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Gruzinai Vilniuje badauja, 
nes Gruzijoje vykdomos 

represijos

Svarstoma, ar Sausio 13 
kaltininkus teisti už akių

Vilnius, kovo 15 d. (Elta) — 
Buvęs Gruzijos ministrų kabi
neto narys prenyero Zviad Gam- 
sachurdija vyriausybėje ir Gru
zijos valstybinio radijo ir te
levizijos departamento direkto
rius Teimuraz Kvantaliani kovo 
10 d. pradėjo bado akciją Vil
niuje. Jis su žmona Marina 
Labadzė jau keletą mėnesių 
gyvena Lietuvoje, slėpdamiesi 
nuo represijų Gruzijoje.

Kaip praneša Seimo opozicijos 
atstovė spaudai, trečiadienį 
Marina Labadzė ir Teimuraz 
Kvantaliani kreipėsi į profe
sorių Vytautą Landsbergį ir 
Tėvynės Sąjungą, prašydami 
gelbėti žudomus žmones, infor
muoti Lietuvos ir viso pasaulio 
visuomenę apie padėtį Gruzijo
je.

Kaip papasakojo Marina La- 
badze, jau dveji metai tęsiasi 
susidorojimo procesas prieš 
Zviad Gamsachurdijos šalinin
kus. Anot M. Labadzė, keletą 
tarptautinių organizacijų, ban
džiusių aiškintis proceso aplin
kybes, nustatyti grubiausi pa
žeidimai. Visi įrodymai buvo 
kankinimų metu išgauti prisi
pažinimai. Žmonėms buvo lau
žomi kaulai, jie buvo plikomi 
karštu vandeniu, terorizuojami, 
į kameras atvedant teisiamųjų 
vaikus.

Kovo 6 d. įvyko teismas — du 
žmonės buvo nuteisti mirties 
bausme. Vienas jų — gydytojas, 
medicinos mokslų kandidatas 
Petre Gelbachiani, kitas — te
levizijos inžinierius Irakli 
Dokradze, kuriam mirties baus
mę paskyrė už organizavimą 
televizijos stoties Gamsachurdi
jos bunkeryje ir radijo stoties 
Grozne. Daugelis teisiamųjų ne
galėjo turėti advokatų. Vienas 
buvęs parlamento narys nuteis
tas 15 metų kalėjimo.

Marinos Labadzė duomeni
mis, Gruzijoje po Eduard Še
vardnadzės atėjimo į valdžią jau 
nužudyta virš 50,000 žmonių,

Lietuva dar nepanaikins 
mirties bausmės

Vilnius, kovo 15 d. (Elta) — 
Seimo pirmininkas Česlovas 
Juršėnas pokalbyje su Europos 
Tarybos Parlamentinės Asamb
lėjos Teisės reikalų ir žmogaus 
teisių komiteto nariu Georghe 
Frunda pasakė, jog balandžio

Kazachstano
prezidentas paleido

parlamentą
Maskva, kovo 11d. (Reuters) 

— Kazachstano prezidentas 
Nursultan Nazarbajev šeš
tadienį paleido parlamentą, nes 
Konstitucinio teismo spren
dimas sukėlė abejones dėl jo 
teisėtumo, praneša Rusijos žinių 
agentūra Itar-Tass.

Itar-Tass, pranešanti iš Ka
zachstano sostinės Almaty, ci
tavo prezidento Nazarbąjevo pa
reiškimą, kad parlamento rinki
mai vyks už dviejų ar trijų mė
nesių. Prez. Nazarbajev taip pat 
priėmė vyriausybės atsistatydi
nimą. Atrodo, kad jis yra pakei
tęs savo pirmykščią poziciją, ku
rioje jis žadėjo atmesti Konsti
tucinio teismo sprendimą.

Konstitucinis teismas nu
sprendė, kad 1994 m. kovo mėn. 
vykę parlamento rinkimai buvo 
neteisėti, nes jie nesilaikė 
Konstitucijos.

apie 1.5 milijonai gruzinų, 
slapstydamiesi nuo represijų, 
pabėgo į kaimynines ir tolimes
nes užsienio valstybes. Tbilisy
je žmonės badauja, nėra šilto 
vandens, elektros, dujų. Viduti
nis mėnesinis atlyginimas — 1 
JAV doleris.

Bado akciją taip pat yra pa
skelbę Suomijoje esantis buvęs 
Gruzijos parlamento vadovas 
Merab Kiknadzė ir buvęs parla
mento narys Gulbani.

Ryšium su šia padėtimi Gru
zijoje Tėvynės Sąjunga (Lie
tuvos Konservatoriai) kovo 15 d. 
paskelbė tokį pareiškimą, kurį 
pasirašė partijos valdybos pir
mininkas Gediminas Vagno
rius.

„Tarptautinės žmogaus teisių 
organizacijos su dideliu nerimu 
kreipėsi į pasaulio visuomenę, 
kad Gruzijoje būtų sustabdyta 
budelio ranka, totalitarinio re
žimo teismo 1995 m. kovo 6 d. 
sprendimu iškelta virš dviejų 
buvusios teisėtos valdžios 
nepriklausomoje Gruzijoje 
pareigūnų ir šalininkų, dabar 
opozicijos veikėjų. Tai Iraklijus 
Dokvadze ir Petre Gelbachiani.

„Jiems nebuvo suteikta gali
mybė dalyvauti teisme ir iš
girsti mirties nuosprendį, nesu
teikta nė apeliacijos teisė. Dar 
septyniolika asmenų, iškankin
tų per tardymus ir ilgą kalini
mą, to paties teismo nuteisti 
kalėti nuo 2.5 iki 14 metų. 
Gruziją valdantis režimas, iškel
tas ginkluoto perversmo ir tapęs 
Rusijos militaristų sąjunginin
ku kare prieš Čečėniją, galuti
nai atsiskiria nuo demokratinio 
pasaulio savais žmogaus teisių 
pažeidimais.

Tėvynės Sąjungos—Lietuvos 
Konservatorių valdyba kviečia 
Lietuvos vyriausybę ir visas 
partijas imtis skubių politinių 
žingsnių, kad būtų pirmiausiai 
sustabdytas mirties nuospren
džio įvykdymas”, baigiamas 
konservatorių atsišaukimas.

mėnesį Seimas ruošiasi priimti 
nutarimą dėl Europos pagrindi
nių žmogaus teisių ir laisvių 
konvencijos įsigaliojimo.

Georghe Frunda atvyko su 
trijų dienų vizitu į Lietuvą 
patikrinti, kaip vykdomi jos 
įsipareigojimai Europos Tary
bai. Vienas tokių įsipareigojimų 
buvo Konvencijos ratifikavimas 
per du metus nuo įstojimo. Lie
tuva į Europos Tarybą priimta 
1993 m. gegužės 14 dieną. Rati
fikavimo procedūra, pasak Čes
lovo Juršėno, užimtų nemažai 
laiko, todėl kol kas ketinama 
apsiriboti Seimo nutarimu.

Tačiau Lietuva kol kas nega
lės įvykdyti Europos Tarybos 
primygtinos rekomendacijos — 
panaikinti mirties bausmę. 
„Esant labai sudėtingai ir' 
net pavojingai kriminogeninei si
tuacijai, toks aktas būtų sunkiai 
suprastas visuomenėje”, sakė 
Česlovas Juršėnas.

• Prezidento dekretu 
Lietuvos ambasadorium Čekų 
Respublikoje paskirtas buvęs 
Lietuvos sveikatos ministras 
Jurgis Brėdikis, o Lietuvos 
ambasadorium Kazachstane pa
skirtas Juozas Ašembergas, iki 
šiol šioje ambasadoje buvęs 
patarėju ir laikinuoju reikalų 
patikėtiniu. (Elta)

Prancūzijos ministras pirmininkas Eduard Balladur prezidentinių rinkimų kampanijoje bando 
atkovoti pirmą vietą, aiškiai apeliuodamas į prancūzų patriotizmą. Ruošiantis balandžio 23 d. 
vyksiantiems prezidento rinkimams, konservatorių „Subruzdimas už Respubliką” partijai 
priklausantis Balladur tvirtina, kad naujoje Europoje reikia stipresnės Prancūzijos, ir kad 
Prancūzijos stiprėjimas glūdi jos aktyvioje rolėje, stiprinant Europos Sąjungą. Šią savaitę 
paskelbtame apklausinėjime, jei žmonės būtų šiuo metu balsavę, jis būtų surinkęs balsų tik trečiai 
vietai. Daugiau už jį būtų surinkęs kitas konservatorius — Paryžiaus meras Jacųues Chirac ir 
socialistas Lionei Jospin.

Keliamas klausimas, ar lenkų 
rinkiminė programa 

prieštarauja Konstitucijai
Vilnius, kovo 15 d. (Elta) — 

Teisingumo ministras Jonas 
Prapiestis mano, kad Lietuvos 
Lenkų Rinkimų Akcijos (LLRA) 
programa savivaldybių rinki
muose prieštarauja Lietuvos 
Respublikos Konstitucijai.

Kalbėdamas Seime jis sakė, 
kad LLRA rinkiminėje deklara
cijoje yra teiginiai apie siekimą 
Vilniaus ir Šalčininkų rajonų 
pagrindu įkurti Vilniaus apskri
tį. Joje kviečiama atkakliai 
priešintis Vilnijos suskaldymui 
bei reikalaujama oficialios 
vietinės daugiakalbystės.

Jeigu šie teiginiai būtų 
išdėstyti Seimo rinkimų prog
ramoje ir būtų nurodyta, kad 
juos įgyvendinti bus siekiama

Lenkai nori atskiros 
apskrities Vilniui ir 

Šalčininkams
Vilnius, kovo 16 d. (Elta) — 

Lietuvos Lenkų Rinkimų Akci
ja (LLRA) savo teiginiais sa
vivaldybių tarybų rinkimų dek
laracijoje prieštarauja Lietuvos 
Konstitucyai, įsitikinusi „Vilni
jos” draugija.

Rytų Lietuvos problemas na
grinėjančios ir sprendžiančios 
„Vilnijos” draugijos pirmi
ninkas Kazimieras Garšva pra
nešė, kas rašoma LLRA savival
dybių tarybų rinkimų deklaraci
joje. LLRA rašo, kad „sieks
Vilniaus ir Šalčininkų rajonų Kespublikos Konstitucijos 11, 
pagrindu įkurti Vilniaus ap- 14, 28, 123 straipsniams ir kai 
skritį”, „atnaujinti Lenkijos, kuriems įstatymams.
Rusijos televizijų programų

Darbininkų Sąjungos akcija 
Vilniuje

Vilnius, kovo 16 d. (Elta) — 
Lietuvos Darbininkų Sąjunga, 
tęsdama akciją „Darbo, duonos 
teisingumo”, ketvirtadienį 
Savivaldybės aikštėje surengė 
mitingą. Prie Vyriausybės rū
mų su plakatais ir lentelėmis, 
ant kurių užrašyti akcijos reika
lavimai „Duonos”, „Tvarkos”,

parlamentiniu keliu, jie, pasak 
Jono Prapiesti, būtų teisėti. 
Tačiau savivaldybes, kurių dali
mi atstovai kviečiami to siekti, 
negalį revizuoti aukščiausiosios 
valdžios priimtų norminių aktų. 
Savivaldybės neturi teisės sabo
tuoti įstatymų, o juo labiau 
kviesti aktyviai jiems priešintis, 
pabrėžė ministras.

Dėl to Teisingumo ministeri
ja įspės Lietuvos lenkų rinkimų 
akciją, nustatys terminą likvi
duoti pažeidimus ir atitinkamai 
nuo reakcijos spręs klausimą dėl 
jos veiklos sustabdymo. Pasak 
ministro, tai bus padaryta, 
gavus oficialų LLRA rinkimų 
programos tekstą, aprobuotą jos 
aukščiausiųjų organų.

transliavimą”, „visomis 
priemonėmis rems Lenkų uni
versiteto Vilniuje veiklą”, 
„stengsis, kad būtų sugrąžinti 
tautinių mažumų pastatai”. 
LLRA taip pat „pasisako už tau
tinių mažumų vietinių kalbų 
statusą, kai atitinkama ma
žuma sudaro ne mažiau kaip 
10% gyventojų”, o „valstybinės 
kalbos mokėjimo atestacija turi 
būti atidėta iki 2000 metų”.

šie teiginiai, anot Kazimiero 
Garšvos, prieštarauja Lietuvos

„Sąžinės”, „Teisybė')”, „Darbo”, 
susirinko daugiausia pensinio 
amžiaus žmonės.

Kalbose buvo sakoma, kad ko
vodami už Lietuvą 1991 m. sau
sio 13-ąją nesitikėjo, jog sulauks 
tokių laikų, kai „žmonės išvaro
mi iš darbo, pensininkai mari
nami badu, o prezidentas už

Kovo 11-oji paminėta
Vašingtone

Vilnius, kovo 13 d. (LA- 
AGEP) — Kovo 11d. Lietuvos 
ambasadoje Vašingtone sureng
tas pirmasis Jungtinėse Vals
tijose mokslus einančio ar 
laikinai JAV gyvenančio Lietu
vos jaunimo susitikimas.

Kaip rašo „Lietuvos aidas”, 
dalyvavo visas ambasados per
sonalas bei daugiau kaip 40 iš 
Lietuvos į JAV atvykusių stu
dentų, stažuotojų, mokslininkų 
iš Floridos, Indianos, Connecti- 
eut, Massachusetts, Maryland, 
New Jersey, New Yorko ir Vir
ginijos valstijų kolegijų, uni
versitetų ir kitų mokslo įstaigų.

Slovėnijos parlamentarai nori 
tampresnių prekybinių ryšių 

su Lietuva
Vilnius, kovo 15 d. (Elta) — 

Slovėnijos Nacionalinės Asamb
lėjos prezidentas Jožef Stolc 
spaudos konferencijoje sakė 
sieksiąs įtikinti savo šalies vers
lininkus ir kai kuriuos vyriau
sybės narius, kad Lietuvoje 
galima ir būtina investuoti 
kapitalą bei užmegzti su ja tam
presnius prekybinius ryšius. 
„Mes įsitikinome, kad Lietuva 
yra saugi šalis tiek kapitalui, 
tiek verslui”, pabrėžė jis.

mūsų pinigus vežiojasi dukrelę 
į užsienį”.

Kauno krašto invalidų ir pen
sininkų socialinėms teisėms 
ginti organizacijos atstovas Vy
tautas Andrijauskas pažadėjo 
„gegužės mėnesį į teismą pa
duoti premjerą Adolfą Šleževi
čių už neteisingą kompensacijos 
už sužalojimą darbe indeksavi
mą”.

Akcijos dalyviai reikalavo, 
„kad valdžią paimtų tie, kurie 
moka vadovauti”. Ypač akty
viai mitingo dalyviai rinko 
aukas — po vieną centą — „A. 
Šleževičiui už garbės ir orumo 
įžeidimą”. Iš savivaldybės 
aikštės akcijos dalyviai pa
traukė prie Seimo rūmų, kur 
ankstesnės akcijos metu stovė
jusių palapinių vietoje susmeigė 
3,000 lentelių su akcijos reika
lavimais.

Vilnius, kovo 3 d. (LR) — „Po 
kelių mėnesių Vilniaus apy
gardos teismui pradėjus nagri
nėti Sausio 13-osios bylą, ji gali 
būti ištirta nevisiškai, tikrieji 
1991 m. įvykių sumanytojai ir 
organizatoriai gali likti neat
skleisti”, kovo 2 d. Vilniuje 
įvykusioje spaudos konferenci
joje sakė generalinio prokuroro 
pavaduotojas Artūras Paulaus
kas.

Pasak jo, šiuo metu iš 51 
kaltinamojo šioje byloje septyni 
nors ir ne taip greitai, kaip 
norėtųsi, tačiau susipažįsta su 
bylos medžiaga (M. Burokevi
čius susirgo, skundžiasi šir
dimi). Likusieji 44 kaltinamie
ji gyvena Rusijoje ir Baltaru
sijoje. Jų teismas planuojamas 
už akių, tačiau ankstesnių bylų 
(susijusių su OMON veikla Lie
tuvoje), kuriose kaltinamuosius 
prokuratūra teismui siūlė nu
teisti už akių, teismo procesai 
neįvykdavo.

„Akivaizdu, kad Vilniaus 
apygardos teismas gali nenorėti 
nagrinėti bylą kaltinamųjų, V. 
Švedo, A. Naudžiūno, E. Kaspe 
ravičiaus, V. Kriučkovo, D. 
Jazovo, V. Ačialovo, O. Senino. 
V. Uschopčiko, kurių nėra Lie
tuvoje” sakė prokuroras. „Rusi
ja kaltinamuosius atsisakė iš
duoti Lietuvai motyvuodama 
tuo, kad jie yra Rusijos pilie
čiai”.

