinodavo t ik iš 
pasakojimų. Bet daugelis ne
tikėjo, kad bolševikai gali būti 
tokie žiaurūs. 1940 m. birželio 
15 d. okupacija daugumą užtiko 

netikėtai, nepasiruošus. Naiviai 
tikėta jų melagingiems paža
dams, kad raudonoji armija 
atėjo mūs apsaugoti ir į Lietu
vos vidaus reikalus nesikiš. 
Tuojau prasidėjo areštai , 
žudynės, o vėliau ir masiniai 
trėmimai. 

Iš „Normos" finalo (is kairės): Oroveso (Jonas Vaznelis). Romos prokonsulas Pollione i Bronius 
Tamašauskas), Norma (Irena Milkevičiūtė) ir Lietuvių Operos choras. 

Nuotr. Martyno V'idzbelio 

NUO PASIRUOŠIMO 
PRIKLAUSO 

KELIONĖS SĖKMĖ 
Planai sudaryti. Maršrutas 

išstudijuotas. Daug kalbėta, dar 
daugiau galvota. Belieka laukti 
tos dienos, kada, susikrovus la
gaminus, pajudės mašina. Bet 
ar tikrai viskas sutvarkyta? 

Mažai kas galvoja apie pinigi
nių išteklių sutvarkymą. Tuo 
reikalu pasidaro labai pra
vartus AAA klubo patarimai. 
Net ir nepriklausančiam tam 
klubui patarimai verti dėmesio. 

Sudarius išlaidų sąmatą, be
lieka pasirūpinti, kokiu būdu 
išlaidos bus padengtos. Pavyz
džiui, motelio sąskaita gali būti 
sumokėta turima kredito kor
tele. Suvenyrus galima pirkti už 
American Express Travelers 
Cheąues (keliautojo čekiai, ku
riuos galima įsigyti kiekviena
me banke). Monetų atsarga pra
vers, važiuojant apmokamais 
keliais, privažiavus tiltus ir 
pan. 

Dalį išlaidų skirti mažiems 
automobilio taisymams (diržai, 
alyva ir pan.). Žinant, kad 
keliautojo čekiai yra priimami 
visame pasaulyje, jie turėtų 
sudaryti 95 procentus visų lėšų. 
Liekana — grynais pinigais. 

Jeigu keliaujama dviese, pasi
dalinti biudžetą pusiau. Tai bus 
šioks toks nusiraminimas, pasi
darius vagystės ar kišenvagio 
auka. Visuomet būti budriam. 
Nerūpestingumas — vagies 
pagalbininkas. 

Niekuomet nelaikyti pinigų 
ar dokumentų lagamine ar foto 
krepšyje. Pasidaryti ir turėti su 
savim keliautojo čekių numerių 
sąrašą. Taip pat turėti su savim 
nurodymus, ką daryti, čekius 
pametus ar juos pavogus. Kiek
vienu atveju, veikiant pagal nu
rodymus, išduodami tos pačios 
vertės pakaitalai. 

Turėt i su savim vaistų 
atsargą ir pasidaryti jų recepto 
kopiją. Būtinai turėti daktaro 
pavardę ir jo telefono numerį. 
Taip pat pravartu išsiimti tarp
tautinį vairuotojo leidimą, kuris 
už 10 dolerių yra išduodamas 
AAA klubo įstaigose. 

Svarbu keliaujantiems į 
Lietuvą: neužmiršti pasiimti su 
savim atsargą tualetinio popie
riaus... 

Edm. Jak. 

NIEKAM NEREIKALINGI 
J U R G I S JANKUS 
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— Gydytojui? 
— Veterinoriui tam! Ar manai jis kada buvo gydy 

tojas? Ar jis pažiūrėjo kada į ligonį? Gera būti gydy 
tojų, kai yra kam gydyti. 

kalbi iš gerumo, nes nieko nežinai. Kai žinosi, kitaip 
kalbėsi, ir kieta širdis tuoj atsileis. Kai tik iš
važiuosim, tuoj ir-tave pasikviesim. Jis žino kelius, kaip 
visa tai padaryti, pamatysi. Mudvi ir ten būsime 
draugės, ir tu galėsi savo gyvenimą gyventi. Juk ir tavo 
širdy daug daug norų. Aš tą labai gerai žinau, tik tu 
moki juos paslėpti, kad niekas nepamatytų. Ar ne?" 

Mes vėl nebesipykom. Bet nuomonės nepakeičiau, 
nors vis tuos vienus marškinius teturiu, nors besibai
giančius. Man dėl to negėda. Vakar išsiploviau, o šian
dien rytą vėl užsivilksiu, bet Salmės nebėr. O, Šalme, 

— Mano galvoj jis irgi buvo, — pasakiau, bet mano Šalme, mergyte tu, žiedas neprasiskleidęs tu!" 

„Su kuo jūs norėjote kalbėti 
te" Daina Varnaitytė. 

— klausia „Žiburėlio" mokyklėlės „telefonis-

Nuotr D. Čyvienės 

pasakymo ji negirdėjo. 
— Ak tu,~Viešpatie mano. Aš sakiau: Salrrute, žiū- \ 

rėk, bet ji tikėjo. Jis myli, — sakydavo. — Ak tu kvai
lute Hilja, tu vyresnė, bet nieko nesupranti ap'.e meilę. 
Po aštuonių mėnesių baigiasi jo sutartis, tada įvažiuo
sime į Ameriką. Tu nežinai, kokias jis pakels > estuves. 
J is turi ten didelę praktiką, nuosavą dvylika aukštų 
namą ir moderniškiausiai įrengtą kabinetą. Bet ne tas 
man rūpi, Hilja, aš galėsiu skambinti ir skambinti. Jis 
pasamdys geriausius profesorius, ir... O Hiba, kokia 
aš laiminga, ir tu nesakyk kitaip, nesakyk' V drumsk 
mano laimės, kuri tekina atbėga. Ji nenore') tikėti, 
kad jis gali būti negarbingas. Parvažiuodama- išPran 
cūzijos, parvežė naujutėlių šilkinių apavnių du 
komplektus, ir ji tada neišpasakytai džiaugėsi. Tada 
mudvi pirmą kartą susipykom. 

— „Aš teturiu vienintelius marškiniu- bet už 
antruosius garbės neatiduosiu", — pasakiau Aš gerai 
žinau, ką reiškia, kai vyras perka mergaitei;? natinių". 

O ji kad šoko: 
— Tu man pavydi! Pavydi! Hilja, susig'sk! Aš 

žinau, kad jis garbingas, ir tu pamatysi!" 

Dabar ji kalbėjo, o pro žodžius byrėjo ašaros. 
— Man darosi labai liūdna, — pasakiau, — kad 

įsimaišiau įjos gyvenimą. Niekada nepagalvojau, kad, 
gera darydamas, bloga gali padaryti. 

Ji papurto galvą. 
— Bloga nebegalėjai padaryti Jis buvojau įvykęs. 

Ta meilė degė labai neilgai. Tik apie tris ar keturis 
mėnesius. Paskui Polovinskis susirado angle, sako, tur
tingą, ir Salmė pasidarė, nebereikalinga. Tik dabar 
tikrai tesupratau, kodėl taip ligi pat galo laikėsi jo. 
Dabar man aišku. Nežinau, kaip ji priversdavo, bet, 
pas anglę važiuodamas, Polovinskis imdavo ir ja 

— Vertėjos reikėjo, — pasakiau. 
— Vertėjos? 
— Juk jis angliškai nesusikalba. 
— Kas sakė? 
— Salmė. 
— Vargšė mergaitė. Reikėjo ką nors pasakyti. 

Kokios vargšės mes moterys. Bet, Dieve mano. aš jį 
susitiksiu. Aš nueisiu pas jį! 

— Ir aš noriu nueiti. 
Aš nežinojau, ką jam sakyti, bet nueiti ir pažiūrėti 

Bet po valandėlės apsikabino, priglaudė -kruostą į akis man knietėjo nuo pat vakar ryto Tam čia ir at 
prie skruosto ir čiauškėjo: „Ne, tu nepavydi Tu taip važiavau. 

— Paduok marškinius ir truputį nusisuk. Nu
eisime abu. 

Pasižiūrėjau į tą pusę, kur ji parodė akimis. Ant 
virvutės prie krosnies kabėjo marškiniai. Jie buvo kada 
šilkiniai, gal rausvi ir gal labai geri, bet dabar atrodė 
kaip tinklas. 

Atidariau lagaminėlį ir išėmiau visus, kiek ten 
buvo. 

— Imk šituos, — pasakiau. 
Ji paėmė, pavartė. 
— Šituos? 
— Jie Salmės. 

- Čia mergaitės garbė ir gyvybė. Ne! 
Ir numetė atgal. 
— Atiduosiu jam. 
— Ne atiduoti, bet į akis mesti. Paduok. 
Bet aš nepadaviau. Susimėčiau atgal į lagaminėlį 

ir pasakiau: 
Ne, renkis viena. Aš pirma vienas nueisiu. Bus 

geriau, kai du vyrai kalbėsis. 
— Gerai. Bet dar užeik. Vargšė Salmė. Užeik. Aš 

noriu viską viską žinoti. 
Pažadėjau užeiti ir išėjau. Ji net nelaukė, kol 

išeisiu, bet vos nusisukau į duris, iššoko iš lovos. 
Uždarydamas duris mačiau ją grakščią, tinkamą 
Veneros modeliui, tiesiančią ranką paimti marškinių... 