Generalinė prokuratūra Sei
mo Valstybės ir teisės komitetui 
buvo pateikusi pasiūlymą pri

v
Žmogaus teisių komitetas 
beveik pasmerkė Kiniją

Geneva, kovo 8 d. (AP) — 
Jungtinių Tautų Žmogaus tei
sių komisija kovo 8 d. beveik pa
smerkė Kiniją dėl žmogaus tei
sių pažeidimų. Sis klausimas

Jožef Stolc vadovavo dvi die
nas su oficialiu vizitu Lietuvoje 
viešėjusiai Slovėnijos Naciorta- 
linės Asamblėjos delegacijai. 
Delegacija susitiko su Seimo 
pirmininku Česlovu Juršėnu, 
ministru pirmininku Adolfu 
Šleževičium, užsienio reikalų 
ministru Povilu Gyliu, ekono
mikos ministru Aleksandru Va
siliausku. Slovėnijos parla
mentarus priėmė prezidentas 
Algirdas Brazauskas.

Delegacijos pokalbiuose su 
Seimo komitetų ir frakcijų 
nariais aptartos tarpparlamen
tinio bendradarbiavimo gali
mybės komitetų bei frakcijų 
lygyje- Manoma, kad jis turėtų 
būti naudingas įstatymų pro
jektų ruošimo, teisinės reformos 
ir parlamentinio darbo organi
zavimo srityse. Konkretūs susi
tarimai bus pasiekti Seimo de
legacijos vizito į Slovėniją 
metu. Jožef Stolc pareiškė įsi
tikinimą, kad Lietuva ir 
Slovėnija parems vieną kitą 
toliau integruojantis į Europos 
struktūras, taip apt sprendžiant 
joms rūpimas problemas tarp
tautinėse organizacįjose. „Iki 
šiol mes gerai sutarėme”, pa
brėžė jis, priminęs, kad Lietuva 
ir Sovėnija kartu — 1993 m. ge
gužės 14 d. — buvo priimtos į 
Europos Tarybą.

imti įstatymą, kuriame būtų 
numatyta galimybė nagrinėti 
bylą nedalyvaujant teisiama 
jam, t.y. teisti už akių. Proku 
ratūros atstovas komiteto posė
dyje teigė, kad yra daug bylų, 
kuriose įtariamieji slapstosi 
kitose valstybėse. Jeigu, būtinai 
dalyvaujant advokatui, asmuo 
būtų nuteistas už akių, o vėliau 
jis atsirastų, teismas galėtų būti 
atnaujintas.

Nors, posėdyje dalyvavusio 
prokuratūros darbuotojo teigi
mu, visi dalykai Sausio 13-osios 
byloje yra susiję, tačiau Seimo 
komiteto pirminininkas P. Vit
kevičius manė, kad „tokius at
vejus reikia išskirti į atskirą 
bylą”. Jam pareiškus, kad rei 
kia išsiaiškinti, ar tikrai kitose 
valstybėse yra teismo proceso už 
akių normos, Seimo narių nuo
monės dėl prokuratūros pasiū
lymo išsiskyrė, ir sprendimas 
nebuvo priimtas.

Artūras Paulauskas spaudos 
konferencijoje sakė, kad 
įstatymai, numatantys gali
mybę nagrinėti bylas už akių, 
yra Vokietijoje ir Prancūzijoje. 
Šiuo pagrindu pastarojoje šalyje 
kalėti iki gyvos galvos už akių 
buvo nuteistas pasaulinio masto 
teroristas Carlos — „Šakalas”, 
bet specialiosioms tarnyboms jį 
parsigabenus iš Afrikos šio tero
risto prašymu byla pradėta na
grinėti iš naujo.

Sausio 13-osios byloje yra apie 
300 tomų, per 1,000 nukentėju 
šiųjų ir apie 2,000 liudytojų.

jau ne pirmą kartą keliamas JT 
komisijoje, bet šį kartą Pekino 
persvara komisijoje sudarė tik 
vieną balsą: prieš rezoliuciją 
balsavo 21, už — 20 narių. Dvy
lika valstybių susilaikė.

Žmogaus teisių gynimo orga
nizacijos balsavimą pavadino 
dideliu laimėjimu, nes iki šiol 
Kinijai pavykdavo išvengti net 
šios temos svarstymo komisijo
je. Kovo 8 d. buvo balsuojama 
tik todėl, kad kelių Afrikos ir 
Azijos šalių delegatai nutarė 
neblokuoti klausimo svarstymo.

Prieš pat balsavimą į delega 
tus kreipėsi Kinijos ambasa
dorius Jin Yongjian. „Priėmę 
rezoliuciją, grįšime į Opijaus 
karų laikus, o Kinija ir vėl taps 
Vakarų savivalės auka”, sakė 
ambasadorius.

JAV delegacijos vadove Gerai 
dine Ferraro ragino trečiojo 
pasaulio šalis balsuoti už re
zoliuciją. „Kinijos žmonės 
gyvens geriau, jei pasaulio ben 
drija garsiai prabils apie jų pro 
blemas”, pareiškė G. Ferraro. 
Žmogaus teisių gynimo organi
zacijos siekia Kiniją smer
kiančios rezoliucijos jau nuo 
1989 m. kruvinų įvykių Pekine.

Rezoliucijos projektą komisijai 
pateikė Europos Sąjunga, ją 
palaikė JAV, Japonija ir kitos 
valstybės. Tarp Kiniją palai 
kiusių valstybių buvo Rusija, 
Indija, Pakistanas, Sudanas, 
Alžyras, Bangladešas ir Kuba.

KALENDORIUS

Kovo 17 d.: Šv. Patrikas 
(mirė 461 m. Airijoje); Gertrūda, 
Gendvilas, Varūna.

Kovo 18 d.: Šv. Kirilas 
Jeruzalietis, vyskupas, Bažny
čios mokytojas (mirė 386 m.) ; 
Edvardas, Eimutis, Gintarė.
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/PORTO APŽVALGA

Redaktorė Irena Regienė

Š. AMERIKOS LIETUVIŲ 
SLIDINĖJIMO 
PIRMENYBĖS

Collingwood, Ont., Kanadoje, vasario 23-24 d. vykusių V PLS žaidynių 
slidinėjimo varžybų laimėtojui Linui Vaitkui aukso medalius uždeda R. Girs
kis, V PLS žaidynių darbo komiteto pirmininkas.

Nuotr. Algirdo Nako

1995 m. Š. Amerikos lietuvių 
kalnų slidinėjimo pirmenybės 
vasario 25 d. vyko Loretto Ski 
Resort, Loretto, Ont., Kanadoje. 
Šios varžybos buvo lyg tęsinys V 
Pasaulio Lietuvių Sporto 
Žaidynių slidinėjimo varžybų, 
vasario 23 ir 24 d. vykusių Blue 
Mountain Ski Resort, Colling- 
vvood, Ont., Kanadoje. Varžybų 
programoje slalomas ir did. sla
lomas.

Dauguma varžovų dalyvavo 
abiejose varžybose. Užjūrio sli- 
dinėtojai, t.y. iš Lietuvos ir 
Australijos, dalyvavo ŠAL
FASS-gos pirmenybėse tik kaip 
svečiai ir nesikvalifikavo 
ŠALFASS-gos laimėjimams bei 
apdovanojimams. Varžybose 
dalyvavo arti 50 slidinėtojų, 
atstovavusių Toronto „Vyčiui”, 
Toronto „Aušrai”, Toronto 
„Jungčiai”, Clevelando „Žai
bui” ir Detroito „Kovui”. Šalia 

to, dar buvo keli nepriklausomų 
ar neišaiškintos klubinės pri
klausomybės varžovų. Dalyvių 
dauguma buvo vyrai ir ber
niukai. Moteriškos lyties varžo
vių buvo nedaug ir jų pasekmės 
silpnokos.

Vyrų klasėje Linas Vaitkus 
iš Colorado pasireiškė kaip 
iškilus slidinėtojas, laimėdamas 
slalomo ir didžiojo slalomo rung
tis. Gerai pasirodė ir kanadietis 
Linas Stripinis. Ypač pažy
mėtini jaunieji 13-16 m. grupės 
slidinėtojai: Tomas Skrinskas, 
Linas Ruslys, Paulius Dai- 
lydė (visi „Aušra”).

Pirmenybes sklandžiai pra
vedė Toronto LSK „Jungtis”, 
vadovaujant Rimui Kuliavui. 
Varžybų pradžios suvėlavimas 
įvyko dėl vietovės savininkų 
kaltės, bet ne dėl rengėjų.

amb

9 metų ir jaunesnių kl.: 1)
Stasys Pacevičius (V) 39.40 sek. 
(1 dalyvis).

10-12 m. kl.: 1) Juri Kongats 
(A) 27.15 sek., 2) Jonas Birgiolas 
(A) 28.98 sek., 3) Danielius 
Puzeris (A) 37.51 sek.

13-16 m. kl.: 1) Tomas Skrins
kas (A) 21.74 sek., 2) Linas 
Ruslys (A) 23.09 sek., 3) Paulius 
Dailydė (A) 23.14 sek.

17-34 m. kl.: 1) Linas Vaitkus 
(N) 20.75 sek., 2) Mykolas Ši
leika (A) 23.64 sek., 3) Petras 
Taraška (Ž) 27.50 sek.

35-49 m. kl.: 1) Raimondas 
Valadka (V) 28.16 sek., 2) Algis 
Pacevičius (V) 29.16 sek. (Kiti 3 
neužbaigė).

50-64 kl.: 1) Arūnas Dailydė 
(J) 36.34 sek. (Tik 1 dalyvis).

65 m. ir vyresnių kl.: 1) Jo
nas Jonaitis (V) 29.83 sek., 2) 
Vytenis Čiurlionis (Ž) 31.47 
sek., 3) Algirdas Nakas (N) 
33.63 sek.

Moterys if mergaitės

Absoliučios laimėtojos (ne
riboto amžiaus): 1) Ramona 
Valadkienė (V) 28.80 sek., 2) 
Aleksa Pacevičiūtė (V) 32.77 
sek., 3) Aleksandra Valadkaitė 
(V) 35.11 sek.

9 m. ir jaunesnių kl.: 1) Jani 
na Pacevičiūtė (V) 38.16 sek., 2) 
Vilija Valadkaitė (V) 41.42 sek. 
(Tik 2 dalyvės).

10-12 m. kl.: 1) Aleksa Pa
cevičiūtė (V) 32.77 sek., 2) Alek
sandra Valadkaitė (V) 35.11 
sek. (Tik 2 dalyvės).

13-16 m. kl.: Nebuvo dalyvių.
17-34 m. kl.: 1) Kate Tutlienė 

(V) 39.78 sek. (Tik viena dalyvė).
35 m. ir vyresnių kl.: 1) 

Ramona Valadkienė (V) 28.80 
sek., 2) Rita Birgiolienė (A) 
35.29 sek. (Tik 2 dalyvės).

Moterys ir mergaitės

Absoliučios laimėtojos (ne
riboto amžiaus): Indrė Kon 
gats (A) 47.42 sek. (24.08 •* 
23.34), 2 Natalie Šalkauskytė 
(N) 50.35 sek. (25.98 424.37), 3) 
Rita Birgiolienė (A) 50.76 sek. 
(25.98 ,24.78).

9 m. ir jaunesnių kl.: 1) Ja
nina Pacevičiūtė (V) 29.94 sek., 
2) Vilija Valadkaitė (V) 37.24 
sek. (Tik 2 dalyvės).

10-12 m. kl.: 1) Aleksa Pace 
vičiūtė (V) 25.53 sek., 2) Alek

ŠALFASS PRANEŠA

sandra Valadkaitė (V) 28.12 
sek. (Tik 2 dalyvės).

13-16 m. kl.: 1) Indre Kongats 
(A) 23.34 sek., 2) Natalie Šal
kauskytė (N) 24.37 sek. (Tik 2 
dalyvės).

17-34 m. kl.: 1) Kate Tutlienė 
(V). 33.35 sek. (Tik 1 dalyvė).

35 m. ir vyresnių kl.: 1) 
Ramona Valadkienė (V) 24.76 
sek., 2) Rita Birgiolienė (A) 
24.78 sek. (Tik 2 dalyvės).

ŠALFASS slidinėjimo 
komitetas

ŠACHMATŲ PIRMENYBĖS

ŠALFASS SLIDINĖJIMO 
PIRMENYBIŲ PASEKMĖS

1995 m. vasario 25 d., Loretto 
Ski Resort, Loretto, Ont., 

Kanada

Pastabos: Didžiajame
slalome buvo vykdomi 2 nusilei
dimai, tačiau slalome dėl laiko 
stokos, buvo pravestas tik vie
nas nusileidimas.

Absoliutūs vyrų ir moterų 
didž. slalomo ir slalomo laimė
tojai buvo išvesti pagal pa
siektas pasekmes, nepaisant 
kuriai klasei jie priklausytų.

Didžiajame slalome, dviejų 
nusileidimų suma buvo naudo
jama tik absoliučių laimėtojų 
nustatymui. Paskirose klasėse
— tik geresnis iš abiejų nusilei
dimų buvo imamas vertinimui.

Po pavardės: (A) reiškia 
Toronto „Aušrą", (V) — Toron
to „Vyti”, (Ž) Clevelando „Žai
bą”, (J) — Toronto „Jungtį”, (N)
— nepriklausomą ar neišaiškin
tos klubinės priklausomybės 
slidinėtoją.

SLALOMAS

Vyrai ir jauniai
Absoliutūs laimėtojai (neri

boto amžiaus): 1. Linas Vait
kus (N) 20.75 sek., 2) Tomas 
Skrinskas (A) 21.74 sek., 3) Li
nas Ruslys (A) 23.09 sek.

DIDYSIS SLALOMAS

Vyrai ir jauniai

Absoliutūs laimėtojai (neri
boto amžiaus): 1) Linas Vait
kus (N) 34.92 sek. (17.28 417.64),
2) Linas Stripinis (N) 37.62 sek. 
(18.69 <18.93), 3) Paulius Dai
lydė (A) 39.75 sek. (20.53 ♦ 
19.22).

9 m. ir jaunesnių kl.: 1)
Stasys Pacevičius (V) 36.31 sek. 
(1 dalyvis).

19-12 m. kl.: 1) Juri Kongats 
(A) 22.71 sek., 2) Jonas Birgio
las (A) 23.69 sek., 3) Danielius 
Puzeris (A) 26.56 sek.

13-16 m. kl.: 1) Paulius Daily
dė (A) 19.22 sek., 2) Tomas 
Skrinskas (A) 19.34 sek., 3) 
Christopher Guest (N) 21.08 
sek.

17-34 m. kl.: 1) Linas Vaitkus 
(N) 17.28 sek., 2) Linas Stripinis 
(N) 18.69 sek., 3) Mykolas Šilei
ka (A) 20.39 sek.

35-49 m. kl.: 1) Algis Pacevi
čius (V) 23.25 sek., 2) Rai
mondas Valadka (V) 23.67 sek.,
3) Vytenis Danaitis (J) 29.68 
sek.

50-64 kl.: 1) Arūnas Dailydė 
(J) 27.71 Sek., 2) Mindaugas 
Leknickas (A) 31.08 sek. (Tik 2 
dalyviai).

66 m. ir vyresnių kl.: 1) Vyte
nis Čiurlionis (Ž) 22.05 sek., 2) 
Jonas Jonaitis (V) 24.03 sek., 3) 
Algirdas Nakas (N) 24.75 sek.

1995 m. Š. Amerikos Lietuvių 
Šachmatų pirmenybės š.m. ge 
gūžės 20 ir 21 d. (šeštadienį ir 
sekmadienį) vyks Dievo Moti
nos lietuvių parapijos patalpose, 
18022 Neff Rd., Cleveland, 
Ohio. Tel. 216-531-4263 Vykdo 
LSK „Žaibo” šachmatų sekcija, 
kurios vadovas yra Vytautas 
Nasvytis. Oficialus USCF tur
nyro direktorius — Edvardas J 
Kry gėris.

Bus žaidžiama 4-rių ratų švei
carų sistema. Laiko riba — 40 
ėjimų per 90 min., su 30 min. 
„Sudden death”.

Tvarkaraštis. Šeštadienį, 
gegužės 20 d.: registracija nuo 
8:30 v.r. iki 9:15 v.r.; I ratas — 
9:30 v.r.; II ratas — 1:30 v. p.p. 
Sekmadienį, gegužės 21 d.; III 
ratas — 9:30 v.r.; IV ratas — 
1:30 v. p.p.

Laimėtojui teks dr. Algirdo 
Nasvyčio atminimo pereinamoji 
taurė, įsteigta 1982 m. Praėju
sių metų laimėtojai — Antanas 
Jasaitis (Čikagos Lietuvių 
Šachmatų klubas) ir Juozas 
Chrolavičius (Hamiltono LSK 
„Kovas”), abu surinkę po 3.5 
taško, šalia to, pirmų 3-jų vietų

laimėtojams skiriamos ŠAL
FASS-gos žaidynių plaketės. Sa
vo ruožtu bus pažymėti ir jau
niai (17 metų ir jaunesni). 
Taipogi bus ir piniginės premi
jos, nemažiau kaip už 3 vietas.

Dalyvauti tyyiečiami visi lie
tuvių Kilmės šachmatininkai. 
Dalyvių skaičius neapribotas.

Dalyvių registracija — iki 
1995 m. gegužės 13 d. imtinai, 
pas ŠALFASS-gos Šachmatų 
komiteto vadovą Vytautą Nas- 
vytį, šiuo adresu:

Vytautas Nasvytis, 1234 West 
Blvd., Cleveland, OH 44102. 
Telef. 216-631-0210. Faksas: 
216-943-4485.

Smulkios informacijos prane
šamos ŠALFASS-gos klubams ir 
pavieniams šachmatininkams, 
jei turime jų adresus. Reikalui 
esant, kreipkitės į V. Nasvytį.

Šios varžybos yra dalis 45-jų 
Š. Amerikos Lietuvių Sporto 
žaidynių, vykstančių tą pati 
savaitgalį CIevelande ir api
mančių krepšinį, tinklinį, stalo 
tenisą ir šachmatus.

ŠALFASS Centro valdyba
ŠALFASS Šachmatų k-tas

KREPŠINIO TAISYKLĖSE NĖRA 
IŠIMČIŲ IR PREMJERAMS

šeštadienį, kovo 11 d., Š. 
Marčiulionio krepšinio mokyk
loje prasidėjo partijų krepšinio 
turnyras, inicijuotas ir sureng
tas Centro sąjungos. Didžiausią 
atgarsį pirmą varžybų dieną 
sukėlė Centro sąjungos koman
dos pergalė (60:35) prieš LDDP 
ekipą, kurioje žaidė ir Gedimi
nas Kirkilas, Linas Linkevičius, 
Juozas Nekrošius, ir buvęs „Sta
tybos” asas R. Girskis. Centro 
sąjungos vadas Romualdas Ozo
las taip pat šiek tiek žaidė ir po 
to nuoširdžiai džiaugėsi: „Svar
biausia, kad niekam nesutruk- 
džiau”.

O LDDP pirmininkas prem
jeras Adolfas Šleževičius žaisti 
negavo. Jis atvažiavo į salę 
rungtynėms jau prasidėjus, 
persirengė, ir tada paaiškėjo, 
kad jo pavardės nėra nin«»tvnbi 
protoKon. LDDP Komandos ti e 
neria V. Nėnius (sporto depar 
tamento direktorius) mėgino 
įrodyti, kad tai nieko tokio,

Futbolas Čikagoje

ATSISVEIKINTA 
SU SALĖS
FUTBOLU

Kovo 12 d. „Lituanicos” futbo
lininkai atsisveikino su salės 
futbolu ir kartu su „major” 
divizija „Metropolitan” lygos 
pirmenybėse (kaip žinome, lauke 
vykstančiose pirmenybėse „Li
tuanica” jau ir pernai žaidė I 
divizijoje, tačiau lauko ir salės 
pirmenybės viena nuo kitos ne
priklausomos). Paskutiniame 
salės futbolo pirmenybių susi
tikime „Lituanicos” vyrai gavo 
pylos nuo „Pegasus” komandos 
pačiu didžiausiuoju skirtumu 
net 8-1. Ir tas atrodė dėsninga, 
nes tik su keliais pakaitais salės 
futbole žaisti labai sunku.

Kitų sekmadienio rungtynių 
pasekmės: „Green-White” — 
„Wings” 3-1, „Croatan” — 
„Cracovia” 4-4, „Kickers” — 
„Maroons” 4-3, „United Serbs” 
— „Eagles” 4-0. Ir tik pirmosios 
divizijos rungtynėse buvo pa
siekta labiau vienašališkų pa
sekmių. Čia „Schvvaben” įveikė 
„Highlanders” 9-1 ir „Trevian” 
nugalėjo „Fortūną” 8-0. Su 
„Fortūna” „Lituanicos” vyrai 
rungtyniaus pirmose pavasario 
rato rungtynėse namų aikštėje, 
Lemonte, balandžio 23 d.

Pavasario, rate „Metropo
litan” lygos I divizijoje 
„namuose” — Lemonte, turės 
ketverias rungtynes. Be jau 
minėtųjų prieš „Fortūną”, dar 
žais: gegužės 21 d. — prieš „Tre
vian”, birželio 4 d. — prieš „Real 
F.C.” ir birželio 24 d. — prieš 
,,Wings”. Visos rungtynės 
prasidės 3 vai. p.p. Plačiau apie 
šias pirmenybes lauke bus pra
nešama spaudoje.

„LITUANICOS” KLUBO
METINIS SUSIRINKIMAS

Sekmadienį, kovo 19 d., 1 vai. 
p.p. Lietuvių centro posėdžių 
kambaryje bus „Lituanicos” 
klubo metinis narių, rėmėjų ir 
prijaučiančiųjų susirinkimas. 
Čia bus aptarta klubo veikla, 
pranešimai, vyks naujos valdy
bos ir revizijos komisijos rin
kimai. Bus ir vaišės. Bus galima 
susimokėti ir nario mokestį. Ne
galintieji asmeniškai susirin
kime dalyvauti, nario mokestį 
(20 dol.) gali atsiųsti paštu, 
rašant iždininkui Leonui Jurai- 
čiui, 15242 Narcissus Court, 
Orland Park, IL 60462.

pavardę galima įrašyti. Teisėjai, 
atrodo, buvo linkę nusileisti. 
Bet nenusileido Centro sąjungos 
komanda, ir premjerui teko 
sėdėti ant atsarginių suolelio. 
Krepšinio taisyklėse išimtys 
premjerams nenumatytos.

Sekmadienį, kovo 12 d., su 
„Jaunąja Lietuva” Adolfas 
Šleževičius jau žaidė ir surinko 
5 taškus. •

Kitos rungtynės pasibaigė 
taip: Lietuvos Laisvės sąjunga
— Liberalų sąjunga 34:62, Tėvy
nės sąjunga — Politinių Kalinių 
ir Tremtinių sąjunga 29:46, De
mokratų partija — Nepriklau-

unybės partija 12:50, LDDP — 
„Jaunoji Lietuva” 44:45, Libe
ralų sąjunga — Socialdemokra
tų partija 61:18, Respublikonų 
partija — Centro sąjunga 48:36, 
Tautos Pažangos partija — Ne- 

iklaubuinybėS partija 53:41, 
Krikščionių Demokratų partija
— Politinių Kalinių ir Tremti
nių sąjunga 39:46, Demokratų
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Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė 
Administratorius Pijus Stončius 

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis

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

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

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

ten turi pradėti rungtyniauti 
šeštadienį.

Pagal ankstesnius planus Lie
tuvos jaunieji futbolininkai 
turėjo dar vykti ir į Illinois 
valstijos sostinę — Springfieldą, 
kur juos kvietė to miesto „Re- 
creation” departamento vedė
jas, lietuvių kilmės Michael 
Lėlys. Tačiau to miesto bur
mistrui neseniai pralaimėjus 
rinkimus atpuolė ir jo žadėta 
parama.

Atvykstančiais svečiais iš Lie
tuvos daugiausia rūpinsis (Či
kagoje lankymosi metu) „Li
tuanicos” futbolo klubo vado
vybė, o ryšius su jais mezga 
tarptautinio garso futbolo tei-

sėjų pareigūnas, „Lituanicos” 
narys Alfredas Kleinaitis.

Atrodo, kad netrukus reikės ir 
kitų futbolo mėgėjų paramos, 
nes tokią didelę grupę apnak
vinti Čikagoje reikės priva
čiuose namuose.

Kaip žinome, panaši grupė, 
pakeliui į Dalias, TX, Čikagoje 
viešėjo 1989 m., o nuvykusi į 
Dalias ji ten iškovojo garbingą 
antrąją vietą, pralenkusi dau
geli didelių valstybių atstovų.

E.Š.

Kab. tai. (312) 471-3300 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS

7722 S. Kadzla Ava., 
Chicago, III. 60652

Kab. 312-735-4477;
Rez. (705)245-0067; arba (706)246-6551 

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6446 So. Pulaski Road
^^J/alandos^a^a^suSĮtanm^

ATVYKSTA LIETUVOS
JAUNIŲ RINKTINĖ
Lietuvos jaunių futbolo rink

tinė vėl atvyksta į Dalias, TX, 
tarptautines futbolo žaidynes. 
Prieš tai jaunieji futbolininkai 
su palydovais (26 žmonės) tre
joms dienoms sustos Čikagoje. 
Grupė, pagal dabartinius pla
nus, Čikagoje turėtų pasirodyti 
balandžio 4 d. (antradienį) ir čia 
bus iki penktadienio ryto. Tada 
važiuotų į Teksas valstiją, nes

partija — Tautos Pažangos par
tija 25:57.

Teisę žaisti ketvirtfinalyje jau 
užsitikrino Nepriklausomybės 
partijos, Politinių Kalinių ir 
Tremtinių sąjungos ir Tautos 
Pažangos komandos. Kovo 15 d. 
nuo 5:30 v.v. vyks dvejos rung
tynės („Jaunoji Lietuva” — Cen
tro sąjunga ir Socialdemokratai 
— Liberalai), penktadieni, kovo 
17 d., nuo 7 v.v. — taip pat dve 
jos (LDDP — Respublikonai ir 
Krikščionys Demokratai — Tė 
vynės sąjunga).

Žymiausių krepšininkų Sergė- 
jaus Jovaišos ir Rimo Kurtinai
čio pavardes į savo paraišką 
galėjo įtraukti Tėvynės są
jungos komanda. Žaisti jie 
negali, bet remia komandą 
moraliai. Valstiečių ir Žaliųjų 
partijos turnyre nedalyvauja, 
nors paraiškas pateikė.

„Lietuvos aidas”,
kovo 13 d.

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 81.. Oak Lawn, IL

Pirmas apyl su Northwestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tai. 706-422-8260

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

3900 W »5 61. Tel. (706) 422-0101
Valandos pagal susitarimą 

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

penkt ir šeštd 9vr.-t2v.pp

•132 S. Kedzie Ava.. Chicago 
(312) 77I-MS6 arba (312) 469-4441 

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja

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

9525 S 79lh Avė , Hickory Hills, IL
Tai. (708) 568-8101
Vai pagal susitarimą

Tol. kabineto Ir buto; (708)652-4159 

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. SOth Ava., 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 bal chirurgių 
172 SahMar M., Elmhurst, IL 60126 

706-641-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tai. 706-634-1126

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS

7722 ». Kadzta, CMeago 60652 
Tai. 312-434-2123

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

Cardiac Diagnosls, Ltd. 
Marųuatta Medlcal Bulldlng 

6132 S. Kadžio 
Chicago, IL 60629 
Tal.^312) 436-7700 

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

Širdies ir Krauiagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą

Namų (708) 584-5527 

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA
6132 S. Kadžio, Chicago, III.

Tel. (312) 925-2670 
1185 Dundea Ava., Elgln, III. 60120 

Tel. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberte Rd., Hickory Hllla,
1 mylia | vakarus nuo Harlem Avė

Tai. (708) 598-4058
Valandos pagal susitarimą

IL

Dr. RAIMUNDAS RUGINIS
Chiropraktinis gydymas nuo 

nugaros, kaklo ir galvos skausmų
1025 Ogdon Ava.

Llslo, IL 60532 
Tai. 708-963-1410

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kadzla

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

Vizitai apmokami Medicare
Kabineto tol. (312) 776-2680 

Namų 708-446-5546
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (312) 585-7755

ARAS ŽLIOBA, M.D.

AKIŲ CHIRURGIJA 
AKIŲ LIGOS

Good Samarltan Madlcal Center- 
Napervllle Campus 

1020 E. Ogdan Ava., Sulis 310, 
Naparvllla IL 60503 
Tai. 706-827-0060 

Valandos pagal susitarimą
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Po Lietuvos Operos solistų koncerto CIevelande. LS k. — P. Stungys, D. StaniSkienė, E. Šilgalis, 
sol. B. Tamašauskas, sol. V. Šiškaitė, kun. G. Kijauskas, SJ, pianistas R Bekionis, M. Armonienė

Nuotr. VI, Bacevičiausir R. Bridžius.

Kiekvienais metais Lietuvių 
fondo vadovybė šaukia metinius 
narių suvažiavimus ir infor
muoja apie LF metinę veiklą. 
Šių metų laiške be įprastos in
formacijos LF nariai rado ir 
Tarybos siūlymą pakeisti kai 
kuriuos įstatų straipsnius.

Džiugu, kad 1994 metai buvo 
derlingi ir LF pagrindinį kapi 
talą papildė gauti labai stambūs 
palikimai bei aukos — 792,000 
dol., įstojo 106 nauji nariai (iš 
viso narių 6,772 ir pagrind. 
kapitalas 7,366,000 dol.). Tai 
antri tokie sėkmingi metai, nes 
prieš trejetą metų (1991 m.) bu
vo gauta tik 10,000 dol. dau
giau. Taip žengiant, netrukus 
džiaugsimės ir 10 mil. dol. 
Lietuvių fondo pagrindiniu 
kapitalu. Šiuo metu artėjama 
prie aštunto milijono užsklen
dimo. Tai nuopelnas daugelio 
lietuvių, bet svarbiausia auko
tojai bei testamentų sudarytojai 
ir darbšti LF vadovybė, dirbanti 
be atlyginimo, aukojanti savo 
laiką bei sugebėjimus Lietuvių 
fondui ir bendriesiems lietu
vybės išlaikymo reikalams. 
Padėka jiems visiems — auko
tojams ir vadovybei.

Besidžiaugiant LF kapitalo ir 
naujų narių augimu, sudomino 
laiške rastas Lietuvių fondo 
įętatų pakeitimo projektas. 
Lietuvių.fondo vadovybė nebe 
pirmą k^tą keičia įstatus ir tai 
nieko nuostabaus. JAV kon
stitucija turi keliolika 
papildymų ir dar dabar ne
vengia jų pridėti, prisitaikant 
prie pasikeitusių gyvenimo rei
kalavimų. Sveikintinos ir LF 
vadovybės pastangos eiti kartu 
su gyvenimu, pastebėtus įsta
tuose trūkumus papildyti nau
jais straipsniais, įsprausti į tei
sinius rėmus.

Kol LF taryboje yra didesnė 
dalis vyresnio amžiaus narių ir 
jų tarpe tebėra LF steigėjai,

LIETUVIŲ FONDO ĮSTATUS KEIČIANT

ANTANAS JUODVALKIS

kūrėjai ir ugdytojai, nėra pavo
jaus, kad taip sunkiai kauptas 
LF kapitalas būtų išdalintas ar 
likviduotas be LF narių 
pritarimo. Ateityje, į tarybą iš
rinkus naujus, kitaip galvo
jančius LF narius, galima 
sulaukti nenumatytų pa
sekmių.

Lietuvių fondas yra išeivijos 
dovana Lietuvai, nes taip buvo 
skelbiama aukotojams. Šiuo 
metu atidavimą Lietuvai gerai 
apgalvoti ir tenka susilaikyti, 
nes, išmetus iš įstatų žodį „ne 
sovietinės” Lietuvos (par.41), 
galima labai apsivilti, nes turi
me nemažą patyrimą, skirstant 
Lietuvai dovanotą milijoną 
dolerių. Lietuvių fondo sukaup
tas 7-8 milijonų dol. . pagr. 
kapitalas Lietuvai mažai reikš
mingas, nes užsienio parama ir 
paskolos jau prašoko pusę bili
jono dol., o krašte ekonominė 
padėtis nepagerėjo. Viskas ten 
praleidžiama per kaminus ar 
pilvą, nors valdo demokratiškai 
žmonių išrinktas Seimas, kurio 
absoliučią daugumą sudaro 
buvusieji LK partijos nariai, 
persikrikštiję į nekaltai 
skambančią LDDP ir perėmusią 
komunistų turėtą didelį turtą. 
Prezidentas ir ministrai yra ko
munistinės mokyklos auklėti
niai ir tebesilaiko ankstyvesnių 
partijos metodų.

Tai kelios pastabos dėl 
siūlomų narių suvažiavimui 
patvirtinti LF įstatų pakeitimo.

LF vadovybė visą laiką kvie
čia lietuviškąjį jaunimą jungtis 
į LF narių eiles ir pasiruošti iš 
vyresniųjų perimti LF vado
vybę. Iki šiol vis dar matome 
viršūnėje tuos pačius asmenis, 
o jaunieji paliekami tik stebė
tojais. LF vadovybėje (taryboje 
ir valdyboje) yra nemaža iš 
rinktų jaunesnio amžiaus narių.

bet iki viršūnės jie dar neprisi
kasė. Naujo darbo neišmoks
tama tik stebint kitus dirbant, 
o reikia pačiam pradėti dirbti ir 
tik tada galima spręsti apie dir
bančiojo sugebėjimą.