Daktarą radau sėdintį už didelio sunkaus stalo. 
Kambario sienos buvo naujai dažytos, ant grindų 
didelis kilimas, pasieny plati gražaus darbo pilkšvo 
pliušo sofa ir du gilūs foteliai. Tarp jų keturkampis 
raudonas stalelis. Foteliai buvo skaisčiai mėlynos 
spalvos ir nesiderino su kitais baldais, bet buvo patogūs 
sėdėti. Sofa irgi buvo patogi. Valandėlę stovėjau, nieko 
nesakydamas, ir mačiau joje gulinčią Salmę, liekną ir 
labai gražią. 

(Bus daugiau) 
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LIETUVIU TELKINIAI 

CLEVELAND, OH 
PRISIMINTAS 

A.A. JUOZAS STEMPUŽIS 

Sekmadienį, balandžio 25 d., 
„Tėvynės Garsų" radijo pro
grama ir Dievo Motinos parapi
ja paminėjo „T.G." vedėjo Juozo 
Stempužio mirties metines. Pro
gramos pradžioje girdėjome 
ištrauką iš Juozo Stempužio lai
dotuvių Mišių, giedojo solistė 
Virginija Bruožytė-Muliolienė 
ir Dievo Motinos parapijos cho
ras, vadovaujamas Ritos Klio-
rienės. 

Girdėjom Juozo Stempužio 
balsą, skaitant psalmes. 

Kun. Gedimino Kijausko pa
mokslą. 

Minėjimo programą redagavo 
ir pravedė kun. Gediminas Ki-
jauskas ir Nijolė Kersnauskaitė. 
Aldona Stempužienė giedojo 
Schuberto „Ave Maria" D.M. 
parapijos Mišiose. 

TG 

SUSIKAUPIMO VALANDA 

Dievo Motinos Nuolatinės 
• Pagalbos bažnyčioje 1993 m. 
balandžio 6 d., Didžiosios 
Savaitės susikaupimo valandos 
programoje, buvo atlikti šie kū
riniai: 

J.S. Bach I preliudas, C. maj. 
iš „Das Wohltemperierte kla-
vier" — Jasek Sobieski, vargo
nai. 

Johann Stamitz Adagio, kon
certas smuikui, G maj. I dalis — 
Vanda Sobieska, smuikas. 

Giuseppe Verdi Liber scriptus 
iš „Remiiem" — Aldona Stem
pužienė, mezzosopranas. 

W.A. Mozart Et incarnatus est 
iš C-minor Mišių — Dorota So-

' bieska, sopranas. 
A.L. Weber Pie Jesu iš „Re-

ąuiem" — Dorota Sobieska ir 
Aldona Stempužienė - duetas. 

Toliau sekė tradicinės gavė
nios giesmės, giedamos visų 
pamaldų dalyvių, kun. Gintaro 
Vitkaus, S.J, pamokslas ir 
skaitiniai, kuriuos skaitė Nijo
lė Kersnauskaitė ir Danutė 
Dundurienė. 

TG 

NAUJA LIETUVIU NAMU 
VALDYBA 

Lithuanian Village, Inc., di
rektorių ir Amerikos Lietuvių 
Piliečių klubo patikėtinių 
posėdžio, įvykusio 1993 m. ba
landžio 21 d., buvo išrinkta 
direkcija: 

Raimondas Butkus — pirmi
ninkas, Vytautas Sniečkus — I-
mas vicepirmininkas, Vytautas 
Jokūbaitis — II-as vicepirmi
ninkas ir narių sekretorius, Ma
rytė Leonavičiūtė-Stašnik — 
sekretorė, Vitas Apanavičius — 
iždininkas, Egidijus Marcinke
vičius — teisinis patarėjas ir 
akcijų sekretorius, Kęstutis Pet
raitis — renginiai ir inventorius, 

Gytis Motiejūnas — ryšiams su 
organizacijomis. 

„Gintaro" restoranui vado
vaus Daina Tatarūnienė. 

TINKLINIO TURNYRAS 

Gegužės 8 d. bus įdomus tink
linio turnyras Dievo Motinos 
parapijos salėje. Dalyvaus 
tautybių sporto grupės. Rengia 
Lietuvių Sporto klubas „Žai
bas". 

TG 

GERI ATSILIEPIMAI APIE 
SOL. BRUOŽYTĖS-

MULIOLIENĖS 
DAINAVIMĄ 

Solistės Virginijos Bruo-
žytės-Muliolienės dainavimą 
Clevelando Muzikos instituto 
operoje, Francis Poulenc opero
je „La voix humaine" teigiamai 
įvertino Clevelando „Plain 
Dealer" muzikos kr i t ikas 
Donals Rosenberg. 

Jis rašė: „45 minutes sceno
je Virginia Bruozis buvo nuosta
bi, išvystydama daugelį ekspre
syvių niuansų. Jos didelis, 
skambus sopranas efektingai 
buvo pritildomas, kai reikėjo iš
reikšti didelę skalę jausmų. Dai
nuodama mylimajam, kuris ją 
paliko, Ms. Bruozis su elegan
cija perdavė intymią Poulenc 
muziką". 

PIRMOJI KOMUNIJA 
ŠV. JURGIO PARAPIJOJE 

Šią savaitę du Šv. Jurgio 
parapijos jaunuoliai priims 
Pirmąją Komuniją. Šiandien ją 
priims Kęstučio ir Ingridos 
Civinskų sūnus Gintautas, o 
ateinantį šeštadienį Jono ir Vik
torijos Bacevičių sūnus Jonas. 
Sveikiname abu jaunuolius. 

BAIGIAMI BAŽNYČIOS 
REMONTO DARBAI 

Šį savaitgalį vandalų sužaloto 
Šv. Jurgio bažnyčios pastato 
daugumas remonto darbų bus 
užbaigti. Remonto išlaidos sieks 
daugiau negu 11,000 dol Dar 
reikės sutaisyti apgriautą sodo 
tvorą, kas kaštuos 400 dol. 

Gerardas Juškėnas 

SIUNTA VAIKU GLOBOS 
NAMAMS 

Clevelando Skautininkių 
draugovė labai nuoširdžiai 
dėkoja visiems, kurie prisidėjo 
prie rūbų rinkimo vaikų globos 
namams. Kauno Seminarijos 
Jėzuitams buvo pasiųsta 321 
svaras rūbų, batų, žaislų ir sal
dainių. Ypatinga padėka pri
klauso Šv. Kazimiero lituanis
tinei mokyklai ir mecenatei iš 
Čikagos, kuri mums sumokėjo 
persiuntimo išlaidas. Ačiū 
visiems, kurie aukojo. 

Amanda Muliolienė 

LITERATŪRINĖ NAUJIENA 

LIETUVIU 
EGZODO 

LITERATCRA 
1945-1990 

Kazio Bradūno ir Rimvydo šilbao-
rio redaguota, dvidešimties aute ų 
parašyta knyga, apžvelgianti . <>ą 
45 metų mūsų egzodo literatuos 
laikotarpy Veikalas 864 didelic 'or-
mato puslapių, kuriuos pucša 
šimtai (vairiausių iliustracijų gei
dėjas — mecenatas yra Lievvų 
Fondas, vardinis leidėjas — L*ua-
nistikos Institutas 

Leidinys gaunamas ..Drauge . 
4545 West 63rd Stree. Chicag-
60629. Knygos kaina — $3C '/. 
Užsisakant paštu, persiuntimo >š i 
doms pridedama $4.00. į Kar».:a 
— $6.00. [ kitus kraštus — $6 :.'. 
Illinojaus gyventojai visais atve •*. 
dar primoka $2 63 valstijos ~-
kesčių 

CLASSIFIED GUIDE 

„Grandinėlės" 40 metų veiklos Jubiliejiniame koncerte dalyvavo ir kun. G. Kijauskas, S.J., A. 
Giedrytė, R. Motiejūnaitė-Booth — vadovė, M. Lenkauskienė, L. Sagys, R. Kliorienė — muzikos 
vadovė, A. Sagienė, A. Stempužienė, N. Kersnauskaitė ir R. Biliūnas. 

Nuotr. VI. Bacevičiaus 

PHILADELPHIA, PA 
LITERATŪRINĖ POPIETĖ 

Li te ra tūr inė popietė ir 
premijų įteikimas, turėję įvykti 
š.m. kovo 27 d. Philadelphijoje, 
susirgus abiems laureatams, bu
vo atšaukta. 

Dabar ta popietė vyks š.m. 
gegužės 8 d., šeštadienį, 5 vai. 
p.p. Philadelphijos Lietuvių 
Kultūros centro patalpose, esan
čiose Lietuvių namuose, 2715 E. 
Allegheny Ave. (Įėjimas iš šoni
nės Tilton gatvelės). 