Lietuvių fondas iki šiol gražiai 
veikė, įgijo žmonėse pasi
tikėjimą ir pasiekė nuostabių 
rezultatų Geriausios sėkmės ir 
toliau siekti užsibrėžtų tikslų. 
Paremkime LF vadovybę, daly 
vaudami šaukiamame LF narių 
suvažiavime ir pareikšdami 
savo nuomonę.

Man jau ilgesnis laikas neduo
da ramybės Lietuvių fondo atei
tis. Sunkiai kauptas LF pagri- 
dinis kapitalas, pradedamas po 
truputį trupinti: atiduotas 
vienas milijonas dol. Lietuvai, 
kaip išeivijos dovana, vėliau 
dalis narių pareiškė pagei
davimą turimą savo įnašą per
leisti Lietuvai, kas sudarė 
palyginti mažą 150,200 dol. 
sumą. Ateityje ir vėl gali iškilti 
nauji projektai ir jiems remti 
gali būti skirta parama iš pagr. 
kapitalo. Kad to būtų išvengta, 
LF kapitalui reikėtų ieškoti 
pastovios bazės, kad sukauptas 
kapitalas būtų apsaugotas nuo 
išdraskymo.

Lietuviai advokatai, ypač 
esantieji LF taryboje, turėtų 
paieškoti įstatymo JAV teisė
tvarkoje ir pagal juos, sukūrus 
valdomuosius LF organus, ap
saugoti išaugintą pagr. kapita
lą nuo išdalinimo, o naudoti tik 
gautas pajamas. Reikėtų 
pastudijuoti, kaip veikia Fordo, 
Rockefelerio ir kiti fondai, 
remią įvairią amerikiečių 
kultūrinę veiklą milijoninėmis 
sumomis. Būtų gaila, kad 
pokarinės išeivijos pastangos ir 
teikta parama kultūrinei veik
lai nutrūktų, nes likvidavus 
pagr. kapitalą, nebeliktų 
pajamų. Pagalvokime ir apie 
tai.

LIETUVOS ŽYDŲ 
DOKUMENTŲ SIUNTA 

NEW YORKE
Iš Vilniaus į Nevv Yorką nese

niai atkeliavo didelė Lietuvos 
žydų dokumentų siunta, prane į 
ša „Laisvosios Europos radijas”. 
Šį įvykį žydų ir lietuvių atstovai 
vasario 23 d. paminėjo įspūdin 
ga ceremonija YIVO (Žydų tyri
mo centro) būstinėje Manhat-l 
tan, New Yorke.

YTVO centrą 1925 m. buvo nu
tarta įsteigti Vilniuje, dvasinia 
me ir kultūriniame Europos žy
dų centre. Per 14 metų YIVO 
spėjo sukaupti gausią biblioteką 
ir archyvus, kol centro darbą 
nutraukė karas. Dalis nacių pa
sigrobtos kolekcijos po karo 
buvo atrasta Vokietijoje ir iš
siųsta į New Yorką, kur jau 
buvo persikėlęs pats YIVO. Tik
tai 1988 m. paaiškėjo, kad ir 
likusioji dalis išvengė sunaiki
nimo. Nors 1949 m. Vilniuje už
darius Žydų muziejų, sovietų 
pareigūnai liepė kolekciją su
naikinti, ją išsaugojo tuometinis 
Knygų rūmų direktorius Anta 
nas Ulpis ir jo draugai.

Dokumentų atvykimo į New 
J Yorką paminėjime dalyvavo ir 
lietuviai — Lietuvos am
basadorius Vašingtone Alfonsas 
Eidintas su ambasados sekreto
rium Vytautu Žaliu bei Lietu 
vos valstybės archyvų direkto 
rius Alfonsas Piliponis, kuris 
paminėjo savo pastangas padėti 
tiems dokumentams patekti į 
pagrindinę kolekciją, „kur jie 
priklauso”.

Ambasadorius Eidintas prisi
minė savo ankstesnį bendravi
mą su YIVO ir lietuvių istorikų 
dalyvavimą šio centro surengto
je mokslinėje konferencijoje 
1990 m. New Yorke. Atsiųstus 

i dokumentus jis pavadino „docu- 
ment survivors”, palygindamas 
juos su masinį naikinimą išgy
venusiais žmonėmis.

Už dokumentų atsiuntimą 
nuoširdžiai padėkojo YIVO 
pirmininkas Bruc Slovin ir 
tyrimo vadovas Alan Nadler. 
Ištraukos iš nufilmuotos cere
monijos buvo parodytos New 
Yorko televizijos žinių laidose.

Pagal susitarimą su žydų

Praėjusiais metais išėjo iš 
[ spaudos Lietuvių fondo antra 
knyga, kurioje yra daug 
duomenų iš LF kūrimo, ugdymo 
ir veiklos. Jauniesiems fondo 
nariams, ypač esantiems 

i vadovybėje, reikėtų ją įsigyti ir 
pasiskaityti, kad žinotų, kaip 
LF veikia ir ką remia. Knyga
gaunama LF būstinėje.

tynmo centru, Lietuvos archyvų 
valdyba leidžia į New Yorką 
atvežti joe saugomus žydų doku
mentus restuuravimui ir mikro 
filmavimui, kad būtų atkurta 
YIVO kolekcija. Vieną dalį su 
grąžinus į Vilnių, bus siunčia 
ina kita. YIVO centras savo 
ruožtu padės Lietuvos archy
vams. Ceremonįjos metu ar
chyvo direktoriui Alfonsui Pili- 
poniui buvo įteiktos su Lietuva 
susijusių mikrofilmuotų doku
mentų kopijos.

„Čia visas nuskendęs žydų 
pasaulis”, kelioms dienoms po 
iškilmių praėjus, jau dokumen
tus pasklaidęs, pareiškė Alan 
Nadler. „Kokia to pasaulio įvai
rybė. Čia socialistai ir sionistai,j 
darbiečiai ir sentikiai, chasidai;’ 
jų laiškai, straipsniai, manifes-į 
tai. Tai ne tiktai Lietuvos, bet 
visos Europos žydų kultūros pa 
veidas — tartum čia būtų atkas 
tas jau dingusiu laikyt as kokios 
actekų civilizacijos sluoksnis. 
Tiktai šioji civilizacija dar labai 
arti, dar savaip kvėpuoja”, kai 
bėjo A. Nadler.

Tyrimo direktorius pridūrė, 
kad jo ir bendradarbių laukia 
milžiniškas triūsas: dokumentai 
išsklaidyti, laiko ir drėgmės 
sužaloti. Apie 95 proc. jų 
parašyti jidiš kalba, likusieji 
hebrajiškai, lenkiškai ir ru
siškai.

Paklaustas, ką šis dokumentų 
atsiuntimas reiškia lietuvių žy
dų santykiams, Nadler nedve
jodamas atsakė, kad tai „svar
bus posūkis, didelis žingsnis 
gera linkme”. Jis paminėjo 
vieną ceremonijos dalyvių, 
Krinsky, kuri, vokiečių prižiū
rima, turėjo šiuos dokumentus 
tvarkyti ir rūšiuoti Kauno gete. 
Nors ir neišsklaidžiusi tamsių 
atsiminimų, ceremonija ją nu
teikė viltingai. Panašiai šį 
istorinį įvykį išgyveno ir kitas 
holokausto siaubą Lietuvoje pa
tyręs Lietuvos Žydų draugijos 
New Yorke iždininkas George 
Birman.

Žydų dokumentų transatlan
tinė kelionė atveria duris į 
glaudesnį YIVO centro ir lietu
vių istorikų bendradarbiavimą. 
Žydų bendruomenės gyvenimas 
nepriklausomoje Lietuvoje tebė
ra beveik neištirta teritorija. 
Giliau, intymiau pažindami tą 
gyvenimą, mes, lietuviai, ne tik
tai geriau pažinsime savo kai
mynus, bet ir patys save; atsta
tysime išverstus antkapius savo 
pačių sąmonėse ir širdyse.

(LA, 03.03)

Svarbus pirmasis
žingsnis

Kai žmogus nusprendė, kad 
savoje planetoje jau viskas 
aplankyta, atrasta, pažymėta 
žemėlapiuose, ieškodamas 
naujų horizontų ir galbūt kiek 
pavydėdamas senųjų laikų 
keliautojams, kuriems buvo 
lengva pastatyti koją, kur dar 
niekas niekuomet jos nebuvo , 
pastatęs, žvilgsnį nukreipė į erd
ves. Juk tie šviesūs taškai 
neaprėpiamose dangaus pla
tybėse — tai planetos, žvaigž
dynai, neatrasti pasauliai. 
Belieka nugalėti Žemės trauką 
ir pasinerti neįsivaizduojamų 
nuotykių amžiuje!

Ne visos valstybės buvo 
pakankamai užsispyrusius ir 
turtingos, kad galėtų svajoti 
apie erdvių tyrinėjimo galimy
bę. Tačiau du politiniai ir ideolo
giniai poliai — Rytai ir Vakarai 
— pradėjo lenktynes, kurių pa
baigą galbūt — tik galbūt — 
matėme š.m. kovo 14 dieną.

Tie du lenktyn iautojai į erd
ves: JAV ir Sovietų Sąjunga, o 
lenktynių pradžia 1957 tu 
spalio 4 d., kai pirmasis žmonių 
gamybos satelitas, sovietinis 
„Sputnikas” buvo išsviestas į 
erdves ir sėkinipgai apsiliejo 
Žemės orbitą. Kadangi tuo metu 
abi didžiosios valstybės min k 
dėsi „šaltojo karo” liūne ii 
kiekvieną pusės pasiek ima oi 
laimėjimą reikėjo ne t ik pakai 
toti, bet ir pasiekti .,naują 
rekordą” antrojoje pusėje JAV 
taip pat suaktyvino savo erdvių 
tyrinėjimo progiainą. Tuo lai į m 
sovietai 1961 m. balandžio 12 d 
iškėlė į Žemes orbitą kąsnio 
nautą Jurij Gagami O pirma 
sis amerikietis erdvėse alsidu 
rė tik porą savaičių vėliau, 
gegužės 5 d. Tai buvo aštrėliau 
tas Alan Shepard.

Po kelių nesėkmingu bau 
dymų tarp 1968 1972 rn sovie 
tai pasitraukė iš lenktynių, o 
amerikiečiai 1969 m. liepos 20 
d. „Apollo 11” erdvėlaiviu į Mė
nulį nuskraidino astronautus 
Neil Arnistrong ir Edwin E 
Aldrin, Jr. Po 20.6 vai. „pasi 
vaikščiojimo” Mėnulio pavir
šiumi jie sėkmingai grąžinti 
namo.

Kadangi erdvių tyrinėjimas 
visuomet turėjo ne vien moksli 
nį, bet ir politinį atspalvį, ilgai 
niui, politinei įtampai kiek 
atslūgus tarp Rytų ir Vakarų, 
lenktynės į erdves prarado in
tensyvumą. Prisidėjo ir vis stip
rėjantis įsitikinimas, kad savo 
planetoje, savo krašte yra pa

Danutė Bindokienė

kankamai taisytinų socialinių 
negerovių, todėl milžiniškos 
sumos pinigų, išleidžiamos 
erdvių tyrinėjimo programai, 
turėtų būti nukleiptos i svar 
besnius reikalus.

Atrodo logiška, kad šis ver 
tingas projektas būtų vykdomas 
jungtiniu būdu, sutelkiant 
bendras mokslines ir finansines 
pajėgas, o pasiektais rezultatais 
praturtinant visą pasaulį 
Tačiau tautinės, politinės ir ki 
tokios ambicijos verte veikti in 
dividualiai, viską laikyti di 
džiausioje paslaptyje. Tik 
retkarčiais pasitaikydavo 
vienas kitas konkretus mėgi 
nimas kai ką bendrai atlikti.

Šiais metais peržengta pirmoji 
nepasitikėjimo ir slaptumo spra
ga: vasario pradžioje, po ilgo 
pasiruošimo ir derybų, Rusija 
sutiko prileisti prie savo erdvių 
stoties „Mir” amerikiečių erd
vėlaivį „Discovery”, kad ilgai 
niui būtų įmanoma atlikti bend 
rus tyrimus stotyje Susitarimai 
kooperuotis buvo pasirašyti 
!‘-i->;t it 1994 m. I'o sovietuos su
griuvimo Rusijai liko nedaug 
galimybių tęsti erdviu progra 
nią dėl ekonominių sunkumų ii 
politinio nepastovumo krašte. 
JAV taip pat naudinga dalintis 
šia našta. Tad kovo 14 d ame- 
i ik ietis astronautas Nornian 
l’liagaid iškeliavo j ,,Mir", kur 
jis tiru s 3 mėn , dirbdamas su 
rusų kosmonautais, o paskui 
grįš į žemę JAV erdvėlaiviu

Ai lant is”
lai tiek pat reikšmingas 

įvvkis. kaip pirmojo žmogaus 
no įleidimas ant Menulio, nes 
.nuotolis” tarp Rusijos ir JAV 

buvo ne mažesnis, kaip nuo 
Žemės iki Mėnulio. Galbūt 
Įook slinis darbas erdvėse išnio- 
l< y-s žmones bendradarbiauti 

ivo planetoje. Pirmasis žings
nis juk turi būti žengtas. 
Sak oma, kad idėjos pirma gims 
ta rašytojo mintyse, o vėliau 
perkeliamos realyben. Daug 
mokslinės fantazijos elementų 
ilgainiui davė pradžią svar
biems praktiškiems išradi
mams. Jau kuris laikas litera 
turoje ir iš jos išplaukusiuose 
filmuose propaguojamas ne tik 
tarptautinis, bet ir „tarppla 
netinis erdvių tyrinėjimas, 
padedąs įgyvendinti visuotinę 
taiką ir toleranciją skirtingų ra
siu. pažiūrų, įsitikinimų žmo 
nėms. Galbūt kovo 14 dieną ma
tėme tokios „utopijos” užuo 
mazgą...

IŠ IPATĖLIO ŠNEKI Ų
JURGIS JANKUS
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Gal į trečią savaitę, kai kaimas jau buvo pilnas kalbų 

apie sugraužtą šautuvą ir apie užkeiktus arklius, kurie 
buvo pasigavę tik kiškio nusignybti išėjusį Deveikį, 
užėjo ir Senasis Rudis. Ir ne vienas. Su juo kartu atėjo 
ir piemenukas Ipatėlis, toks vos per velėną persiritąs, 
bet žiburiukų pilnom akutėm ir lanksčiu liežuviu. Ir jo 
amžiaus ne vienas žymėjosi liežuvio lankstumu. Kar
tais tokiu, kad pasiklausius net ausys raudo, bet Ipatėlis 
buvo kitokio liežuvio. Nuo jo niekam nereikėjo nei raus
ti nei sarmatytis, užtat ir senis Rudis, lyg savo paties 
vaiką, mėgo kartu pasivedžioti.

Šnektelėjęs apie šį ir apie tą, pagailestavęs Juozo, 
kurio bet kokio reikalo ištiktas nebeprisišauksi, savo 
šneka net akis Deveikienei sudrėkinęs, pagaliau pasuko 
kalbą į tai, ko buvo atėjęs.

— Sakyk, žmonele, ar tikra teisybė, kaip visi šneka, 
kad net Juozo šautuvą kažin kas apkramtęs. Sako, 
arkliai kokie, ar kas.

— Ar arkliai kokie ar kas kitas, kas ten besužinos. 
Bet, kad apgraužė, tai tikra teisybė. Nataliuk, atnešk, 
parodyk dėdei, — paliepė čia pat mezginėlį mezgančiai 
mergaitei, o pati skarelės kampu nusibraukė ašarą.

Mergaitė pašoko į kamarą ir atnešė.
Rudis paėmė šautuvą, apvartė, apžiūrėjo, pirštų 

galais pabraukė nugraužtas vietas.
— Kai kalbas girdėjau, nenorėjau tikėti, o dabar ir 

matančiam sunku patikėti. Koks gyvas daiktas galėtų 
taip nugraužtą. Ir taip greitai: per vieną naktį. Ką Čia 
per naktį. Juk sakot, kad išėjo apie pusiaunaktį, o

parlėkė dar gei ai. sif patamniniš. Ipatėli, ir tu pažiūrėk. 
Daug bloginu, negu Berelio karčemos kartis, o aną išba
dėję arkliai kiek metų jau graužia ir dar kiaurai neper 
graužė.

Ipatėlis kartu su šeimininku šautuvą žiūrinėjo nuo 
pat įnešimo, tik nelietė pirštais, o dabar ir jis perbraukė 
savo plonučiais.

— Kad čia, dėde, ne arklių darbas. Čia zuikių, — 
pasakė net akių nuo šautuvo nepakeldamas.

— Kad ir tavo galva, — nusijuokė Rudis. — Kur tau, 
vaike, zuikiai taip padarys?

— O kodėl jie visas mūsų obelaites nugraužė. Aš 
žiūrėjau. Anų dantys tokie pat kaip čia. Kaip su rašpiliu. 
Arkliai taip negraužia.

Rudis dabar gerai apžiūrėjo šautuvą. Net arčiau prie 
lango prisinešė.

— Gal ir tavo teisybė, — po valandėlės pasakė. — 
Gerai turėti šviesias akis. Bet pamėgink tą pasakyti 
Bumbi i ui, — dar pridėjo.

— Kodėl? Galiu pasakyti ir jam, — žvaliai atsikir
to berniukas ir vėl ėmė apžiūrinėti šautuvą. — Galim 
nusinešti ir palyginti su Barelio kartim. Kaip ten 
nugraužta, ir kaip čia.

— Kur ten dabar jūs nešitės, — įsiterpė Deveikienė. 
— Kažin kas buvo, kai buvo. Kažin kas labai negerai. 
Arkliai, zuikiai ar dar kažin koks galas, o žmogaus ne
bėra. Ir nebebus. Iš ten joks mūsų žinojimas atgal jo 
nebeprišauks, — ir vėl skarelės kampučiu nusibraukė 
ašarą.

Vis tiek po to ėmė eiti kalbos, kad šautuvas 
sugraužtas ne arklių. Zuikiams labiau ir pritiktų, nes 
jie viską tik ir graužia Anais metais Kirkilas pasigavo 
zuikį ir įmetė į kamarą, tai kitą rytą rado į skutelis 
sukapotus senus drabužius ir net bulvių aruodo lentas 
apgraužtas. Ką gali žinoti, ką koks gyvulys gali 
padaryti, ypač jeigu užsispiria. Kai kas net ėmė suokti,

kad zuikiai turėjo ir už ką supykti Juk Deveikis turėjo 
gerą ir greitą akį, ir nuo pat vaikystės retą sekmadieni 
Beveikiu puode nešuto zuikiena, o jo kailiuko zuikinėm 
kepurėm kelių kaimų vaikai ir vyrai nuo žiemos savo
galvas gynė. Vienas kitas net ateidavo jau kelintą kartą 
i tą nugraužtąjį pažiūrėti. Net ir pats Bumblys, dar sykį 
apžiūrėjęs, nebesispyrė, kad tai arklių darbas. Galėjo 
būti ir kieno kito.

Tuos žodžius rašant, staiga atėjo labai gyvas atsimi
nimas ir nustūmė i šalį tuos žodžius, kuriais buvau 
sumetęs tą pasakojimą baigti. Atėjo pats Ipatėlis, toks 
gyvas, judrus ir šiltas, lyg būčiau jį matęs ne prieš 
daugelį metų, bet girdėjęs jį čia pat prieš kokį 
akimirksni. Bet ką šneku apie akimirksnį, kad jį pąju- 
tau taip ryškiai ir taip aiškiai, lyg jis būtų gyvas čia pat 
ir kiekvienas jo žodis būtų ne atsiminimas, bet gyvas, 
čia pat sakoms.

Tais metais buvo labai geri aviečių metai. 
Neprisinešė ir neprisivirė tik tas, kuris visai nepaslinko. 
Mudu su mama Lemberio miško skynimuose prisi- 
braukėm abu po puodynę. Iš tikrųjų tai tik mama 
braukė. Nusinešėm dvi puodynes. Kol mama savo pri
rinko pilną, mano tebebuvo dar dugnas matyti. Tada 
susikeitėm. Ji skynė antrąją, o aš tik prižiūrėjau šalia 
kelmo pastatytą pilnąją, kartais kokią uogą dar 
dėdamas, o kartais kokią porą iš puodynės pasiimdamas. 
Ar dėjau, ar ėmiau, puodynės kaupui vis tiek jokios 
žymės nebuvo, bet mama po to vis tiek sakydavo, kad 
mudu parsinešėm po puodynę uogų.

Pilnos puodynės nešti mama man, žinoma, dar 
neleido. Ji pasiėmė abi, o aš. tik porą pirštų už pasaito 
užkabinęs, ėjau Salia irtai mama kartais paprašydavo, 
kad eidamas netampyčiau, nes galiu uogų knupą nubaru- 
tyti.

Iš miško išėję, pirma ėjom papieviais, paskui pro 
Deveikio jaują, toliau patvoriu. Čia iš vienos pusės buvo

tvora, iš kitos širmuoti pradėjusios avižos. Pats patvorys 
dviem buvo per siauras, tai motina liepė paleisti 
puodynės pasaitų ir eiti pirma ar sekti iš paskos.Patvory 
buvo nemažai rūgštynių, kurios po aviečių saldumo savo
rūgštimi burną smagiai į krūvą traukė, tad pasilikau 
eiti iš paskos, kad galėčiau rūgštynių pasiskainioti. 
Motinai daug nereikėjo, kad mano norą pastebėtų, tai 
pasakė:

— Tik nepasilik. Kaip paskui vienas per lauką
pareisi.

Mėginau ir pasiskainioti, ir nepasilikti, kai išgirdau 
kitą balsą.

— O tegu pasiskina. Mudu kartu pareisim. 
Pakėlęs galvą, pamačiau ant tvoros pasirėmusi

Ipatėlj.
Motina atsisuko į mane:
— Ar tos rūgštynės taip labai tave ir traukia?
— Kad labai skanios. Žiūrėk, kokie dideli lapai

Galėsiu dar ir namo parsinešti.
Vieno tikrai nebūtų palikusi. Visi dar atsiminė, kai

anais metais Suneš ko nepapjovė Natalijos. Dabar 
anuometinė Natutė jau buvo visiškai pražilusi. 
Juozukienė, o ją išgelbėjęs Juozukas jau kuris metas 
gulėjo po velėna, bet ano atsitikimo atsiminimas ir tokio 
masto vyrui, koks tada buvau, tėvai nelabai norėdavo 
leisti vienam plujeti p<> laukos. Bet kai Ipatėlis pažadėjo 
psuvesti, motina ramiai nuėjo namo, o mudu hu Ipatėliu 
susėdom patvory prie kuokšto didžinlapių rūgštynių. Aš 
krimtau lapus, o jis nusiskynė stiebą, kramtė ir čiulpė 
rūgščias sultis. Sakė, kad taip jam geriau. Lapai, jeigu 
daug prisikenišn, ima pilvą graužti.

— Man niekada pagraužia, - pasigyriau.
— Todėl, kad tavo pilvas jaunas, tai negraužia. Kai

pasensi, ims graužti ir tau

(Bus daugiau)
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LIETUVIŲ TELKINIAI

CLEVELAND, OH 
ARTĖJA KAZIUKO MUGĖ

Kovo 26 d. Clevelando skauti
ja kviečia visus į pirmąją pa
vasario šventę — Kaziuko mu
gę. Šventė vyks Dievo Motinos 
parapijos salėje. Visų lauks 
pietūs, saldumynų stalas, rank
darbiai ir įvairūs dirbiniai. 
Kovo 19-tos „Tėvynės garsų” 
programoje mugę garsins skau
tės Laura Rukšėnaitė ir Venta 
Civinskaitė.

PRISIMINTAS KOMP. 
JONAS ŠVEDAS

Kovo 5 dienos „Tėvynės 
garsų” programoje buvo prisi
minta Clevelande gyvenusio ir 
mirusio kompozitoriaus Jono 
Švedo 14-kos metų mirties ir 68 
metų gimimo sukaktis. Buvo 
grojami jo kūriniai.

PAREMKIME RADIJO 
STOTĮ

Kovo 26 d. bus WUJC-FM 
radijo stoties, iš kurios trans
liuojami „Tėvynės garsai” — 
Radiotonas. Stotyje telefonus 
atsakinės Aldona ir Romas 
Zorskai, Danutė Dundurienė — 
Stoties telefonai: 397-4438, 
397-4437, 397-4422. „Tėvynės 
garsų” adresas: 4249 Lambert 
Rd., Cleveland, OH 44 ’9l, tel. 
216-382-9268, fax 216-t 4133.
Dievo Motinos parapijos svetai
nėje Radijo stočiai paramą 
priims — „Tėvynės garsų” pra
nešėja Dalia Staniškienė ir 
talkininkės Stasė Kazlauskienė 
ir Nijolė Balčiūnienė.

» Aldona Stempužienė
„Tėvynės garsų” vedėja

A.A. DR. ADOLFAS 
BALTRUKĖNAS

Dr. Adolfas Baltrukėnas po 
sunkios širdies operacijos, š.m. 
kovo 8 d. mirė Dania, Floridoje.

Buvo gimęs 1917 m. birželio 
17 d. Paluoko vienkiemyje, Ka
majų valsč., Rokiškio apskr.

Baigęs Linkuvos gimnaziją, 
įstojo į Karo mokyklą ir baigė 
ją leitenanto laipsniu. Įstojo į 
Kauno universiteto medicinos 
fakultetą. Vokiečių okupacinei 
valdžiai universitetą uždarius, 
studijas tęsė Vienoje. Medicinos 
studijas baigė Vokietijoje, Mar- 
burgo universitete 1948 metais.

Į JAV atvyko 1949 m. su žmo
na Stase ir dukra Rūta. Ligoni- 

;nės gydytoju dirbo Nevv Yorke 
i ir Čikagoje. Į Akron, Ohio, at-
• vyko 1956 m. Privačią praktiką 
;tęsė Akrone iki 1981 m. Į pen 
;siją pasitraukęs gyveno Dania, 
Z Floridoje.
Z Dr. Adolfas Baltrukėnas Lie-
• tuvių Gydytojų dr-jos, Ateiti

ninkų ir Lietuvių Bendruome
nės narys. Laidojamas Akron. 
Ohio.

Jo liūdi žmona Stasė, dukra 
dr. Rūta Baltrukėnaitė, sūnus 
Vytė, dukra Daiva, dukraitės 
Teresė bei giminės Milda ir dr. 
Edmundas Lenkauskai.

JURGINĖS 100 M. 
SUKAKTIS

Kovo 5 d., sekmadienį, Šv. 
Jurgio parapiją aplankė Cleve
lando vyskupas pagalbininkas 
A.J. Quinn. Jis aukojo Šv. 
Kazimiero šventės Mišias, pa

moksle prisiminė parapijos 100 
m. praeitį. Jis pasidžiaugė, kad 
Clevelando lietuviai išlaikė 
savo papročius, kalbą ir palin
kėjo sėkmingai žengti į antrąjį 
šimtmetį. Vyskupas palaimino 
Šv. Kazimiero statulą prie al
toriaus. Po Mišių bažnyčioje ir 
salėje šventės dalyviai susitiko 
su svečiu vyskupu bei pabend
ravo prie kavos ir parapijos šei
mininkių užkandžių.

T.G.

PABŪKIME KARTU SU
DAINUOJANČIAIS

PARTIZANAIS

Į gan turtingą šio pavasario 
Clevelando lietuvių renginių 
grandinę, po sėkmingo Vilniaus 
valstybinio operos ir baleto 
teatro mezosoprano Vitalijos 
Šiškaitės, tenoro Broniaus Ta
mašausko ir pianisto Roberto 
Bekionio koncerto, kovo 5 d. 
surengto Clevelando ateitinin
kų, įsijungia dainuojančių Lie
tuvos partizanų grupė „Šilas”, 
kurį girdėsime sekmadienį, ko
vo 19 d., 4 vai. p.p. Dievo Mo
tinos parapijos auditorijoje.

Šis koncertas išsiskirs ne tik 
savo unikalia dainininkų,-ių 
sudėtimi, bet ir dainomis, kiek
vieną iš mūsų nukeliančiomis 
Tėvynę ir į tolimąsias Sibiro 
taigas, kur aidėjo skausmo 
gaidos, bet ir negęstanti meilė 
Tėvynei ir laisvės viltis.

Čia girdėsime ir asmeniškai 
susitiksime ne su garsiais 
solistais,-ėmis, bet gyvenimo 
audrų ir kančių užgrūdintais 
Lietuvos sūnumis ir dukromis, 
perėjusiais kančios, bado ir jau 
mirties angelo vedamais keliais. 
Tai mūsų tautos liūdniausios 
istorijos metų liudytojai.

Mes visi būsime su jais. Vėl 
pasijusime esą tos pačios lie
tuvių tautos vaikais, atmetę kai 
kurių norimą įpiršti „mes ir 
jūs” kontraversinį iššūkį.

Šiam dainos vienetui vado
vauja partizanė, slapyvardžiu 
Narsuolė, Marija Liorentai- 
tė-Gražulienė, buv. kaimo 
mokytoja, iškentėjusi lagerių 
golgotas ir, anot poetės Anta
ninos Garmutės, kaip šilo pušis 
atlaikiusi audras; ji buvo su
žeista ir nuteista mirties baus
me, kuri vėliau pakeista 25 me
tų lagerio. „Šile” dainuoja: 
seserys Marčiulynaitės — Bronė 
Galinaitienė ir Ona Dailidie- 
nė-partizano seserys ir ryši
ninkės; Juozas Skaržinskas (sla
pyvardis Dramblys) lageriuose 
iškentėjęs 26 metus, į Lietuvą 
grįžęs 1974 metais; Juozas Šar- 
kauskas, partizanų ryšininkas, 
vėliau partizanas, pogrindinin
kas Kaune; Klemensas Tama- 
liūnas partizanavęs Kazlų Rū
dos miškuose ir Vytautas Balsys 
— partizanas 1944-48 m. sužeis
tas, nuteistas.

Su grupe atvyko ir rašytoja, 
mokslininkė, poetė Antanina 
Garmutė, kuri 14 metų 
jaunuolė, buvo ištremta į Rytų 
Sibirą, Irkutską. Visi daininin-. 
kai buvę „Tauro” ir „Dainavos” 
apygardų partizanai.

Lietuvos partizanų grupė „Ši
las” Amerikon pakviesta PLB- 
nės. Koncertus koordinuoja Ma
rija Remienė (JAV) ir Vytautas 
Kulnys (Kanada).

Clevelande koncertą rengia 
komitetas: Albina Bakūnienė, 
Ingrida Bublienė, Elena Nai
nienė, Vladas Plečkaitis, Vacys

Ruošdamiesi Vasario 16-tos minėjimui Clevelande repetuoja Dievo Motinos parapijos ir Šv. 
Kazimiero lituanistinės mokyklos mokinių jungtims choras. Vadovė muz. Rita Čyvaitė Kliorienė.

Nuotr. V. Bacevičius

CLASSIFIED GUIDE
FOR RENT REAL ESTATE

LIETUVOS AIDAI

veda KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

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

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

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

Rociūnas, Aldona Stempužienė 
ir Dievo Motinos parapija.

Bilietai po 10 ir 7 dol. jau 
platinami ir gaunami sekmadie
niais po pamaldų DMP svetai
nėje. Visos vietos numeruotos. 
Visas pelnas skiriamas tremti
niams.

Komitetas, kviesdamas į šį 
koncertą, kartoja Antaninos 
Garmutės kreipimąsi: „Tikimės 
malonių susitikimų su bran
giais tautiečiais. Mes — perėję 
Sibirą. Jūs — platų pasaulį. 
Vieni — Rytų. Kiti — Vakarų. 
Tremtiniai. MES VISI VIENĄ 
LIETUVĄ nešam per gyveni
mą kaip brangakmenį šir
dyse”.

Vacys Rociūnas

ROCHESTER, NY

VASARIO 16-JI

Švento Jurgio bažnyčioje 
klebonas Dominikas Mockevi 
čius, kartu su savo broliu kun. 
Kazimieru Mockevičiumi, vasa
rio 19 d. aukojo iškilmingas šv. 
Mišias. Giedojo Rochester 
choras „Putinas”. Visi prisi
minė Lietuvos nepriklauso
mybės’atkūrimo 77-tą sukaktį.

Po Mišių parapijos salėje 
šventė tęsėsi su užkandžiais ir 
programa, kurią pravedė Birutė 
Litvinienė. Vietiniai estai ir lat
viai atsiuntė atstovus tarti žodį. 
Iš New Yorke atvykusi Lietuvos 
Misijos prie Jungtinių Tautų

Rochester, NY, Vasario 16-tos minėjime prisimenami dėl Lietuvos laisvės 
žuvę kovotojai. Scenoje — Danguolė Klimienė.

patarėja Gintė Damušytė 
perspėjo klausytojus, kad 
Lietuvoje nėra tik bėdos. Kiek
vienas asmuo, teigė Damušytė. 
turi prisidėti prie tautos vys
tymosi. Prelegentė skaitė 
paskaitą anglų ir lietuvių 
kalbomis, nes buvo ir nemažai 
lietuviškai nekalbančių svečių.

Kongreso narė Louise Slaugh- 
ter atsiuntė savo atstovę, kuri 
teigė, kad L. Slaughter supran
ta Lietuvos ir Baltijos kraštų 
norą įstoti į NATO, Slaughter 
prisidėjo prie kongresmano Dur
bin pataisos, kad ir kiti Europos 
kraštai turėtų turėti progą įstoti 
į NATO. Rochester Lietuvių 
Vasario 16-sios komitetas įteikė 
Kongreso narės atstovei laišką, 
kviečiantį ją parašyti preziden
tui ir kitiems pareigūnams, kad 
Lietuva, Latvija ir Estija turi 
būti NATO narėmis.