Pirmoje dalyje bus pagerbti 
rašytojai-laureatai Kostas Os
trauskas ir Vytautas Volertas, 
laimėję 1991 metų literatūros 
premijas. Premijų mecenetas — 
Lietuvių fondas. Bus apibūdinta 
rašytojų kūryba, o jie patys 
paskaitys ištraukas iš savo vei
kalų. 

Antroje popietės dalyje girdė
sime solistę Rasą Krokytę-Ve-
selkienę. Jai akompanuos mu
zikė Anelė Kaulinytė. 

Po programos bus vaišės ir 
malonus pabendravimas su ra
šytojais laureatais ir svečiais iš 
New Yorko. 

Literatūrinę popietę rengia 
Lietuvių Rašytojų draugijos 
valdyba, talkinama Philadel
phijos Lietuvių Kultūros centro 
valdybos, kviečia visuomenę į šį 
renginį atsilankyti. 

G.M. 

Worcester, MA 
PO PAVASARIO 

KONCERTO 

Dr. Vinco Kudirkos šaulių 
kuopa balandžio 18 d. Maironio 
Parke suruošė koncertą ir 
pietus. Koncertinę programos 
dalį atliko puikus moterų due
tas Ona Vindašienė ir Valerija 
Tautkevičienė iš Kanados. 

Dr. Vinco Kudirkos šaulių 
kuopos pirm. Arūnas Grigalaus-
kas pasveikino publiką ir supa
žindino su dainininkėmis. Jos 
koncertą pradėjo daina „Lie
tuva", sužavėdamos klausytojus. 
Visas jų koncertas buvo ištisa 
įvairių, negirdėtų patriotinių 
dainų pynė apie Lietuvą. Publi
ka labai jausmingai klausėsi šių 
dainų ir po kiekvienos tęsėsi il
gi plojimai. Susimąstymą ir il
gesį sekė linksmesnė dalis. Ona 
Vindašienė paskaitė gražaus 
humoro. Koncertą užbaigė, kaip 
dainininkės išsireiškė, mūs 
amžiaus paskutine daina • „Dai
nuokime", kum linksmai nutei
kė publiką. Dainuokim, juoki-
mės ir šokim, linksmai nusitei
kusios, su šypsena veiduos, kar
tojo paskutinius dainos žodžius, 
po kurios L. Savickaitė papuošė 
jas gražiomis gėlių puokštelė
mis, o publika plojo, prašydama 
daugiau dainų. Dainininkės pa
dainavo dainą „Vynas ir 

velnias". Jos atvežė į mūsų 
telkinį negirdėtų, gražių dainų, 
repertuarą, kuriame atsispin
dėjo gili Tėvynės meilė. 

Dainuokite ir toliau vis gra
žiau ir gražiau apie berželius 
svyruonėlius, gintaro pakran
tes, paukštelių čiulbėjimą, duo
nos kvepėjimą ir tą mėlyną kaip 
mūsų brangios Tėvynės Lietu
vos padangė lino žiedą. 

Pirmininkas A. Grigalauskas 
padėkojo dainininkėms už tokią 
gražią ir taip gražiai atliktą 
programą. Šaulės su talkinin
kėmis paruošė vaišes, prieš 
kurias invokaciją sukalbėjo Šv. 
Kazimiero parapijos klebonas ir 
šaulių kuopos kapelionas kun. 
V. Parulis,MIC. Buvo ir dovanų 
laimėjimai. Po to iki vakaro 
vyko gražus pabendravimas su 
mielomis dainininkėmis, kurios 
nesitikėjo Worcesteryje sutikti 
tiek daug artimų ir pažįstamų, su 
kuriais jaunystėje gyveno lais
voje Lietuvoje, net ir tame pa
čiame mieste. 

J .M. 

• 1959 m. balandžio 9 d. 
NASA pranešė septynių pir
mųjų Amerikos astronautų pa
vardes. Tie astronautai yra: 
Scott C a r p e n t e r , Gordon 
Cooper, John Glenn, Gus Gris-
som, Wally Schirra , Alan 
Shepard ir Donald Slayton. 

^ Ž = ^ INTERNATIONAL 
S^FJ TRAVEL CONSULTANTS 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus 
CARGO — siunčiame oro linija 

ZaiiraS* 
> kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 

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

0525 South 79th Avenue 
Htcfcory HM, Illinois 60457 
Tel. 708-430-7272 

223 Kan/arlfe gatvė 
VHnlus, Uotuva 

iu (namus 

Telefonai: 77-76-97 Ir 77-83-92 

DON'T 5PEND IT ALL • SAVE SOME AT 

MUTUAL ?eJe*at SAVINGS 
AND IOAN A350CIATION 

Chorteied and Supervised by tfi» United Statos (k>vemment 
2212 W CERMAK ROAD • CHICAGO IIIINOIS 60608 PHONE (312) 847-7747 

rotMt "*oui i, 
L S T M O V f f 

63 midkincl Padarai 
Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 WEST 69th STREET 

(1-312) 925-7400 BRIDGEVIEVV 
8929 S HARLEM AVE. 

(708) 598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER / VENUE 

(1-312) 254-4470 

ELE t=J 
fXU«U9« 
LEN0ER 

REAL ESTATE 

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

ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 W*St 95th Strot 
Tol. — (70«) 424-8654 

(312) 581-8654 

ZIGY CONSTRUCTION 
Gerai ir pigiai atlieka namų remontus; vir
tuvės, vonios kambarius, „siding", „tuck-
pointing", cemento ir dažymo darbai, por-
čiai. langai ir kt. 

Tel. 312-471-5292 

HELPVVANTED 

Personai care a i d * for adult 
malė needed. Lifting skills re-
quired. Salary, room, and board. 
Mušt speak English. 

Call 312-594-0449. 

GREAT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba" 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žeme. 
• Pensininkams Nuolaida.. 
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„i-enosceping Kompanija wasnmQj 
ton, D.C. ieško darbininko sodų, 
darželių, gėlynų priežiūrai. Pradžiai $6 
į vai. Skambinti: 

Alex Škirpa, 202-244-2373. 

CznfllIlC. KM,EC,K MAITOK 
!^"^ "Ji 79?2 S. PuUski Rd. 

• • • 4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės j Danute Mayer. ji 
p/ofesionai iai , sąžiningai ir 
dsmenisk'ai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

FOR RENT 

Reikalingos moterys — 
namų valytojos. Reikia 
gyventi užmiesty. Skambin
ti: 708-469-1518. Kalbėti 
angliškai arba lenkiškai. 

Brighton Pk. išnuomojamas 5 
kamb. butas antrame aukšte. 
Informacijai skambinti: 

312-737-4135 

Išnuomojamas 4 k a m b . 
2 m ieg . butas su baldais 

Brighton Pk. apy l . 
T a i . 3 1 2 - 3 7 6 - 7 8 8 3 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

AMERIKOS LIETUVIAI GYDYTOJAI 1884-1984. 
Milda Budrys, M.D. 194 psl $20.00 

AMERIKOS LIETUVIŲ GYDYTOJŲ VARDYNAS 
1884-1984. Milda Budrys, M.D. 139 psl. . $15.00 

ŠALIS TA LIETUVA VADINAS, eilėraščiai. 
Viktoras Šimaitis. 24 psl $5.00 

TAI JUMS KALBĖJAU, Evangelijos mintys metų 
sekmadieniams. I t. L. Tulaba. 399 ps l . . . $10.00 

TAI JUMS KALBĖJAU. Evangelijos mintys metų 
sekmadieniams. II t. L. Tulaba. 407 psl. . $10.00 

TAI JUMS KALBĖJAU. Evangelijos mintys metų 
sekmadieniams. III t. L. Tulaba. 400 psl. $10.00 

TAI JUMS KALBĖJAU, mintys dvasiniams pamo
kymams įvairiomis progomis. IV t. L. Tula
ba. 406 psl $10.00 

GYVENIMO DULKĖS, novelės. Andrius Norimas. 
199 psl $8.00 

KRISTAUS MOKSLO ŠVIESA. Kun. J. Velutis. 
330 psl $7.00 

MEŠKOS MAUROJIMO METAI, romanas. 
Kazimieras Barėnas. 444 psl $15.00 

Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti. 
Užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir persiun
timo išlaidos. 

VIEŠAS AKCIJŲ PARDAVIMAS 
KETURIŲ TEKSTILĖS BENOROVIŲ LIETUVOJE 

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

Audėjas 
Baldų apdengimo gamyba 

Lentvaris Carpet 
Kilimų gamyba 

Unas 
Lininės medžiagos 

kasdieniniam naudojimui 
Vilija 

Megztų drabužių gamyba 

Platesnei infomacijai apie šių bendrovių akcijas kreipkitės: 

KPMG Peat Marvvick 
Policy Economics Group 

Lietuvos Respublikos valdžios patarėjai 

2001 M. Street NW 
VVashington, DC 20036 

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

4 Gagarino g-vė., 
2001 Vilnius 

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

Arūnas Pemkus 

The contonts of this statement havs beari approved for the purposM of Section 57 of m* 
Fmanoal S * V « M Act 1966 by KPMG Peat Mamnck. wtwch ts authonzed by the Instituto of 
Chartered Accountants m England and Waies to carry on inveentment DUSIOMS. 



KUNIGAS STASYS RAILA -
60 METŲ DIEVO IR 

ŽMONIŲ TARNYBOJE 
Prieš 60 metų, balandžio 1 d., 

arkivyskupas Juozapas Skvi
reckas, Kauno arkikatedroje 49 
j aun i ems vyrams-d iakonams 
suteikė kunigystės šventimus. 
Jų tarpe ir Stasiui Railai. 

Naujasis kunigas Stasys Raila 
pirmąją šv. Mišių auką aukojo 
savo gimtinės parapijos, senoje, 
18 amžiaus medinėje Luokės 
bažnyčioje. Kiek pailsėjęs, vika
ro pareigoms buvo paskir tas į 
Vilkijos parapiją, turėjusią apie 
7,000 parapiečių. Šalia t ie
sioginių, dvasinius parapiečių 
p o r e i k i u s a p t a r n a u j a n č i ų , 
darbų, dėstė tikybą miestelio 
pradžios, 4 klases turėjusioje, 
vidurinėje mokykloje bei kitose, 
parapi jos r ibose buvusiose , 
mokyklose. Plačią veiklą išvys
tė , besidarbuodamas su ange
laičiais ir pavasar ininkais . 

Vi lk i jos parapi jo je i l g a i 
neužsibuvo. Ten ištarnavęs dve
jus metus, t rokšdamas siekti 
aukš t e sn io mokslo, grįžo į 
Kauną ir, įstojęs į Vytauto Di
džiojo universitetą, tęsė teolo
gijos studijas. Šalia mokslo 
universitete, kapeliono pareigas 
teko eiti Kauno Aušros berniu
kų, vėliau Kauno IV gimnazi
jose ir Prekybos mokykloje. 
Buvo įsijungęs į a tei t ininkų 
veikimą. Dėl tos veiklos, žinant, 
kad tuomet ateit ininkų veikla 
b u v o s u v a r ž y t a , t e k o i r 
nukentė t i . 

S e k m a d i e n i u s , b ū d a m a s 
laisvas nuo tiesioginių kunigo 
pareigų, skirdavo angelaičių ir 
pavasarininkų programoms pla
nuoti ir vykdyti. Teko būti Mer
gaičių pavasarininkių sąjungos 
dvasios v a d u . J ų ž u r n a l u i 
„Liepsnos" parinko vardą ir 
j ame ta lk ininkavo savo raši
niais. Rašė pamokslus į žurnalą 
„Tiesos kel ias" . Parašė knygą 
„Žodis va ikams" , kurioje buvo 
t rumpi pamokslėliai, pr i ta ikyt i 
vaikams ir apskri tai j aun imui . 
Parašė lengvai pasauliečiams 
supran tamą, tikėjimo t iesas 
aiškinačią knygą „Monstranci
jos spinduliuose". Tą knygą 
komunizmo metais Lietuvos 
Katal ikių Moterų sąjunga, t ik 
k i t u v a r d u — „ P r a k t i š k a 
katalikė", pakartojo. Už knygos 
paplitimą kun. S. Raila buvo 
patekęs į didelę komunis tų 
nemalonę. 

1939 metais , gavęs du mėne
sius atostogų, su ekskursija 
buvo atvykęs į JAV aplankyt i 
tuo metu New Yorke vykusią 
Pasaulinę parodą ir pasimatyti, 
su jau anksčiau į Ameriką 
atvykusiais ir čia apsigyvenu
siais broliu ir seserimi. 

Prasidėjus karui , grįžti atgal 
į Lietuvą buvo nebesaugu. K'm. 
S t a s i o R a i l o s a t o s t o g a s 
bažnytinė vyriausybė vienus 
m e t u s p r a t ę s ė . Tač iau tos 
„atostogos" užsitęsė daugiau 
50 metų. „Beatostogaujant" 
buvo paskir tas į Šv. Kazimiero 
parapiją Philadelphijoje vikaro 
pareigoms. Ten tuojau įsijungė 
į Lietuvių kunigų vienybės 
sąjungą ir Lietuvos Vyčių or
ganizaciją. Porą metų buvo 
Vyčių centro valdybos dvasios 
vadu. Keliolika metų priklausė 
3-čiai vyčių kuopai. Tuo metu 
lietuviškos parapijos buvo dar 
gana stiprios. Tuolaikinė ka r ta 
dar gerai mokėjo lietuviškai. 
Kun. S. Ralai tekdavo važinėti 
ir po k i tas kaimynines pa
rapijas, sakyti pamokslus, pra
vesti rekolekcijas. Norėdamas 
asmeniškai pat ir t i iš Lietuvos 
p a s i t r a u k u s i ų t a u t i e č i ų , 
gyvenančių Vokietijos stovyk
lose, vargus ir rūpesčius, buvo 
į ten nuvykęs. Grįžęs atgal į 
JAV, k a r t u su parapijos kle 
bonu k u n . I. V a l a n č i ū n u 
parūpino garantijas ir iškvietė 
apie 300 lietuvių. J i ems at
vykus, pagelbėjo susirasti butus 
ir darbus. Lankydavo parapie-
čius, r inko iš jų at l iekamus dra
bužius ir avalynę, o sur inktus 

gabendavo į BALFo centrą 
Brooklyne, NY. 

Atvykus didesniam skaičiui 
lietuviško jaunimo, uoliai daly
vavo, steigiant šeštadienio lietu
viškas mokyklas ir organizuo
j an t Lietuvių bendruomenę. 
Vysk. V. Brizgio pakviestas. 
1950 metais atvyko į New 
Yorką ir pradėjo dirbti LKR 
Šalpos organizacijoje. Ten išdir
bęs iki 1976 metų, Šalpos vedėjo 
pareigas perleido kun. K. Puge-
vičiui, o pats pradėjo eiti vika
ro pareigas lietuviškoje Vieš
paties Atsimainymo parapijos 
bažnyčioje, Maspeth, NY. Ten 
išvikaravęs 12 metų ir išvystęs 
plačią veiklą su vyčiais, pasi
t raukė į užtarnautą poilsį. 

New Yorke veikusioje lietu
viškoje radijo valandoje (dabar 
ji tik 30 min.) „Laisvės žiburys", 
tvarkė religiniai minčiai skirtą 
laiką ir pats dažnai ten kalbėjo. 
Nebuvo svetimas ir spaudos ba
ruose. 

Kun. Stasio Railos 60-ties 
metų kunigystės sukakties, ku
rios retas kunigas tesusilaukia, 
m i n ė j i m a s įvyko l ie tuvių 
Apreiškimo parapijoje, Brookly
ne , NY, sekmadienį, balandžio 
25 d. 

Padėkos Mišias su ki tais 
kunigais aukojo pats sukaktu
vininkas kun. Stasys Raila. Pa
mokslą apie kunigystės kilnu
mą ir dvasinius konfliktus, su 
kuriais neretai kunigui tenka 
galinėtis, pasakė vienuolyno 
viršininkas, kun. dr. Leonardas 
A n d r i e k u s , OFM. Giedojo 
parapijos choras, vadovaujamas 
Gintarės Bukauskienės. 

Po Mišių didžiojoje parapijos 
salėje buvo suruošti iškilmingi 
pagerbimo pietūs. Juose, o ta i 
pa t ir Mišiose, dalyvavo ir 
sveikinimo kalbą pasakė Lietu
vos ambasado r iu s prie J T 
Anicetas Simutis. Sukaktu
vininką sveikino ir daug New 
Yorke veikiančių organizacijų 
atstovų. Sveikinimų buvo gauta 
ir raštu. Jų tarpe iš vysk. 
Paul iaus Baltakio, kuris tuo 
metu buvo išvykęs į Australiją, 
LBNY apygardos pirmininko 
Kęstučio Miklo ir kitų. Ori
ginaliai sukaktuvininką pa
sve ik ino parapi jos choras , 
padainuodamas keletą dainų. 
Choro vadovė — G. Bukaus
kienė. 

DRAUGAS, penktadienis, 1993 m. balandžio mėn. 30 d. 

DRAUGO RĖMĖJAI 
p r e n u m e r a t ą Chicago, IL, Irena Ulpa, Dor 

Andrius Markulis ir Aras Hannan Vaikų namelių užsiėmimuose Čikagoje. 
Nuotr R. Rapšytės 

KAD „SAULĖ" NEUŽGESTŲ 

Kun. Stasys Raila. 

Sukaktuvininkas kun. Stasys 
Raila visiems Mišiose ir pager
bimo pietuose dalyvavusiems 
išreiškė jautrų padėkos žodį. 

Pagerbimo programai vado
vavo ir scenos papuošimą atliko 
rašytojas Paulius Jurkus. 

Pagerbimo iškilmes rengė 
tam sudarytas specialus komi
tetas, globojant Apreiškimo 
parapijos klebonui kun. Vytau
tui Palubinskui. 

P. P a l y s 

• 1861 m. ba l andž io 12 d. 
prasidėjo Amerikos pilietinis 
karas, kai pietiečių kariuomenė 
apšaudė Ft. Sumter kariuo
menės stovyklą South Carolino-
je. 

L i e t u v o s šviesos d raug i j a 
„ S a u l ė " , į ku r t a 1906 m e t ų 
rugpjūčio 7 dieną. Jos t iks las — 
p la t in t i švietimą „Ant pamato 
k a t a l i k ų tikėjimo t a r p lietu
vių". 