Šventėje dalyvavo skautai ir 
didelis būrys lietuvių. Dvi TV 
stotys atvyko ir viena jų filma
vo parapijos salėje. Scenoje 
kabėjo didelė Lietuvos vėliava. 
Viduryje scenos stovėjo didelis 
medinis kryžius, prie kurio 
skautai uždegė žvakes žuvusių
jų pagerbimui. NBC TV stotis 
turėjo pasikalbėjimą su Ginte 
Damušytė, kur ji pabrėžė 
Lietuvos norą įstoti į NATO. 
Anksčiau tą rytą vietinė CBS 
stotis filmavo Mišių apeigas ir 
apklaųsinėjo Paulių Klimą apie 
šventės prasmę ir NATO 
klausimą.

Šventei baigiantis visi daly
viai sugiedojo „Lietuva brangi”. 
Surinkta beveik 900 dolerių 
aukų, kurios bus skiriamos Sibi
ro tremtiniams ir kitiems 
reikalams — pagal aukotojo 
pageidavimą.

Paulius R. Klimas

• Rašytoja Ieva Simonaity
tė gimė 1897 m. sausio 23 d. 
Vanaguose, Klaipėdos krašte.

$
DON'T SPEND IT ALL SAVE SOME AT

MUTUAL kedenai SAVINGS
AND IOAN ASSOCIATION 

Chorleied ond Superyiied by the United States Government 

2212 W CERMAK ROAD • CHICAGO, ILLINOIS 60608 PHONI (312) 8477747

midlcind Federal
Savings and Loan Association

75 metus aptarnauja lietuvius
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios

MAROUETTE PARK
2567 VVEST 69th STREET 

(1-312) 925-7400 BRIDGEVIEVV 
8929 S HARLEM AVĖ 

(708) 598-9400

BRIGHTON PARK
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470

laiMKuac
LENOER

FOR RENT
Basement apt. 1 bdrm. 61 St. & 
Kolmar vic.

Call: 700-430-0300

linuomojarnaa S kamb. 3 mieg.
apSIMytaa bt.; Šaldytuvas, ir virimo 
plyta; 71 St. ir Washtenaw apyl. S429 Į

♦ 1 man. „security dap” Ir 
. Kreiptis į Almą: 312-47S-S727.

FOR RENT
Apt. 4 rms, 2 bdrms, heated, 
carpeted, appliances incld. $400 
per mo. Cicero location.

Tel. 700-803-4020

IEŠKO DARBO

50 m. motelis gali prižiūrėti 
mažus vaikus arba senelius.
Tel. 312-254-3979

47 m. moteris laiko darbo. Ga
liu prižiūrėti ligonius ir vaikus. Su
sikalbu angliškai. Turiu rekomen
daciją. Skambinti Danai: tol. 
312-925-5565

HELP VVANTED

LAMCO LANDSCAPING 
& MAINTENANCE CO. 

VVashington, D.C.
Ieško darbininkų pjauti žolę 
pradedant balandžio mėn. 

Pradinė alga $8 į vai.; būtinai 
turėti darbo leidimą (work per- 
mit). Parūpinsim butą veltui 
gyventi kartu su kitu lietuviu. 
Kreiptis prieš balandžio mėn.: 
Aleksas, tel. 202-244-2373

UNIVERSAL HOME CARE 
AGENCY

Positions available: nannies, com- 
panions, eider care, housekeepers.

Tel. 312-237-0076

MISCELLANEOUS

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

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

FRANK ZAPOLIS 
32081/2 VVest 95th Street 

Tel. (708) 424-8684 
(312) 581-8654

Movlng—Kraustymas
Profesionalus patarnavimas pri
einamomis kainomis, jums patogiu 
laiku. Draudimas garantuotas. Kreiptis:
Gediminas: tel. 312-M5-4331

DĖDĖS ŠAMO 
ŽEMĖ

rūmo. n «wr,k. (JAV,

RE/MAX 
REALTORS 

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

GREIT
PARDUODA

RIMAS L. STANKUS

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

HOUSE FOR SALE 
57 PI A Pulaski 5 rms. 3 bdrms.; 
fin. basement.

Call 708-430-0360

House for Sale 
By Owner

4 bdrm., 1% bath, cen
trai air; finished bsmt. 
with bar; 2 car garage 
with carport; large back 
porch; maintenance free 
exterior; many extras; 
immaculate.

6749 S. Kostner 
Appt. only.

Tel. 312-767-1097

KMIECIK REALTORS
7922 S. RulsAi Rd.

4365 S. Archer Avė.

DANUTE MAYER 
284-1900

|ei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės į Danutę MayepĮi profe
sionaliai, sąžiningai ir asmeniškai 
patarnaus. Įkainavimas veltui.

Many happy 
returns.
Givc the gili ihal gives back 

more ihan ynu've given. For as 

little as $25. ynu can give a piecc 

of America lo someone you care 

aboul. Ask your hanker for u gili 
cerliticale upon purchase.

Take 
Siock 
,n America

SAVINGS&h 
BONDS *3*’

Liepos 18 d. Kauno leidykla 
'Varpas' išleido Vinco Salcifl- 
no kr.ygą

DĖDĖS ŠAMO ŽEMĖ - Pa
žintis su Amerika (JAV)

• pusi., daugiau kaip 90 nuo- 
jku bei iliustracijų. Tiražas -

knyga tiesiogiai skirta 
i skaitytojams, bet yra 
a visiems, kas domisi

336 
traul 
2000.

Nors 
Lietuvos 
naudinga 
Amerikos istorija, geografija, 
gamta, ekonomika, kultūra, 
žmonių gyvenimu ir tt. Tai ne 
kelionių aprašymai, o platus 
{domios medžiagos bei faktų 
apie J. A. V. rinkinys.

Autorius turi laba- ribotą tos 
knygos kiekį, ir siūlo ją ne
delsiant įsigyti. Gaunama

Drauge' ir kitur. Platintojams - nuolaida. Kaina - 1350 JAV dol. 
plius persiuntimo išlaidos. Užsakyti ir čekį siųsti:

V. Salčiūnas, 2268 S.B. Camation Rd., Port St. 
Lucie, FL 34952. Iš jo užsakius, autorius pats sumoka siuntimo 
išlaidas.



LAIŠKAI
AR MUMS DERA MOKYTI

Bįjau, kad įkyrėsiu „Draugo” 
skaitytojams ir gausiu barti už 
per dažną laiškų rašymą, kaip 
kiti asmenys buvo barami. Lau
kiau, kad kas pasisakytų šia 
tema, bet nesulaukiau ir todėl 
rizikuoju savo nuomonę pa' 
reikšti.

Jonas Valaitis savo atvi
ruose laiškuose Algirdui Bra
zauskui ir Vytautui Landsber
giui („Draugas”, š.m. 11.21 ir 
11.22) pažvelgė į jų praeities, 
dabarties ir ateities veiklą bei 
tos veiklos galimybes. Iškeliami 
abiejų politikų pasiekimai ir 
nurodomi jų nepavykę ar už
miršti pažadai. Laiškai su kalbų 
bei raštų citatomis įdomūs ir 
verti dėmesio, tačiau užkliuvo J. 
Valaičio pasiūlymas abiems po
litikams pasitraukti iš politinės 
veiklos.

Autorius nurodo: „A. Brazaus
kas ne tik neturėtų kandidatuo
ti į Lietuvos prezidento postą, 
bet taip pat turėtų po savo pre- 
zidencijos pasitraukti iš akty
vaus dalyvavimo Lietuvos poli
tikoje ...galėtų sugrįžti prie 
savo profesinio inžinieriaus dar
bo, kuriame jis sėkmingai reiš
kėsi praeityje”. Prisiminęs 
aušrininką J. Basanavičių, ku
ris „nesiekė Lietuvos preziden
to posto”, J. Valaitis pasiūlo: 
„Atrodo, kad panašiai galėtų 
pasielgti V. Landsbergis, ... 
pasitraukdamas į jam labai 
reikšmingą ir sėkmingą tauti
nės Lietuvos kultūrinį ir klasi
kinės muzikos kūrybinį darbą”.

Atrodo, kad tie J. Valaičio 
pasiūlymaį išplaukė iš teorijos: 
kas būtų „gera Lietuvai”, turė
tų būti gera ir minėtiems 
politikams...

Kad Lietuvai reikia daug pa
sikeitimų, niekas negalėtų abe
joti. Reikia ir naujų politikų. 
Čia kyla pagrindinis klausimas: 
profesinio darbo suderinimas su 
politine veikla. Lietuvos istori
ja pilna tokių sėkmingų suderi
nimų. Juk ir J. Valaitis yra 
medicinos gydytojas, o taip pat 
Amerikos Lietuvių socialdemo
kratų sąjungos pirm. Kaip 
atrodytų, jei jam kas „patartų” 
pasitraukti iš politinės veiklos 
ir dirbti tik profesinį darbą? Tai 
būtų jo asmens užgavimas ir jo 
veiklos laisvės suvaržymas.

Gal laiškuose minimieji poli
tikai ir padarė veiksmų su 
kuriais nebūtų galima sutikti, 
tačiau mums iš čia juos „moky
ti”, nurodinėti, kaip jie turėtų 
elgtis, vargiai ar tinka.

Andrius Virbyla 
Chicago Heights, IL

KOMPLIMENTU VERTI TIE, 
KURIE DIRBA

Neseniai „Draugo” laiškų 
skyriuje du asmenys ne tik be 
reikalo kritikavo, bet ir pasiūlė 
nespausdinti laiškų, kurių auto
rių pavardės per dažnai karto
jasi.

Gaila, kad mūsų tarpe yra to
kių žmonių, kurie neįvertina ir 
neatjaučia kitų pasiaukojimo 
kokiam svarbiam tikslui — ar į 
spaudą rašant, ar kokiai orga
nizacijai sprendimus darant ir 
juos vykdant, ar ruošiant kokį 
renginį. Pastebėjau, kad tie, ku
rie mažiausiai dirba, daugiausia 
kritikuoja.

Visa laimė, kad dauguma 
„Draugo” prenumeratorių ne 
tik su malonumu skaito šį mūsų 
dienraštį nuo pradžios iki galo, 
bet ir įvertina kiekvieną as
menį, kuris prisideda prie jo 
išleidimo. O mūsų redaktorei 
Danutei Bindokienei linkiu iš
tvermės ir pasisekimo jos sun
kiose pareigose.

Vidutė Totoraitienė 
Springfield, IL

Kovo 11 tosios iškilmės prie Žuvusiems dėl Lietuvos laisvės paminklo 
Jaunimo centro sodelyje kovo 12 d. Aukurą uždega (iš kairės): Sigutė 
Žemaitienė, Amerikos Lietuvių tautinės sąjungos pirm. dr. Leonas 
Kriaučeliūnas ir Zuzana Juškevičienė.

SKYRIUS PASIDARĖ 
NEĮDOMUS

Būdamas mažo fabrikėlio dali
ninkas pietinėje Čikagos daly
je, visuomet su malonumu skai
tydavau „Drauge” Lietuvių 
Bendruomenės Ekonominių rei
kalų skyriuje apie lietuvių 
verslo reikalus JAV ir Lietuvo
je. Pastaruoju laiku šis verslo 
skyrius pasidarė visai nebeį
domus, nes spausdinama apie 
kažkokią keistą verslininkų 
veiklą. Straipsniai nieko 
nepasako ir yra visai neįdomūs, 
nes nekalba apie tikrovę nei čia, 
nei Lietuvoje. Kas gi atsitiko? 
Nejaugi pasikeitė mūsų verslo 
reikalai tik į tuščias adminis
tracines žinias, kaip buvo prie 
komunistų?

Norėjau paklausti, ar nebūtų 
galima pagerinti minėto sky
riaus turinį, kad jis būtų įdomus 
ir naudingas, kaip anksčiau 
buvo. Dabar skiltyse skelbiamos 
žinios, bent man, nėra įdomios 
ir manau, kad tik užima ir taip 
jau brangią vietą mūsų 
dienraštyje.

Joe Skirvinskis
Chicago, IL

KAM SŪRIS, KAM VARŠKĖ

Vasario 28 d. „Laiškų” skyriu
je išspausdinti du patarimai 
redakcijai: nespausdinti dviejų 
korespondentų laiškų. O man jų 
laiškai labai patinka! Kartais 
pagalvoju, kad pavyzdys naudo
tinas zirzekliams, kuriems nie
kas netinka — ar taip parašysi, 
bus negerai, visai nerašysi, vėl 
negerai. Aš stebiuosi tų dviejų 
vyrų — Antano ir Vytauto — 
darbštumu, proto įžvalgumu ir 
spėjimu reaguoti į laiškus, 
rašyti korespondencijas, daly
vauti visuose parengimuose. 
Kad daugiau tokių būtų!

Eugenija Barškėtienė 
Hinsdale, IL

PREZ. BRAZAUSKO
VIEŠNAGĖ IZRAELY IR 

LIETUVOS ŽYDŲ ISTORIJA
i

Prez. Algirdas Brazauskas 
gerai padarė, nuvykdamas į 
Izraelį. Morališkai tai buvo 
labai svarbi kelionė. Nepaisant 
kai kurių patirtų nemalonumų 
— pavienių Lietuvos kilmės 
žydų demonstracijų — jo kalbos 
ir pareiškimai buvo palankiai 
priimti, tad vizitas iš esmės 
gerai pasisekė. Tačiau turime 
konstatuoti faktą, jog kažin 
kaip istorija įvertins lietu- 
vių-žydų santykius bei 1941 
metų įvykius. Nuo tų metų 
vasaros Lietuvoje pasibaigė 
sena ir garbinga žydų istorija. 
Pasibaigė visiems laikams. 
Žydai šiandieninėje Lietuvoje — 
tai tik vargingi likučiai ir 
daugumas tų žmonių jau nėra 
kilę iš Lietuvos, bet atvyko iš 
kitų buvusių sovietijos sričių bei 
Lenkijos. Tarp jų tikrųjų Lie
tuvos žydų — tik saujelė. Seno
sios kartos asmenys netrukus 
išmirs, o jų vaikai ir vaikaičiai 
greičiausiai apleis savo tėvų 
kraštą.

Žydai Lietuvoje atsirado jau 
kunigaikščio Gedimino laikais. 
Per 600 metų jie su lietuviais 
gražiai sugyveno. Iki 1941 metų 
tenai priešžydiškų pogromų 
niekuomet nebuvo. Daugumas 
žydų buvo dideli Lietuvos pa
triotai ir labai mylėjo savo 
tėvyne, palaikydami Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymą 
1918 m. Karo sugriautas Lie 
tuvos ūkis buvo gana greitai 
atgaivintas taip pat nemažo 
žydų įnašo dėka, nes jiė padėjo 
atgaivinti prekybą, pramonę, 
amatus bei bankų sistemą, kur 
jie nuo seniai turėjo daug įtakos. 
Amerikos ir Pietų Afrikos žydai,

Vokiečių nacių pravestas Lie 
tuvos žydų naikinimas padarė 
didelius nuostolius lietuvių tau 
tai ir Lietuvos valstybei. Ši 
žaizda Lietuvos kūne labai gili 
ir ją išgydyti bus labai sunku, 
užtruks ilgą laiką. Iš to taško 
žiūrint, šį karą, be abejo, laimė 
jo Hitleris...

Nicholas L Gemell 
Crystal Lake, IL

KAIP BUVO PASAKYTA?

Man visai neaišku, kaip ten iš 
tikrųjų buvo su prez. Brazausko 
atsiprašymu žydų tautai? 
„Draugo” (kovo 8 d.) pirmame 
puslapyje rašoma, kad jis lietu
vių tautos vardu atsiprašęs už 
žydų žudymą, bet taip pat visur 
pabrėžęs, kad lygiai tiek pat nuo 
genocido nukentėjo ir lietuvių 
tauta. Atrodo, kad ta Eltos in
formacija buvo skirta tik užsie
nio lietuviams. Lietuvos lai
kraštyje „Diena” (kovo 2 d.), 
apie tą patį dalyką rašant, net 
neminimas toks prezidento pa 
sakymas, o cituojami tik jo 
žodžiai: „Prašau jūsų atleidimo 
už tuos lietuvius, kurie negai 
lestingai žudė žydus, juos šaudė, 
trėmė, plėšė”. Daugiau nieko' 
Vienokia informacija užsieniui, 
kitokia — Lietuvos žmonėms. 
Keista... įdomu, kaip iš tikrųjų 
buvo pasakyta?

Dana Stankaitytė 
Oak Lawn, IL 

DĖL VASARIO 16 AUKŲ

„Draugo” (vasario 17) laiškų 
skyriuje Br. Juodelis parašė 
laišką, pavadintą „Kam skirti 
Vasario 16 d. aukas?”, o vasario 
28 d. yra į tą laišką atsakymas. 
Pagrindinis klausimas: nuo 
kada šios aukos pradėtos rinkti 
ir kokiam tikslui? Ar tai tik or
ganizacijų pasipinigavimui? Ne!