1907-ais meta is draugija j au 
tu rė jo 30 skyr ių . P i r m a s i s 
skyr ius 1907 metų 'balandžio 
mėnesį įkur iamas Utenoje. Jo 
kūrėja i — klebonas A. Svotelis, 
v i k a r a s P r . T u r a u s k a s , J. 
Švagždys — išplėtė draugijos 
v e i k l ą , b ū r ė p a ž a n g i ą j ą 
v isuomenę ir jaunimą, rūpinosi 
jaunimo mokymu ir katal ikišku 
auklė j imu. 

Kunigo Pr. Turausko pastan
gomis 1915 meta is a t idaroma 
pirmoji l ie tuviška pradinė mo
k y k l a Utenoje. Dar po trijų 
m e t ų k u n . VI. Butvilo rūpesčiu 
ji v i rs ta „Saulės" progimnazija. 
D i rek to r iumi iki 1922 metų 
buvo t au ragn i šk i s P r . Gineitis, 
t a i šviesi asmenybė: spaudos 
d a r b u o t o j a s , m o k y t o j a s , 
ver tė jas , botanikos knygos au
t o r i u s . Vė l i au progimnazi ja 
i šaugo į pilną gimnaziją ir 
1927-ais meta is išleido pirmąją 
laidą (Lietuvių enciklopedija, 
i š le is ta Bostone, išrašas). 

Tai buvo l ietuvybės i r ka
ta l ikybės židinys. „Saulės" gim
nazijos direktoriai buvo kun . VI. 
Butvilą , kun . A. Klipai t is , kun. 
P . Rauda . 

Je i š iandien pask la idy tume 
gimnazijos mokinių sąrašus , 
su ra s tum iškilių asmenybių, da
vus ių mūsų t au t a i daug dva
s inių vertybių. Kad mūsų tau
t a gyva, t u r ime bū t i dėkingi 
š i m t a m s Aukštai t i jos k r a š t o 
sūnų , pasisėmusių žinių i r dva
sios t u r t ų „Saulės" gimnazijoje. 

L ie tuvos k a t a l i k ų moks lų 
akademijos rektorius, Vat ikano 
popiežiškojo univers i te to pro
fesorius, LKMA p i rmin inkas , 
a k a d e m i k a s , dak t a r a s An tanas 
L iu ima ir dabar pirmasis ištiesė 
r anką , protą ir širdį, k a d at
g imtų „Sau lės" gimnazija ir jos 
k a t a l i k i š k a dvasia. 

Pa imi į r a n k a s enciklopediją 
„Mūsų Lie tuva" ir didžiuojiesi, 
kad jos autor ius — Bronius 
Kviklys, daugail iškis, „Saulės" 
gimnazijos auklė t in is . J i s ati
d a v ė da l į savo g y v e n i m o , 
sveikatos, kad galėtume paklai
džioti po Lietuvą, pajaust i jos 
grožį ir didybę, d a r l ab iau ją 
pami l t i . 

Gre ta brolis Vladas Kviklys , 
profesorius higienistas . 

Štai te is in inkai Vincas Ras
t e n i s ir V y t a u t a s A n t a n a s 
Dambrava . Abu buvo ak tyvūs 
visuomenės veikėjai, lietuvybės 
ugdytojai , t a u t i n ė s sąmonės 
puoselėtojai emigracijoje. 

Is tor ikas Adolfas Šapoka ir 
p a s k u t i n i s n e p r i k l a u s o m o s 
Lietuvos kraš to apsaugos mi
n i s t r a s Kazys Musteikis — irgi 
, . S a u l ė s " gimnazi jos auk lė 
t in ia i . 

Net t a r p Nobelio premijos 
l au rea tų ras ime pava rdę , kuri 
buvo įrašyta „Saulės" gimnazi
jos žurnaluose — ta i Boruchas 
Lacas, širdies chirurgijos spe
cial is tas . 

Daug dar gal ima vardint i pa
vardžių, daugel iui žmonių ga

l ime n u l e n k t i galvas ir džiaug
t is , kad savo darbų kelią jie pra
dėjo U t e n o s „Saulės" gimnazi
joje. 

Įžengi į senuosius gimnazijos 
p a s t a t u s ir tarsi junti anų 
mokinių žingsnius, tarsi alsuoji 
krikščioniškąja dvasia, kurios 
nepajėgė sunaikint i ir bolševi
k in is t va ikas . 

Todėl a t k u r t a „Saulės" gim
nazija pasiryžusi tęsti dvasinį — 
krikščioniškąjį atgimimą. Jeigu 
mes gerokai suluošinti ir sulau
žyti penkiasdešimties vergovės 
metų, t a i jaunoji karta tur i 
i šaugt i tv i r t a , mylinti Dievą ir 
Tėvynę, mokant i rauti iš sielų 
ir gyvenimo piktžoles. 

Saulė — amžinas gyvybės šal
t in i s , t egu l ji prikelia mūsų 
tautą , t egu l dieviškais spindu
liais nušviečia mūsų širdis. 

A te idamas čia atnešk bent 
k r i s l e l į š i lumos , mei lės i r 
gerumo, išeidamas — pajusk šir
dyje didelę šviesą ir Dievo 
palaimą. 

1992-ji metai — „Sau l ė s " 
gimnazijos atgimimo metai . 

Ko „Saulei" labiausiai reikia 
š i a n d i e n ? Šios ka ta l ik i škos 
Utenos mokyklos direktorius 
norė tų atrasti anglų kalbos 
m o k y t o j ą ! J e igu a t s i r a s t ų 
j aunuo l i s ar jaunuolė (gali būti 
i r „vy re sn io a m ž i a u s jau
nuolis") , ir sutiktų padirbėti 
šioje mokykloje, gali kreiptis į 
Švie t imo tarybos pirmininkę 
Reginą Kučienę (8626 S. Mo-
zart , Chicago. IL 60652, tel . 
312-778-0358'. o ji suteiks visas 
re ika l ingas informacijas. 

Iv. K. 

P r a t ę s d a m i 
a r b a k i t o m i s p r o g o m i s 
„ D r a u g u i " a u k o j o : 

100 dol. Donatas Januta , Ber-
keley, CA, Andrius Naujokas, 
Norridge, IL, Melrose Park ir 
apylinkių lietuvių klubas per 
valdybos iždin inką V. Ra
kauską, Joseph P. Stanaitis, 
Oak Lawn, IL. 

70 dol. M. Jurgai t i s , Venice, 
FL. 
50 dol. D. ir J . Kapačinskas, 
Riverside, IL, Ernes t Lengni-
kas, Hamilton, Ont., Kanada, R. 
Rimkus, Benvyn, IL, Donatas 
Skučas, Fairfax, VA, BALFo 
Chicagos apskr. valdyba per S. 
Vanagūną jos pirmininką. 

30dol. Elena Dryža, Chicago, 
IL. 

27 dol. Aleksandras Atutis, 
Pleasaht Hill, CA. 

25 dol. Joseph Guzulaitis, 
Chicago, IL, Alfonsas Zeberta-
vičius, Treasure Island, FL. 

20 dol. M. R. Arlauskas, 
Burnsville, MN, S. Aleksandra
vičius, Chicago, IL, Antanas 
Astrauskas, Oak Lawn, IL, A. 
Austras, Braintree, MA, Rima 
Binder, Cary, IL, Stasys Dargis, 
Oak Lawn, IL, Tomas Dundzila, 
Apo Ae, kun. Joseph J. Grabys, 
Amsterdam, NY, Kazys Gricius, 
Santa Monica, CA, Charles Gri
cius, Amherst, MA, Stanislova 
Gritenas, Melrose Park, IL, 
Gresys Felicija, Chicago, IL, 
Alfonsas Jankauskas , Wood-
haven, NY, Paul Jankus, Chica
go, IL, Petre Kasparavičiūtė, St. 
Petersburg, FL, G. Kaufmanas, 
Springfield, VA, G. Kazlauskas, 
Beverly Hills, CA, Juozas Kaza
kevičius, Los Angeles, CA, 
Felicija Krumplis, Chicago, IL, 
Stasys Liepas, Michigan City, 
IN, Feliksas Masaitis, La Mira-
da, CA, Ona Mažionytė, Chica
go, IL, Vytautas Naruševičius, 
Toronto, Ont. Kanada, Stanley 
Meškauskas, Sioux City, IA, 
Kazys Navasait is , Bloomfield 
Hills, MI, A. Paulauskas, Pani-
rama Village, CA, Elena Pagi
rys, Hollywood, FL, L. I. Pliura, 
Racine, WI, Liuda Petravičius, 
Chicago, IL, Juozas Peckaitis, 
Sunny Hi l l s , F L , Victor 
Rauckis, Farmington Hills, MI, 
Jonas S t a n k u s , Evergreen 
Park, IL, kun. Joseph Panavas, 
Hammond, IN, per Vanda 
Stankus, V. M. Šernas, Wat-
sonville, CA, dr. Leonas Sulas, 
Portage, WI, dr. Joseph Sonta, 
Akron, OH, Jonas Spurgis, 

chester, MA, J. Uknevičienė, 
Escondido, CA, J. Valiukas, 
Montclair, CA, Casimer Valis, 
Maywood, IL, Vladas Vižinas , 
Chicago, IL, Liuda Velunas, 
Chicago, IL, D. Zakaras, Sun Ci
ty, AZ. 

10 dol. Sophie Bacevičius, 
Vydas Dargis, Jurg is Gepneris, 
J. Hartvigas, V. Kontr imas, M. 
Lazdutis, K. Mačiulis, Jonas 
Pipiras, Elena Pajeda, Balys 
Rūkštelė, Stasė Staponkus, J. 
Šarka, Ida Šermukšnis, Stasys 
Vaškelis, Petras Vėbra, dr. 
Vladas Vaitkus. 

Už a u k a s v i s i ems t a r i a m e 
nuoš i rdų ačiū. 

Pagerbkime mūsų 
MOTINAS 

įjungdami jas į 
šį specialų 

šv. Mišių devindienį! 

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

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

Nepaliaujamos Pagalbos Švč Dievo Motiną Mariją, bus ce leb™°Jarn* 
ui mūsų motinas, pamotes, 
mirusias 

uošves, močiutes ir žmonas, gyvas ir 

P A R A M A I Š ŠVEICARIJOS 

Šveicarijos katalikų savait
raščio „Schvveizerisches Katho-
lisches Sonntagsblat t" ir lab
daros klubo „Felix" atstovai 
Hans Rudolf Neukomm ir Paul 
Neukomm kovo 19 d. Kauno 
kunigų seminarijai ir Lietuvos 
„Car i tas" federacijai atgabeno 
labdaros krovinį: avalynės, dra
bužių, medikamentų ir pan. 
„Car i tas" organizacijai atiteko 
ir dvi naujos pajėgios skalbimo 
mašinos, kur ių viena bus pasta
ty ta Kauno slaugos ligoninėje, 
ki ta — senelių namuose. Kauno 
arkivyskupijos kurijai pado
vanotas naudotas krovininis 
automobilis. 

P A D Ė K A 
A.tA. 

LEON WAICEKOWSKI 
Nuoširdžiai dėkojame dalyvavusiems mūsų Brolio ir 

Dėdės laidotuvėse. Atvažiavote, brangūs bičiuliai, iš praeities 
ir kartu su šeimos nariais palydėjote ji iki jo Amžino Poilsio 
• .etos. Širdį užlieja šiltas jausms. pajutus tok} draugiškumą, 

- sad skyrėte savo gyvenimo valandėlę velioniui. 
Dėkojame kun. John, taip pat ir Gaidas-Daimid laidotuvių 

namams už rūpestingą patarnavimą. 

Sesuo Alexandra Gylienė ir šeima. I 
A.tA. 

PRANUTEI ADAMONIENEI 
mirus, jos duk te r ia i DANAI, sūnu i NARCIZUI su 
šeimomis, o t a i p pat ir k i t iems g imina ič iams reiškiu 
nuoširdžią užuojautą. 

L. Alminienė 

A.tA. 
Maj. LEONUI VIRBICKUI 

mirus, liūdesyje likusiai jo mylimai žmonai MARIJAI 
su šeima, reiškiu gilią užuojautą 

Birutė Bagdanskienė 

* 
* 

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

Jau daugiau, negu 25 metai, kai mūsų agentūra organizuoja 
grupines ir individualias keliones i Lietuvą ir kitus kraštus 
geriausiomis kainomis. Maloniai ir sąžiningai jus aptarnausime. 
Informacijai skambinti. 1-708-422-3000. Darbe vai.: pfcrcnad., an-
trad., ketvirtd. ir penktd. 9 v.r.—5 v. p.p. Tračd. 9 v.r.—5 
v.v. Šeštd. 9 v.r.—1 v. p.p. 

Reikadamaa dėkingumą u i motinos meilę ir pasiaukojimą 
jungiu ją i *v- Mišių novena. 
Motinos vardas gyva/mirusi 

Novenai aukoju 

Vardas. p«* »•"<** 

Adresas 

MARIAN FATHERS, 6336 S. Kilbourn Ave.. Chicago. IL «0«29 

The "No Fooling" Mortgage. 
No Application Fee. 
No Origination Fee. 

No Appraisal Fea 
No Credit Fee. 

No Points. 

No Fooling. 
For a limited time. Standard Federal Bank is 

offering fixed rate and FHA mortgage loans with no 
upfront ;osts. So why fool around anyvvhere else? 

Call today for complete details. 

Standard Federal Bank 
Chicago and Southwestern Suburtos "08 636 62'5 

Western and Noth Northwestem Sobufbs ?08i 963-1 206 

'•vs cogr»m is h-Mttrj te one »rwc-l»m*y 
^w*t occuped <Jttac"e<j JwtMgs Good o" ^MA 

ar>dco»v«^onai '<*t4>*>t "ynyges v*t 

» » 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

x ALTO Čikagos skyriaus 
metinė Darbo konferencija 
įvyks š.m. gegužės 1 dieną, šeš
tadieni, 2 vai. po pietų Lietuvių 
Tautiniuose namuose. 

Bus valdybos pranešimai. Po 
anešimų bus sudaryta nauja 

ilto skyriaus valdyba ir taryba 
vienerių metų kadencijai iš Altą 
sudarančių organizacijų prista
tytų atstovų. 

Taip pat bus nustatytos 
veiklos gairės ateičiai. Or
ganizacijos ir visuomenė kvie
čiamos dalyvauti. 

x „Lituanica — Liths" vyrų 
komanda antrąsias šio sezono 
pirmenybių rungtynes sekma
dienį, gegužės 2 d., 3 v. p.p. žais 
prieš vokiečių „Green-White" 
komandą. Rungtynės vyks Lie
tuvių centro aikštėje, Lemonte. 
Tikimasi įtemptų rungtynių. 
Visi futbolo mėgėjai kviečiami 
nepraleisti progos stebėti 
įdomias rungtynes. 

x Panevėžiečių klubo ge
gužinė bus šį sekmadienį, 
gegužės 2 d., Saulių salėje. Pra
džia 12 vai. vidudienį. Pami-
nėsim motinas, pabendrausim. 
Panevėžiečiai ir jų draugai 
maloniai kviečiami dalyvauti. 

x Lietuvos Dukterų drau
gija atlieka daug gerų artimo 
meilės darbų į vargą pateku
siems tautiečiams, globoja 
senelius, ligonius, todėl būtų 
gražu, jei lietuviškoji visuomenė 
parodytų savo pritarimą jų dar
bui, o taip pat paramą — juk į 
Lietuvos Dukteris tiesiasi daug 
pagalbos prašančių rankų. 
Lietuvos Dukterų draugija 
ruošia pavasarinį pokylį š.m. 
gegužės 8 d. 7 vai. vak. 
Jaunimo centre. 
- x „Grandinėlė" šoka jau šį 
šeštadienį Lemonte, Lietuvių 
pasaulio centre. Koncerto pra
džia — 7 vai. vakaro. „Grandi
nėlei" atskiros reklamos tikrai 
nereikia, nes jos vardas sie
jamas su aukšto lygio šokio puo
selėtojų vienetu. Atsilankiusi į 
koncertą, publika nenusivils. 

x Ar yra įmanoma panau
doti L ie tuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės politines tra
dicijas, sprendžiant lietu
vių-lenkų nacionalizmų konflik
tus moderniais laikais (19 ir 20 
amžiuje)? Egidijus Aleksand
ravičius balandžio mėn. 30 d. 
(penktadienį) 7:30 v.v. Balzeko 
Lietuvių Kultūros Muziejuje 
skaitys paskaitą „Tarp lenkų 
ir lietuvių nacionalizmų — 
Mykolo Roemerio pamoka". 
Šiuo metu istorikas Egidijus 
Aleksandravičius yra Fulbright 
programos vizituojantis profeso
rius Illinois universitete. Lietu
vių kalbos Katedroje. Lietuvoje 
Egidijus Aleksandravičius dės
to Vilniaus Universitete „Devy
nioliktojo amžiaus Lietuvos 
politinės ir kultūrinės minties" 
kursą, o Vytauto Didžiojo 
Universitete Kaune — „Lietu
vos istoriografija" ir taip pat yra 
Lietuvos Istorijos Instituto, 
veikiančio Vilniuje, Kultūros Is
torijos skyriaus vedėjas. Nese
nai išsilaisvinusių Lietuvos ir 
Lenkijos valstybių santykių 
raida turės svarbią įtaką Lietu
vos užsienio politikoje. Visi 
kviečiami nepraleisti progos 
pažvelgti į šią gyvybinę temą. 
Egidijaus Aleksandravičiaus 
paskaitą rengia žurnalo „Aki 
račiai" redakcija. 