1945 m., kai buvome Vokie 
tijos lageriuose, rusai mus, kaip 
„savo” piliečius, būtų išvežę į 
Rusiją. Tą pavojų sužinoję, 
senieji lietuviai ateiviai JAV 
pakėlė protestą ir susijungė 15 
organizacijų, sąjungą pavadin 
darni ALTas. Tuomet išsirinko 
atstovus ir pasiuntė į Vašing 
toną pas prezidentą Harry Tru 
man. Atstovų tarpe buvo An 
tanas Olis, Pijus Grigaitis ir 
kiti. Jie pareiškė, „kad lietuviai 
nėra rusai” ir kova po kiek laiko

VLIKui, rugsėjo mėnuo skirtas 
LB, spalio — BALFui.

Per 15 metų darbas vyko sklan
džiai, bet vėliau LB panoro 
perimti politinį darbą, važinėti 
j Vašingtoną, aukas Vasario 
16 tąją rinkti sau. Kai visuo
menė pradėjo tokia veikla būti 
nepatenkinta, LB pridėjo „antrą 
kepurę” laisvam aukojimui.

To nepakako. LB pradėjo jau
nimą siųsti į pionierių stovyk
las okupuotoje Lietuvoje, 
bendradarbiauti su okupanto 
pataikūnais ir juos kviesti su 
paskaitomis. Išleido mokykloms 
vadovėlį, kuriame sovietinė 
Lietuva pavaizduota su trakto
rium ir kombainu, o nepriklau
soma — spragilji, kultuve. Už 
tai suskįlo LB, nes tokia veikla 
atsirado nepatenkintų, kurie 
okupanto pataikūnus iš Lietu
vos susitikdavo su protesto 
plakatais.

„Drauge” (vasario 4 d.) V. 
Volertas rašo: „Vaikai lanko lit. 
mokyklas ir nežino, kas jas 
įkūrėjoms rūpinosi, vadovėlius 
ruošė. ...Dėl vadovėlių kritikos 
kentėjo LB žmonės”, bet kažko
dėl V. Volertas nepaaiškina 
kritikos priežasčių, kodėl jie 
buvo kritikuojami.

Antanas Marma 
Chicago, IL

FONDO SUVAŽIAVIMUI 
ARTĖJANT

Lietuvos ateitis priklausys 
nuo to, kokia išaugs posovietinė 
karta. Jos perauklėjimu rūpina
si padorūs Lietuvos piliečiai, 
neįvelti į dabartines machinaci
jas. Tokių tačiau nėra užtekti
nai ir — dar blogiau — jie neturi 
užtektinai priemonių, nes da
bartinis aparatas rūpinasi savo 
reikalais, kaip išnaudoti perei
namą laikotarpį ir laimėti vi

suose rinkimuose. Šiuo metu 
Bažnyčios hierarchija yra stip
riai užsiangažavusi jaunimo 
moraliniu auklėjimu per pa
mokslus, pamokas, spaudą ir 
organizacijas. Ateitininkai ir 
skautai irgi bando pritraukti 
kuo daugiau jaunimo į savo 
tarpą. Nėra abejonės, kad visos 
tos organizacijos nėra remiamos 
dabartinio valdžios aparato. Lie
tuvių fondo suvažiavimui artė
jant, nariai ir įgaliotiniai yra 
skatinami reikalauti, kad nau
jai išrinkta fondo vadovybė dau
giau dėmesio kreiptų į jaunimo 
reikalus Lietuvoje. Apie fondo 
paramą Amerikoje mūsų tautie
čiai žino iš aprašymu „Drauge” 
ir stebisi, kodėl jie užmiršti, 
nors jų padėtis nepalyginamai 
blogesnė.

Dr. Edmundas Ringus,
„Lietuvos Našlaičių globos” 

komiteto narys

NEGRAŽUS„GERAS 
PATARIMAS”

Pranė Vidugirienė dėkoja 
Aleksui Mikaliūnui („Draugas, 
kovo 3 d.) už patarimą siunčiant 
laiškus į Lietuvą, kad jie pasiek
tų adresatą, kairėje voko pusėje 
esą galima užrašyti „Laiške 
pinigų nėra”. Nuo dabar ji taip 
ir pradėjusi siuntinėti laiškus į 
tėvynę, ir tikinti, kad jie 
nepražus.

O iš tikrųjų tai labai primity
vus ir negražus patarimas. Pri 
mityvus todėl, kad čia galvo
jama, jog Lietuvos paštininkas 
yra naivus, ir tokį užrašą priims 
už „tikrą pinigą”. O kodėl gi 
nesąžiningas paštininkas nega
lės pagalvoti, kad siuntėjas taip 
ant voko užrašė tik dėlto, 
kad į jį įdėjo penkinę ar 
dešimtinę? Tai viena, o kita — 
jis negražus užtat, kad skau
džiai įžeidžia Lietuvos paštinin
kus: tartum jie visi būtų vagys.

Jei aš būčiau Lietuvos pašti
ninkas, tai į mano rankas pate
kusį su tokiu prierašu laišką, 
nežinau, ar susilaikyčiau nepa- 
siuntęs jo į šiukšlių dėžę. 
Suprantama, neatplėštą. įdomu, 
kaip elgtųsi patarėjai ir pritarė
jai, būdami anų vietoje ir skir
stydami iš Amerikos gaunamus 
su tokiu užrašu laiškus?

Antanas Rukšėnas 
Cleveland, OH

DRAUGAS, penktadienis, 1995 m. kovo mėn. 17 d.

A.tA.
KAZYS RIŠKUS

Gyveno Chicagoje, Marųuette Parko apylinkėje.
Mirė 1995 m. kovo 14 d., 5:40 vai. p.p., sulaukęs 92 metų
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 45 m.
Nuliūdę liko: duktė Liuda Pulkienė su šeima Lietuvoje; 

artima draugė Linda Petty ir kiti giminės.
Velionis pašarvotas penktadienį, kovo 17 d., 8 vai. ryto 

iki 10 vai. ryto Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 
W. 71 St.

Laidotuvės įvyks penktadienį, kovo 17 d. Iš laidojimo 
namų 10 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Maruos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10:30 vai. ryto ge 
dulingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus 
palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: duktė, giminės ir draugai.

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus. 
Tel. 312 476 2345 arba 1-800 994 7600.

A.tA.
AKVILINA ŠIURNA

Gyveno Glenn Ellyn, IL, anksčiau Chicagoje, Bridgeport 
apylinkėje.

Mirė 1995 m. kovo 13 d., sulaukusi 80 metų.
Gimė Lietuvje. Amerikoje išgyveno daug metų.
Nuliūdę liko: duktė Elena Šiurna, sūnus Antanas, marti 

Suzanne, anūkai John ir Laura. Lietuvoje sesuo Valė 
Vinislovienė, brolis Juozas Vilimas su šeimomis, taip pat daug 
kitų giminių.

Velionė buvo žmona a.a. Jono.
Velionė buvo pašarvota antradienį, kovo 14 d. nuo 4 iki 

9 v.v. Labanauskas laidojimo namuose, 3307 S. Lituanica Avė.
Laidotuvės įvyko trečiadienį, kovo 15 d. Iš laidojimo namų 

9:45 vai. ryto buvo atlydėta į St. Petronelle parapijos bažnyčią, 
Glen Ellyn, IL, kurioje buvo aukojamos 11 vai. ryto gedulingos 
šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė buvo palaidota 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuliūdę duktė, sūnus, marti, anūkai, sesuo, brolis ir 
kiti giminės.

Laidotuvių direkt. Tomas Labanauskas. Tel. 312- 
927 3401.

kilę iš Lietuvos, tam tikslui irgi buvo laimėta, 
sutelkė dideles pinigų sumas. Dėl Lietuvos išvadavimo toli- 
Bet svarbiausia — jie kartu su mesnei veiklai buvo reikalingi 
savo iš Lietuvos kilusiais tau- pinigai ir tuomet pradėtos rink 
tiečiais JAV, Kanadoje, Argen- ti aukos Vasario 16 proga. Vė- 
tinoje, Pietų Afrikoje ir kitur, Bau švietimo ir kultūros rei- 
plačiai išgarsino Lietuvos vardą kalams susikūrė Lietuvių Bend- 
ir kraštą, apie kurį pasaulis ruomenė. Tuomet buvo pasi- 
anais laikais beveik nieko neži skirstyta, kuri organizacija ka 
nojo. Tai buvo labai labai svar- da rinks aukas. Vasario 16-to- 
bu. sios aukos skiriamos ALTui ir

„DRAUGO” RĖMĖJAI

Aukos už kalendorių ir ka
lėdines atvirutes.

55.00 dol. Alfonsas Pargaus- 
kas, Orland Park, IL;

50.00 dol. Vladas Walter Ju
zėnas, Southfield, MI; Eduardas 
Bielskis, Aurora, IL; Joseph Ja- 
cobus, Toms River, NJ;

30.00 dol. Juozas Baltramo- 
naitis, Chicago, IL; Petras Gruo
dis, Chicago, IL;

Auka už kalėdaičius

15.00 dol. Elena Jurkėnienė. 
Chicago, IL;

Ačiū, ačiū, ačiū!

Mylimam Vyrui ir Tėvui

' A.tA.
JONUI ŠUMSKIUI

Amžinybėn išėjus, mūsų mielą draugę, jo žmoną 
NEMIRĄ, dukrą DALIĄ ir sūnų VYTAUTĄ giliai 
užjaučiame.

Nijolė, Vladas ir Dovilė

A.tA.
Dr. RIMGAUDUI BUDRIUI

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai 
ALDONAI, dukteriai AUDREI ir artimiesiems.

Regina ir Vytautas Juchnevičiai

A.tA.
VLADUI VIŽINUI

mirus, jo žmoną JULIJĄ, sūnų dr. EDMUNDĄ VI- 
ŽINĄ ir jo šeimą bei visus artimuosius nuoširdžiai 

užjaučiame.

Augusta ir Antanas Stulpinai 
ir visa Seimą

A.tA.
NADIAI LIRGAMERIENEI

mirus, jos dukrai LIGI AI BARDAUSKIENEI, žentui 
JULIUI, anūkams JULIJAI ir TOMUI su šeimomis, 
visiems giminėms ir artimiesiems reiškiame gilią 
užuojautą.

Danutė ir Juozas Doveiniai

W« Shlp UPS

Užsllmam maisto tiekimu (catering)

talman

312-434-9766

alk
ddicatcsstM
Valgis Catering

Skaniausi lietuviški gaminiai
Geriausias spaudos rinkinys Čikagoje!

2624 We»t 69th Street. Chicago. IL 60639

A.tA.
VIKTORUI BAČINSKUI

mirus, jo žmoną EUGENIJĄ, dukras - VIKTORIJĄ 
TAUGINIENĖ ir LAIMĄ ŠALČIUVIENĘ ir jų 
šeimas giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Birutė, Viktoras Veselkai ir jų dukros

1
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

„BINGO” DOLERIAI 
LIETUVIŲ CENTRUI

Nekalto M. Marijos Prasi
dėjimo parapijos Brighton 
Parke sukaktuvinis koncertas, 
parapijai švenčiant 80 metų 
jubiliejų, vyks balandžio 30 d., 
sekmadienį, 3 vai. p.p., parapi
jos bažnyčioje. Programų atliks 
pianistas Artūro Nieto-Doran- 
tes, styginis ansamblis Cuer- 
das Clasikas, be to, pasaulinio 
masto bosas-baritonas solistas 
Arnoldas Voketaitis, trys 
solistės: Lijana Kopūstaitė, 
Genutė Bigenytė, Virginija 
Bruožytė. Programoje pa 
sirodys taip pat ir sol. Algi
mantas Barniškis. Daugiau 
informacijų apie koncertų gali 
ma gauti, paskambinus tel.
312 523-1402.
Nekalto Prasidėjimo Mari

jos seserų rėmėjų metinė vaka
rienė bus kovo 26 d. Jaunimo 
centre. Susirinkusieji galės 
pasigrožėti solistų Margaritos ir 
Vaclovo Momkų atliekama pro
grama, kuri, kaip visuomet, 
pradžiugins vakarienės daly
vius. Solistams Momkams 
akompanuos muz. Ričardas So 
kas.

Marija Vaitkienė, Belleville, 
IL, atsiuntė 100 dol.,kad vienas 
puslapis jos vardu būtų įdėtas į 
„Draugo” koncerto programos 
leidinėlį. Kaip malonu, kad 
skaitytojai ir iš tolimesnių vietų 
gausia auka parodo savo 
palankumą dienraščiui. Dėkui!

Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapija, kuriai sėkmingai vado
vauja energingas klebonas kun. 
Jonas Kuzinskas, „Draugo” 
koncerto programos leidiniui at
siuntė 100 dol., kad visame 
puslapyje mūsų dienraštis būtų 
pasveikintas ir šios lietuviškos 
parapijos Marąuette Parke var
du. Nuoširdus ačiū!

Ramūnas Stančiauakas, darželio mokinys Wheaton, IL, dalyvavo Illinois 
valstijos ruoštame konkurse 1995 m., pavadintame „Darė to Discover’ 
mokyklos vadovybė labai gerai įvertino jo kūrybą ir įteikė specialų 
pažymėjmą „Principal’s Award". Piešinys iškabintas jo mokykloje. Su 
Ramūnu nuotraukoje Wiesbrook mokyklos vedėja Jean C. Ford.

x B. Kasparas, iš Lemonto, 
atsiuntė $150 — metinį naš
laičio paramos mokestį. Dėko
jame! „Lietuvos Našlaičių 
Globos” komitetas, 2711 W. 
71 St., Chicago, IL 60629.

(sk)

x Ieškoma Rūta Šlamaitė, 
Antano Siamo, (mirusio 1926 I 
m.) duktė ir Katauskienė, 
Kazimiero Šetiko duktė. Pra
šau atsiliepti: T. Nenortas, 38 
Webster Hill Blvd., West 
Hartford, CT 06107, tel. 
203-561-0134.

(sk)

x Akcįjų, bonų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime 
jums nuoširdžiai patars ir patar
naus, duodami komiso nuolaidą, 
Albinas Kurkulis, tel. 
312-360-5530 arba jo sūnūs ir 
partneriai: Andrius Kurkulis, 
tel. 312-360-5531 ir Paulius 
Kurkulis, 312-360-5627, dirbą 
su Oppenheimer A Co„ Ine. 
Chicagoje. Iš kitur skambinkite 
veltui tel. 1-800421-2103.

(sk)

Ar žinote, kad dienraštį 
„Draugą” kasdien galima gauti 
„Seklyčioje”? Taip, tikrai! Ka
dangi nemažai žmonių pagei
davo, tai mielai patenkiname 
savo skaitytojų pageidavimą ir 
kviečiame pasinaudoti šia 
Socialinių reikalų tarybos 
paslauga. Esame labai dėkingi 
tarybos pirm. Birutei Jasai
tienei, sutikusiai „užsikrauti 
dar vienų naštą”.

Patikslinimas: ketvirta
dienio laidoje po Jolitos Kriau- 
čeliūnaitės-Arzbaecher ir Valdo 
Vasaičio nuotraukomis (psl. 6) 
pažymėta, kad Kovo Vienuolik 
tosios minėjimą rengė ALTas 
(turbūt redaktorių dėmesį buvo 
paveikęs pavasaris...), o juk visi 
žinome, kad šis puikus minėji
mas suruoštas Amerikos Lietu
vių tautines sąjungos pastan
gomis. ALTas buvo surengęs 
Vasario 16-tosios minėjimą š.m. 
vasario 12 d. Maria aukšt. 
mokyklos salėje.

Marąuette Parko Lietuvių 
namų savininkų draugijos susi
rinkimas jau šį vakarą, kovo 17 
d , 6:30 vai. vak. Švč. M. Mari
jos Gimimo parapijos salėje. Be 
svarbių pranešimų ir diskusijų 
bus ir šaunios vaišės — tra 
dicinis „šv. Juozapo” stalas, 
kurio valgius palaimins mari
jonų provinciolas kun. Donald 
Petraitis, MIC. Visuomenė ir 
visi draugijos nariai kviečiami 
susirinkime dalyvauti.
„Tegul Draugas mus lanko 

daugelį metų!” — rašo Zenonas 
ir Vanda Petkai, Park Ridge, 
IL, atsiųsdami dienraščio 
paramai ruošiamo koncerto 
leidinėliui 100 dol. O mes su 
dėkingumu tikimės, kad šių 
skaitytojų linkėjimai tikrai 
išsipildys.

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

(sk)

x Kun. Stanley Zekas, iŠ 
Steubenville, OH perskaitęs J. 
Dorr straipsnį „Bridges žur
nale apie Lietuvos vaikų — 
našlaičių sunkų gyvenimą, at 
siuntė jų paramai $500. Dė
kojame! „Lietuvos Našlaičių 
Globos” komitetas, 2711 W. 
71 St., Chicago, IL 60629).