(sk) 

ARAS ROOFING 
Arvydas Klela 

D«nglam« Ir taisome 
vlaų rūsių stogus 
Tel. 708 257-0746 

Skambinti po 6 v.v 

x Operos choro nar ia i po 
pavykusio „Normos" operos 
spektaklio renkasi šį penkta
dienį 7:30 vai. vak. į Jaunimo 
centro kavinę pažiūrėti Alekso 
Plėnio padarytos vaizdajuostės. 

x Šį sekmadieni, gegužės 
mėn. 2 d.,vyskupas P. Baltakis 
Pal. J. Matulaičio Misijoje Le
monte teiks Sutvir t inimo 
Sakramentą specialiose Mišiose 
12:30 v. p.p. 

x Lietuvių Operos rengtas 
koncertas praėjusį šeštadienį 
Jaunimo centre praėjo, kaip ir 
„Normos" opera, labai sėkmin
gai. Solistai — Irena Milkevičiū
tė, Nijolė Ambrazaitytė, Bro
nius Tamašauskas ir Jonas Vaz-
nelis puikiai dainavo, atlikdami 
ne tik kitataučių, bet ir lietuvių 
kompozitorių kūrinius. Ypač 
klausytojus žavėjo koncerto pa
baiga, kai buvo atlikta „Nor
mos" operos finalinė scena, ku
rioje Norma (Milkevičiūtė) 
prašo tėvo (Vaznelio) atleidimo 
už savo kaltę. Publika savo pasi
tenkinimą išreiškė atsistojimu 
ir gausiais plojimais. Dirigavo 
Alvydas Vasaitis ir akompa
navo Ričardas Šokas. 

Montessori mokyklų madų parodos 
pravedėjas Juozas Kapačinskas kar
tu su parodos komiteto pirmininke 
Daine Quinn. 

x Lietuvos Dukterų Drau
gija ruošia pavasar io pokylį 
š.m. gegužės 8 d. 7 v.v. 
Jaunimo centre. Visi nuošir
džiai kviečiami dalyvauti . 
Laimei išmėginti reikalingos 
dovanos. Bilietai gaunami 
Lietuvos Dukterų nameliuose, 
2735 W. 71 St., Chicago, IL 
60629, tel. 312-925-3211. 

(sk) 

x Gera naujiena Detroito 
lietuviams: Baltia Express at
stovai „Europe Enterprise"" 
priiminėja siuntinius į Lietuvą. 
Pristatykite adresu: 320 E. 
Twelve Mile Rd., Ste. 205, 
Warren, MI 48092 arba skam
binkite tel. 313-558-9906. 

<sk) 

KONCERTAI, KUGELIAI IR 
„DRAUGAS" 

Čikagos Lituanistinės mokyklos aukštesniųjų - 7, 8.9 ir 10 klasių mokiniai, rašinėlių bei eilė
raščių konkurso laimėtojai (iš kairės): Elytė Žukauskaitė. Audra Apke, Danutė Genčiūtė, Alicija 
Juškaitė, Daina Lukaitė, Elvinas Sereikis, Audra Prialgauskaitė, Onutė Utz, Lisana von Braun. 

Nuotr. Irenos Juškienės 

x TRANSPAK siunčia tal-
pintuvus (konteinerius) į Lietu
vą k a s savaitę. Siunčiame 
„AIR CARGO". Siųskite per 
seniausią siuntinių į Lietuvą įs
taigą TRANSPAK, 2638 W 69 
St., Chicago. IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

(sk) 
_ , 

x Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime 
jums nuoširdžiai patars ir pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kur kūlis, tel. 
312-621-6954 arba jo sūnū? .r 
partneriai: Andrius Kurk* 
tel. 312-621-8999 ir Paulius 
Kurkulis, tel. 312421-8886 dir
bą su Oppenheimer & Co, Ino. 
Chicagoje. Iš kitur skambina •<• 
veltui: tel. 1-800421-2103. 

(sk) 

PASKIRTOS AUKOS 

Trisdešimt šeštasis Cicero 
lietuvių medžiotojų-žuvautojų 
klubo metinis susirinkimas 
įvyko Jaunimo centre, Čikagoje, 
balandžio mėn. 25 d. Susi
rinkimą atidarė valdybos pirmi
ninkas Vytautas Markevičius. 

Klubo nariams pageidaujant, 
valdyba sutiko pasilikti dar 
vienų metų terminui. Ją sudaro: 
V. Markevičius, J. Žemaitis, K. 
Vabalaitis, B. Slonskis. Re
vizijos komisiją — R. Gri
galiūnas ir K. Lazinka. 

Susirinkimas peržiūrėjo perei
tų metų atliktą veiklą bei gyvai 
diskutavo ateinančio sezono pro
gramą. Nutarta ateinančiame 
sezone daryti tris žuvavimo iš
vykas ir tris fazanų medžiokles 
bei kitus įvairumus. Priimti du 
nauji nariai. 

Susirinkimas nubalsavo auko
mis paremti : Našlaičių 
pensionatui Lietuvoje 200 dol., 
„Draugui" 100 dol., Jaunimo 
centrui 100 dol., „Lituanus" 
žurnalui 100 dol., Margučiui 50 
dol. ir Ryto ekspresui 25 dol. 

Po susirinkimo vyko nuo
taikingas pasivaišinimas. 

J.Ž. 

x Pianis tas Pe t ras Geniu
šas ir poetas Kazys Bradūnas 
atl iks programą Margučio 
renginyje gegužės 2 d., sekma
dienį, 3 vai. po pietų Jaunimo 
centre. 

x Balandžio 18 d. Pal. Jur
gio Matulaičio misijoje Lemonte 
pakrikštytas Jonas Viktoras 
Savickas. 

x Keturių dailininkų iš Pa
nevėžio — Eugenijaus Marcin
kevičiaus, Ričardo Ničajaus, Ro
mualdo Petrausko ir Osvaldo 
Juškos — meno darbų parodos 
atidarymas bus šį penktadienį, 
balandžio 30 d. 7:30 v.v. Čiur 
lionio galerijoje. Visuomenė 
kviečiama gausiai atsilankyti. 

(sk) 

x Šilto* žiemos, lietuviška, 
veikla , graži gamta, žemi 
mokesčiai — visa tai rasite St. 
Petersburgo apylinkėse, Flo
ridoje. Namai ir butai nebran
gūs, o juos įsigyti Jums nuošir
džiai padės patyręs namų preky
bos agentas Vladas Maželis. 
Skambinkite (813) 93*4613. 

(sk) 

x KAIRYS BALTIC EXPE-
DITING turi įvairybių patarna
vimų Jūsų artimiems Lietuvoje. 
Pristatome 6 rūšių traktorius 
nuo 2 cil. už $1,350 iki 6 cil. už 
$6,200. Turim įvairių padargų 
traktoriams. Siunčiam dolerius 
į Lietuvą ir pristatom gavėjui į 
rankas: 4% už persiuntimą + 
pristatymas, 3% siunčiant virš 
$2,100 + pristatymas. Rašyti su
skambinti: Vytui a r Genei 
Kairiams. 517 Fruit land Rd., 
Stoney Creek, Ontario. L8E 
5A6 C a n a d a . Tel . (416) 
643-3334. Fax (416) 643-8980. 

(sk) 

SESELIŲ KAZIMIERIEČIŲ ŠVENTĖ 
MARQUETTE PARKE 

Balandžio 18 d. Švč. M. Mari
jos Gimimo parapijos bažnyčioje 
buvo iškilmingai paminėta Sv. 
Kazimiero seserų kongregacijos 
įsteigimo 85 metų sukaktis. 
Kadangi Šv. Kazimiero seserys, 
galbūt kaip niekas kitas, turėjo 
nepaprastai daug įtakos ir 
nuopelnų lietuvių ateivių (ypač 
pirmųjų) gyvenime Amerikoje, 
suprantama, kad ir sukakties 
iškilmės buvo labai įspūdingos. 

Šv. Mišias aukojo Čikagos 
arkidiecezijos generalinis vika
ras vysk. John Gorman, išeivijos 
lietuvių sielovados reikalais 
besirūpinantis vysk. Paulius 
Baltakis, OFM. marijonų vie
nuolijos Šv. Kazimiero provinci
jos provinciolas kun. Viktoras 
Rimšelis, lietuvių jėzuitų 
Amerikoje provinciolas kun. 
Antanas Saulaitis, Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
klebonas kun. Joras Kuzinskas, 
prel. D. A. Mozeris ir daug kitų 
kunigų. Iškilmėms vadovavo 
brolis Thomas McCarthy, OSA. 
ir brolis Christopher Steinle, 
OSA. 

x Motinos Marijos Kaupai
tės dienos iškilmės sekmadienį, 
gegužės 2 d., prasidės 1:30 vai. 
po pietų prie 67 ir California 
gatvės. Tai bus ne eilinės 
iškilmės, nes Čikagos miesto 
gatvių dalys oficialiai pasipuoš 

i „Mother Maria Kaupas Drive" 
užrašais. 

x Noros Aušrienės kera
mikos paroda vyks Čiurlionio 
galerijoje gegužės 7—14 d. Ati
darymas gegužės 7 d. 7:30 v.v. 
Visi kviečiami atsilankyti. 

(sk) 

Mišių metu smuiku grojo ses. 
Marion Etzel, SDS, muzikos 
profesorė Roosevelt universi
tete, fleita — Annabelle O'Shea, 
vargonais ses. Theresa Papsis, 
SSC, muzikos mokytoja Maria 
aukštesniojoje mokykloje. 