(sk)

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

(sk)

Trečiadienių vakarais užsu
kęs į Pasaulio lietuvių centrą 
Lemonte, sunkiai jį atpažinsi. 
Didžiojoje salėje, kur sekma 
dieniais po Mišių, ant stalų 
garuoja kavos puodukai ir para
pijiečiai svečiai „sprendžia” 
pasaulio problemas, kur skam
ba kvartetai, ansambliai, smar
kios politikierių kalbos ir 
kultūrinių renginių vadovės 
Bronės Nainienės nepavargs
tantis žodis, trečiadienio vakare 
skamba angliškai skelbiami 
„Bingo” numeriai.

Per visą salę nusitiesę ilgos 
dvigubų stalų eilės. Juos apsėdę 
iš plačios apylinkės suvažiavę 
atnerikiečiai. Salėje visi netel
pa. Apvalūs stalai sustatyti ir il
game karidoriuje. Ir prie jų sėdi 
įvairių rasių pagyvenusios po
nios, sekdamos per garsiakal
bius skelbiamus numerius.

— Kaip sekasi? — užkalbinu 
malonaus veido moterį.

— Šiandien dar nelaimėjau. 
Praeitą kartą šimtinę par
sinešiau.

Elektroninėje dėžėje lyg viesu
lo gaudomi šokinėja kamuoliu
kai su numeriais. Pelenų dienos 
vakare juos „gaudo” atbėgan
čius į „Bingo” stalo lentą Algis 
Bakaitis ir skelbia numerius 
per mikrofoną.

— Ar tai tokios centro vaidy
bos pirmininko pareigos? — 
traukiu „per dantį”.

— Šitos dar svarbesnės. Jos 
dolerius atneša.

Susikaupę „Bingo” žaidėjai ir 
žaidėjos, daugiausia žilo plauko, 
lentose žymi numerius ir laukia 
laimingojo.

— Pažiūrėk, kiek laimės talis
manų prisinešę, — man rodo 
centro administratorius Romas 
Kronas. Nagi tikrai. Anūkėlių 
nuotraukos, kačių ir šunų sta
tulėlės, kažkuris šventasis. Kad 
tik laimėtų dolerį.

— O kur jūsų talismanas, ne
šantis centrui laimę?

— Turime daugybę. Pažiūrėk 
į mūsų jaunas, dailias ponias su 
prijuostėmis. Kas tu manai jų 
kišenėse? Doleriai. Surenkami 
prie įėjimo ir žaidimo metu.

— O kur vyriausias „ta
lismanas”?

— Alytė? Ji raštinėje. Laukia 
reporterio.

Salės baras ir jo sandėliukas 
šį vakarą pavirtęs banku ir 
raštine. Bare tik nealkoholiniai 
gėrimai. Stiprių negalima. Prie 
kasos doleriukus dėsto prityrusi 
iždininkė Dalia Dundzilienė. 
Šalia jos Algis ir Petras Liepo- 
niai. Pinigus skaičiuoja prityru
si bankininkė Vida Lieponienė.

— Prašau į raštinę, — atidaro 
duris Alė Lieponienė, šio didelio 
žaidimo koordinatorė.

— Turiu dar valandėlę iki žai
dimų pradžios. Parodysiu, kaip 
sutelkiame doleriukus centro iš
laikymui.

— Iš kur tiek žmonių? — ste
biuosi.

— Šį vakarą nedaug. Tik 180. 
Dažniausiai būna 200, o kartais 
turime iki 260 žaidėjų. Tiek

x Raimundo Katiliaus kon 
certai su nauja programa vi
suomet įdomūs ir įvairūs, kiek
viena programa kitokia. Ba
landžio 8 d., šeštadienį, 4:00 
vai. p.p. Lietuvos iškilusis 
smuikininkas, akompanuojant 
pianistui Leonidui Dorfmanui, 
atliks tokią programą, kurios 
metu patys įsitikinsime, kodėl 
jis vadinamas virtuozu. Visus 
gausiai dalyvauti kviečia 
„Saulutė”, Lietuvos vaikų 
globos būrelis. Bilietus galima 
įsigyti „Patrįjoje” (2638 W. 71 
St.) ir „Lion Frame Gallery” 
(3125 W. 71 St ).

(sk)

x Kelionė į Čekiją, Vengrįją 
ir Austriją gegužės 27 d., jau yra 
išparduota. Praneša Birutė 
Zalatorienė iš Travel Advisers.

(ak)

reikia, kad padarytume pelną.
— Ar gali būti ir nuostolis?
— Gali. Per vakarą laimėji

mais išdaliname 2,250 dolerių. 
Jei mažai žmonių, iš kur juos 
surinksi?

— Kaip jūs parodėte ameri
kiečiams kelius į Pasaulio lietu
vių centrą?

— Pažiūrėkite į aplinkinius 
amerikiečių laikraščius, į „Bin
go” žurnalą. Visur mūsų skel
bimai. Turime ir mūsų spalvotą 
dvilapį. Jame mūsų, „Bingo” 
programos, laimėjimai, kartu ir 
kitų prekybų skelbimai. Virtu
vė gamina gerą maistą. Jis ne
brangus. Amerikiečiai jį labai 
mėgsta. Ir maistas juos pa
traukia.

— Ką dar duodate „Bingo” 
žaidėjams?

— Duodame „Door prices”, o 
paskutinį mėnesio trečiadienį 
tiems, kurie dalyvavo visą 
mėnesį, turime loteriją. Matote, 
ten stovi elektroninė 100 dole
rių vertės krosnelė. Ji bus kovo 
mėnesiui.

— Tuo būdu jūs išlaikote pa
stovius žaidėjus?

— Išlaikome. Jie mūsų „Bin
go” mėgsta labiau, negu savose 
parapijose.

— O kada jūs centre tą „Bin
go” pradėjote?

— Praeitų metų gegužės pir
mą dieną.

— Kodėl ne anksčiau?
— Negalėjome gauti valstijos 

leidimo. Sunkiai duoda. Reikia 
išbūti 5 metus pelno nesiekian
čia organizacija, įrodyti savo 
pastovumą ir lėšų panaudojimą.

— Bet juk valstija pelno mo
kesčius ima?

— O taip.
— Ar sunki buvo pradžia?
— Nelengva. „Bingo” žaidi

mo priemonėms reikėjo in
vestuoti 18,000 dolerių. Sudėjo
me kelios jaunos šeimos. Reikėjo 
surasti savanorius patarnauto
jus, nes įstatymai samdyti nelei
džia. Kiekvienam trečiadieniui.

— Ar lieka pelno?
— Lieka. Tarp tūkstančio ir 

dviejų per vakarą.
„Bingo” žaidimų patarnauto

jų nemažai jaunesnės, jau čia 
gimusios kartos. Čia visi dar
buojasi kiekvieną trečiadienį 
nemokamai.

— Ar nepritrūksta sava
norių?

— Netrūksta. Turime labai 
gerą grupę. Prie įėjimo labai 
svarbu parduoti kuo daugiau 
„Bingo” kortelių. Tą puikiai 
atlieka Baniutė Kronienė, Kris
tina Razmienė, Laima Glavec- 
kienė ir Rima Sėli. Pardavėjų 
darbą vikriai atlieka Vanda 
Aleknienė, Antanas Bartkus, 
Irena Draugelienė, Dana Gylie
nė, Dalia Januškienė, Vida Jo
nušienė, Mindaugas Mažeika, 
Zenonas Mereckis, Bronius Mi
kėnas, Roma Norkienė, Laima 
Petroliūnienė, Zita Pocienė, 
Rūta Sušinskienė, Birutė Trin- 
kienė, Algis Urbutis ir Mary- 
ann Westhart.

— Matau, kad labai svarbios 
„Bingo” šauklių pareigos.

— Labai svarbios. Jas atlieka 
Algis Bakaitis, Petras Joku- 
bauskas, Irena Meilienė, Jurgis 
Riškus ir Milda Tallat-Kelpšie- 
nė. Loterijas praveda Kleopatra 
Buinevičienė, Danutė Barienė 
ir Danutė Borgogni. Virtuvę 
tvarko Zita Šoliūnaitė-Kuše- 
liauskienė ir jos šeima, o visus 
darbininkus pavaišina adminis
tratorius Romas Kronas.

— Jūsų „Bingo” panašus į di
džiulę prekybos įstaigą, kuriai 
jūs su Algiu vadovaujate. Kur 
viską išmokote?

— Mano magistro laipsnis iš 
Loyola universiteto yra vaikų 
sveikatos priežiūros srityje. Šį 
mokslą dėsčiau Moraine Valley 
Community College ir Lewis 
universitete. Nesvetimas man ir 
verslo pasaulis, nes mano Algis 
turi magistro laipsnį iš verslo 
administracįjos ir vadovauja di
delei nuosavybių pardavimo

Gausiai susirinkusi Jaunimo centro didžiojoje salėje publika, susidomėjusi seka Kovo 11-tosios 
minėjimo eigą kovo 12 d. I eil. iš kairės: kun. Juozas Vaišnys, SJ, Danutė Bindokienė, Valdas 
Adamkus, Alma Adamkienė, Jaunutis Nasvytis, Teodoras Blinstrubas, Grožvydas Lazauskas: 
II eil. pirmasis iš dešinės — Amerikos Lietuvių tautinės sąjungos, ruošusios minėjimą, pirm. dr. 
Leonas Kriaučeliūnas.

Nuotr. Jono Tamulaičio

bendrovei, — baigė pokalbį Alė 
Lieponienė, ją šaukiant prie 
darbo.

„Bingo” žaidimai, jų organiza
torių ir darbininkų toks didelis 
entuziazmas išlaikyti Pasaulio 
lietuvių centrą Lemonte paliko 
nepaprastai gerą įspūdį. Kol 
mūsų jaunesnioji ir vyresnioji 
karta taip vieningai dirbs mūsų 
lietuviškų centrų bei lietuvybės 
išlaikymui su amerikiečių atne
šamais doleriais į „Bingo” 
žaidimus, tol centre klestės li
tuanistinis švietimas, bažnyčio
je skambės lietuviška giesmė, 
vyks meno parodos, koncertai ir 
visa mūsų kultūrinė veikla.

Bronius Juodelis

JAUNIMO CENTRAS IR 
ADMINISTRACIJA

Po visuotinio Jaunimo centro 
susirinkimo, perrinkus keturis 
narius į tarybą, buvo sušauktas 
visų tarybos narių susi
rinkimas, kad išrinkti tarybos 
pirmininką. Susirinkę nariai 
vienbalsiai nutarė patikėti šias 
pareigas Vaclovui Momkui. Jis 
ėjo ir anksčiau šias pareigas ir 
labai gerai jas atliko, reprezen
tuodamas Jaunimo centrą kur 
tik reikėjo ir glaudžiai bendra
darbiavo su jėzuitais ir Jaunimo 
centro administracija.

Mirus ilgametėms administ
racijos narėms — Salomėjai 
Endrijonienei ir Aleksandrai 
Likanderienei, reikėjo ieškoti 
naujų asmenų J. centro toli
mesniam administravimui. 
Tarybos pirmininkas su nariais 
rekomendavo paskirti administ
ratorium Joną Paronį, kuris yra 
gerai susipažinęs su J. centro 
administracijos darbais, nes jo
je dirba daug metų. Buvo 
sudaryta nauja valdyba: admi
nistracijos pirmininko pavaduo
toju buvo pakviestas visiems 
gerai pažįstamas, kopijavimo 
firmoje dirbantis srities parda
vėjų administratoriumi, buvęs 
Marąuette Parko namų 
savininkų organizacijos pirmi
ninkas, 69-tos gatvės „Lietuvių 
dienų” rengėjas, Lituanistinės 
mokyklos Tėvų komiteto pirmi
ninkas Zigmas Mikužis.

Susipažinęs su Jaunimo cen
tro administracijos reikala
vimais, jis perims centro vado
vavimą į savo rankas. Z. Mi
kužis į savo administracinę 
valdybą pasikvietė visuomenei 
gerai pažįstamą, mokytoją 
Marytę Utz. Sekretorės parei
gas eis Dana Mikužienė, veikli 
visuomenininke, o piniginius 
reikalus tvarkys Petras Blekys, 
Jr. Techninių reikalų patarėjais 
pakvietė Gintarą Aukštuolį ir 
Ant. Paužuolį.

Jaunimo centras išsilaiko tik 
jo narių įnašais ir dosnių rėmėjų 
dėka. Lėšų telkimui buvo 
pakviestas vienas iŠ laidotuvių, 
namų direktorių, turįs laidojimo 
namus Marąuette Parke, 
Cicero, Palos Hills ir prie Le

monto, Donald Petkus, Jr. Jis 
sudarys savo valdybą ir bandys 
telkti lėšas Jaunimo centro dar
bo pagerinimui ir tolimesniam 
jo išlaikymui.

Naujoji valdyba gerai supran
ta Jaunimo centro reikšmę, 
kadangi jo globoje užaugo ir 
sėmėsi lietuviškos veiklos žinių. 
Jiems šie namai yra tapę antrai 
siais namais. Kol dar randame 
pasiaukojančių asmenų ir nuo
širdžių rėmėjų, nereikia baimin
tis dėl Jaunimo centro ateities.

Ant. Paužuolis

Į „Draugo” koncertą, kuris 
įvyks balandžio 2 d. Jaunimo 
centro didžiojoje salėje, bilietai 
jau gaunami dienraščio ad
ministracijoje. Koncerto progra
mą atliks Lietuvių Operos cho
ras, dir. muziko Alvydo Vasai
čio, ir mūsų mėgstamiausi solis
tai — Dana Stankaitytė, Jonas 
Vaznelis. Visus maloniai kvie
čia koncerte dalyvauti „Drau
go” renginių komitetas.

Pasaulinio garso solistas 
Arnoldas Voketaitis daly
vauja koncerte, kuris ruošiamas 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
Brighton Parke 80-tojo gimta
dienio proga. Koncertas bus 
balandžio 30 d., 3 vai. po pietų, 
parapijos bažnyčioje.

Dr. Mindaugas ir Auksė 
Vygantai, Winnetka, IL, siųs
dami „Draugo” prenumeratos 
mokestį, dar pridėjo 205 dol. Dr. 
Vyganto šeima labai daug 
padeda vargstantiems tautie
čiams Lietuvoje ir taip pat 
nemažai paramos skiria lietu
viškos kultūros išlaikymui. La
bai nuoširdžiai dėkojame, kad 
neužmiršta ir mūsų dienraščio 
rūpesčių, pagelbėdami jam savo 
dosnia auka.

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo minėjime, įvykusiame kovo 12 d. Čika 
gos Jaunimo centre, įžanginį žodį taria Amerikos Lietuvių tautinės sąjungos 
vicepirm. Stasys Briedis.

JAV LB Socialinių reikalų
tarybos ruošiama „Pagalba 
Lietuvai”. Konferencijos pro
grama susidarys iš dviejų dalių: 
bendrų posėdžių, kurių temos 
bus tokios — Labdaros organi
zacijos modelis, Lėšų telkimo 
metodika kitataučių tarpe, Dar
bo jėgų pritraukimas, Ben- 

i dravimas su JAV valdžios in
stancijomis ir Ateities perspek
tyvos, ir diskusinių būrelių, 
pagal teikėjų darbo sritis, ku
riuose bus gvildenamos ben
druose posėdžiuose pateiktos 
mintys ir jų konkretus pritaiky
mas veiklai. „Pagalba Lietuvai” 
konferencija įvyks gegužės mėn. 
13-14 d., Šv. Kazimiero vienuo
lyno patalpose, Čikagoje.

Kun. Jonas Boruta, SJ, va
dovaus metinėms rekolekci
joms, kurios bus Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio misijoje ba
landžio pradžioje — prieš Vely
kas. Tėvas Boruta yra Lietuvos 
jėzuitų provincijolas, nelabai 
seniai lankęsis Čikagoje bei 
apylinkėse, susipažinęs su 
mumis, o mes su juo.

Ramutės Plioplytės velyki
nė paroda veikia Balzeko lietu
vių kultūros muziejuje (6500 
South Pulaski Road, Čikagoje). 
Parodoje: velykiniai medžiai, iš
marginti, pakabinami tuščia
viduriai kiaušiniai, pergręžto 
lukšto kiaušiniai, Velykų 
paukščiai. Ramutė Plioplytė 
seną lietuvišką margučių tra
diciją išvystė į iki šiol nematytą 
techninio ir meninio tobulumo 
lygį. Paroda atidaryta kasdien 
nuo 10 vai. ryt. iki 4 vai. po pie
tų. Publikos ir žurnalistų susi
tikimas su autore įvyks penkta- 
dieių, balandžio 7 d., 7 vai. vak., 
Balzeko muziejaus Mažojoje 
galerijoje. Visi kviečiami!
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