Mišių pradžiai įvadą padarė 
ses. Agnesine Dering, SSC. 
lektorės buvo ses. Mary Balkus, 
ses. Virginia Gapsis ir ses. Dolo-
res Lopez. Eucharistinės litur
gijos metu giedojo visi susi
rinkusieji, o psalmes solo reči-
tavo ses. Johanne Marie Shai-
nauskas, SSC. 

Buvo labai įspūdinga, kai po 
Komunijos generalė vyresnioji 

| ses. Marilyn Kuzmickus papra
šė visas seseles atsistoti ir gar
siai pakartoti kongregacijos 
įsipareigojimus. 

Vysk. P. Baltakis sveikino se
seles, dėkojo Motinai Marijai, 
kuri įkūrė vienuolyną, nešusį 
šviesą ne tik Amerikoje, bet ir 
Lietuvoje, per 85 metus su meile 
bei pasiaukojimu tarnavusį 
žmonėms. Vysk. Baltakis pa
mokslą sakė lietuviškai, bet 
visos iškilmės vyko anglų kalba. 

Po Mišių svečiai buvo pakvies
ti į motiniškąjį namą vaišėms. 
Šventę ruošė komitetas, kurį su
darė: seselės Marion Panke 
(pirmininkė), Joanella Fayert, 
Julia Stankus, Margaret Petca-
vage, Margaret Mary Mazgelis, 
Mary Ba lkus ir Ka th leen 
Smith, kuri taip pat sukūrė 
viršelį knygelei, vartotai per šv. 
Mišias bažnyčioje. Pažymėtina, 
kad Euchar is t inę liturgiją 
paruošė ses. Mary de Sales 
Sokol, SSC. 

D. B. 

Praėjus Giedrės Kaukaitės ir 
Gražinos Landsbergienės kon
certų serijai, „Draugo" vajaus 
renginių komitetas balandžio 28 
d. vakare susirinko T. Marijonų 
patalpose aptarti tolimesnius 
planus, kad „Draugas", vienin
telis išeivijos lietuvių dienraštis, 
galėtų toliau sėkmingai gyvuo
ti. Nenorint kelti prenumeratų 
kainos, ieškoma daugiau prenu
meratorių arba ruošiami įvairus 
parengimai finansiniai parem
ti „Draugą". Nors, solistei 
Giedrei Kaukaitei susirgus, 
susidarė nenumatytų išlaidų, 
koncertai vis tiek atnešė pelno. 

Susirinkime dalyvavo kun. 
Petras Cibulskis, provinciolas 
Viktoras Rimšelis, Vaclovas 
Momkus, Marija Remienė, Ma
tilda Marcinkienė, Antanina 
Repšienė, Julija Smilgienė, Sofi
ja Plenienė, Juzė Ivašauskienė, 
Alina Vadeišienė, Stasys Džiu
gas, Jadvyga Dočkienė, Kostas 
Dočkus ir Indrė Tijūnėlienė. 
Visi buvo dėkingi „Draugui" 
aukojantiems ir organizacijoms, 
ruošusioms parengimus paremti 
„Draugą". Jų pagalba „Drau
gui" neapsakomai reikalinga ir 

buvo išreikštas prašymas, kad 
tai taptų tradicija ir organiza
cijos bei parapijos savo nuožiūra 
vieną renginį per metus suruoš
tų paremti „Draugui". Aiškiai 
žinome, kad mūsų visuomeninė 
veiklai visai sužlugtų, jei 
„Draugas" dingtų. 

Tradicinė gegužinė prie 
„Draugo" numatoma rugpjūčio 
1 dieną. (Galite įsivaizduoti, kad 
tokią žinią išgirdusios, moterys 
vos tvėrė iš džiaugsmo: žadėjo 
jau šiandien pradėti skusti bul
ves kugeliui!) Gegužinė vi
suomet smagiai praeina, nes yra 
malonu sodelio jaukioje ap
linkoje pabendrauti, o lietaus 
nebijoma, nes būna išnuomotos 
dvi palapinės, kuriose sustatyti 
stalai su kėdėmis. 

Vajaus užbaigtuvių banketas 
bus rugsėjo 26 d. Martiniąue 
salėje. Prašoma iš anksto šią da
tą įsidėmėti. Būtų gražu, jei visi 
tą vakarą paliktų „Draugui" ir, 
gausiai dalyvaudami, prisidėtų 
prie „Draugo" išlaikymo. 
„Draugo" b a n k e t a s nėra 
kažkokio elito banketas, o mūsų 
visų banketas, nes „Draugas" 
yra mūsų visų laikraštis. 

Indrė 

Natalija Padalino, Ada Valaitytė ir Rima Griauzdytė uoliai skaito lietuviškas 
knygas Čikagos lituanistinės mokyklos skelbtame skaitymo konkurse. 

Operą „Norma' prisimenant: 
Adalgisa (Nijolę Ambrazaityte). 

Pollione (Bronius Tamašauskas) vilioja 

Nuotr. Martyno Vidzbelio 

BRONIAUS JONUŠO 
STIPENDIJA 

Muziko ir kompozitoriaus Bro- | 
niaus Jonušo stipendija šiemet 
bus jau šešioliktoji. Ji bus duo
ta studentui ar studentei, kuris 
ar kuri šalia pagrindinių studijų 
studijuoja ir lituanistiką bet ku
rioj aukštojoj mokykloj, bet ku
rioj šaly. Stipendiją įsteigė Br. 
Jonušo našlė Emilija Jonušienė, 
gyvenanti Omahoj, savo vyro 
Jonušo atminimui ir įamži
nimui. Jonušienė išlaiko ir 
administruoja du didelius, mo
dernius namus vyresniesiems, o 
iš gauto pelno remia lietuviškas 
institucijas, neturtinguosius 
studentus. 

Stipendijos dydis — 1000 do
lerių. 

Norintieji kandidatuoti turi 
iki 1993 liepos 1 d. atsiųsti pra
šymą su kurios nors lietuviškos 
organizacijos rekomendacija ir 
savo veiklos lietuviškoj dirvoj 
aprašymu. Stipendijai kandida
tą parinks atitinkama komisija. 
Iki šiol stipendijas gavo dvi
dešimt jaunuolių, visi jie žinomi 
savo veikla. 

Prašymus siųsti: Broniaus Jo
nušo stipendija, 9927 De-
vonshire, Omaha, NE 68114. 

x Lietuvių kilmės jaunuo
liai, Illinois valstijos gyventojai, 
kurie ruošiasi studijuoti 
farmaciją, veterinariją, me
diciną ir kitas panašias šakas, 
gali gauti Augie J. Altar 
stipendiją. Ji įkurta 1990 m. 
birželio mėn. Augie J. Altar 
šeimos pastangomis. Stipendija 
metinė, 500 dol. (šioji skiriama 
1993-1994 mokslo metams). 
Informacijų galima gauti, ra
šant (būtinai įdėti ir sau 
adresuotą, su ženkliuku voką): 
The Augie J. Altar Scholarship, 
c.o 7115 W. 9lst St., Bridge-
view, IL 60455. Reikia kreiptis 
au dabar, nes stipendijų fondas 
nformacijas apie prašantį turi 
gauti iki š.m. gegužes 31 d. 

ŠAMPANAS LIETUVIŲ 
CENTRO RĖMĖJAMS 

LEMONTE 

Lietuvių centras Lemonte turi 
nemažai rėmėjų iš lietuvių ar
timose apylinkėse, bet ir iš 
toliau gyvenančių. Centro 
vadovybė visiems stengiasi atsi
dėkoti įvairiais renginiais, 
pobūviais ir vaišėmis. Tokie 
s o c i a l i n i a i - k u l t ū r i n i a i 
pabendravimai palaiko ne tik 
plačiai išsikleidusių lietuvių 
ryšį, bet ir finansiniai padeda 
išlaikyti plačios apimties Lietu
vių centrą Lemonte. 

Svarbias centro išlaikymo 
pareigas atlieka kultūrinių 
renginių komi te tas , vado
vaujamas Bronės Nainienės, su 
labai darbščių moterų talka. Po 
atve'vkyje buvusio Velykų 
stalo jos ir vėl balandžio 25 d. 
didžiojoje salėje surengė 
„šampano pr iešpiečius" . 
Svečiai, kurių buvo arti poros 
šimtų, buvo vaišinami įvairiais 
šaltais priešpiečių patiekalais ir 
šampanu. Vaišes pravedė Bronė 
Nainienė. Rūta Sušinskienė 
svečiams priminė varvantį, 
pasenusį centro stogą ir kvietė 
aukomis prisidėti prie jo remon
to. Šampano vaišių svečiai 
sumetė keletą šimtinių. Deja, jų 
dar daug trūksta iki reikiamos 
sumos naujam stogui uždengti. 

Pavasario lietūs labai kenkia 
centrui. Stogo dengimą reikia 
skubiai p radė t i , sur inkus 
daugiau lėšų. Mes negalime 
sekti sena filosofija: „Kaip 
taisysi stogą, kai lietus lyja, o 
kai saulė šviečia —nėra reikalo 
taisyti". 

Br. J . 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. (1-312) 776-8700 

Darbo vai nuo 9 iki 7 vai .vak 
šeštad. 9 v r. iki 1 vai. d 




