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Teroristai 
sprogdino 

Federalinę įstaigą 
Oklahomoje

LDDP neigia kaltinimus dėl 
piktnaudžiavimo partijos 

turtu

Oklahoma City, balandžio 19 
d. — Trečiadienio rytą 9 vai. 
milžiniškas sprogimas sudrebi
no Oklabomos valstijos sostinę,

. kai prie miesto centre esančios 
JAV federalinės valdžios įstai
gos sprogo automobilyje privež
ta milžiniška bomba. Sprogimas 
prie pastato išmušė didžiulį kra
terį ir nulupo devynių aukštų 
pastato šiaurinį fasadą. Ketvir
tadienio rytą jau suskaičiuota 
36 užmušti, jų tarpe 17 vaikų. 
Nežinoma kiek sužeistų, bet 
pastate dirbo 550 tarnautojų, ir 
sprogimas įvyko ką tik prasi
dedant darbo dienai. Tragedija 
dar šiurpesnė tuo, kad pastato 
antrame aukšte buvo vaikų dar
želis tarnautojų vaikams. Spro
gimą tiriantys pareigūnai sako, 
kad šis įvykis yra didžiausias 
terorizmo veiksmas šalies istori
joje, pralenkiantis net Pasaulio 
Prekybos Centro sprogdinimą 
New YiJrke prieš dvejus metus.

Gelbėjimo brigados skubėjo iš
kasti žmones iš griuvėsių. 
Federalinės įstaigos keliuose 
JAV didmiesčiuose buvo uždary
tos, paleidžiant tarnautojus į 
namus, gavus skambinimų, kad 
ir jie užminuoti; kitos fede
ralinės įstaigos, net ir nega
vusios įspėjimų, uždarytos ir 
sustiprintai saugomos, nors 
niekur daugiau bombų nerasta.

f
Baltuosiuose rūmuose prezi

dentas Bill Clinton sušaukė 
įvairių tarnybų specialius 
kadrus koordinuoti federalinę 
pagalbą nelaimės ištiktiesiems 
ir kvietė Amerikos gyventojus 
melstis už žuvusius ir sužeistuo
sius. Jis taip pat iš viso krašto 
pasiuntė į Oklahomą geriausius 
tokių įvykių tyrinėjimo kadrus 
ir prisiekė, kad šie žudikai bus 
surasti ir su jais bus pasielgta 
kaip su žudikais.

JAV generalinė prokurorė 
Janet Reno, pažymėdama, kad 
žuvusieji vaikai yra tarp 1 ir 7 
metų amžiaus, ir kad sprogimas 
vyko kaip tik jų darželio an
trame aukšte palangėje ir kad 
gyvi išlikusieji buvo apdeginti 
iki nepažinimo, pareiškė, kad 
šis nusikaltimas pagal įstatymą 
baustinas mirties bausme ir jos 
įstaiga jos prašysianti.

Sprogimo trenksmas prie ra

r <

Navickas sustabdė 
narystę partijoje

Vilnius, balandžio 18 d. (Elta) 
— LDDP frakcijos Seime narys 
Alfonsas Navickas antradienį 
sustabdė savo narystę frakcijo
je ir partijoje, kol bus baigti tir
ti „Respublikos” dienraštyje 
jam pateikti kaltinimai, būk jis 
ir kiti kūrę akcines bendroves 
Komunistų Partijos turtui 
„plauti”.

LDDP frakcijos atstovas spau
dai taip pat informavo, kad 
LDDP frakcija Seime išplatino 
pareiškimą, kuriame sakoma, 
kad pastaruoju metu spaudoje 
pasirodė straipsniai apie buvusį 
Lietuvos ir Sovietų Sąjungos 
Komunistų partijos (LKP- 
SSKP) turtą, yra „propagan
dinis triukšmas”.

Pareiškimė primenama, kad 
1991 m. rudenį buvo sudaryta 
speciali vyriausybinė komisija, 
į kurią įėjo ir Aukščiausiosios

šomų stalų sėdinčius žmones 
išmetė į orą, kitus mirtinai 
užgriovė devynių aukštų sus
mukusios betoninės grindys ir 
plieninės suos, kitus sužalojo 
lekiantis stiklas. Sprogimas taip 
pat užmušė gatvėje esančius 
žmones, apvertė ir uždegė gat
vėje stovinčius automobilius, iš
daužė langus ir apgriovė aplin
kinius pastatus ir sukėlė kelias 
dešimtis gaisrų, juodais dūmais 
aptraukusius 440,000 gyventojų 
turintį miestą.

Oklahoma miesto meras sakė, 
kad bomba, kuri, anot federali
nių tyrinėtojų, turėjo būti iš 
1,000-2,000 tonų sprogstamosios 
medžiagos, prie pastato paliko 
aštuonių pėdų gilumo duobe, 
kuri prisipildė griūvėsiu skal
dos.

Vietinė televizijos stotis pra
nešė, kad rasta bordo spalvos 
autobusiuko atplaiša, kuriame 
manoma, kad buvo vežama 
bomba. Taip pat rasta auto
mobilio leidimo lentelė, iš 
kurios susekta, kad autobusiu
kas išnuomotas Texas valstijo
je. Bet pareigūnai tyrimus pra
vedančiame Federalinio Tyrimo 
Biure (FBI) Vašingtone, sako, 
kad neturi duomenų šiems teigi
mams patvirtinti.

Niekas dar nėra prisiėmę at
sakomybės už sprogimą, yra 
įvairių spėjimų, kas kaltas, tarp 
galimųjų ir JAV Branch Davi- 
dian sektantų, kurių ūkyje 
Waco, Texas, susidegino jų 
vadas ir kiti nariai, o taip pat 
ir prieš Ameriką kariaujančių 
musulmonų grupuotės, kurių 
vieni nariai buvo atsakingi už 
Pasaulio Prekybos Centro 
sprogdinimą New Yorke.

Federaliniame pastate Okla
homa City patalpas turėjo be
veik visos JAV valdžios įstaigos: 
Butų ir Miestų Atnaujinimo De
partamentas, Socialinio Draudi
mo Administracija, Generalinė 
Sąskaitybos Raštinė, Genera
linių Tarnybų Administracija, 
narkotikų įstatymų vykdymo 
įstaiga Drug Enforcement Ad- 
ministration, Alkoholio, Tabako 
ir Ginklų Biuras, JAV Oro Pajė
gos, JAV Slaptoji Tarnyba ir 
kitos įstaigos. Tik Federalinis 
Tyrimų Biuras neturėjo patalpų 
tame pastate.

Tarybos deputatai. Ši komisija 
inventorizavo, perėmė valstybės 
žinion ir išdalino visą buvusį 
LKP-SSKP turtą ir turėtas lė
šas. .

Socialdemokratų partijos va
dovai Aloyzas Sakalas ir Aud
rius Rudys antradienį spaudos 
konferencijoje patvirtino, kad jų 
partija ir parlamentinė frakcija 
sieks „Respublikos” dienraštyje 
paskelbtų žinių apie LKP- 
LDDP turto „plovimą” viešo 
svarstymo. Socialdemokratai 
reikalauja, kad būtų sudaryta 
„Klanas” straipsniuose pa
teiktai informacijai ištirti 
speciali komisija. Toje komisijo
je, jų nuomone, turėtų būti ly
giai atstovaujamos visos Seimo 
frakcijos ir jai turėtų būti su
teikta teisė apklausti liudinin
kus nepriklausomai nuo jų vals
tybinio statuso.

Vaizdas iš viršaus Oklahoma City federalinio pastato, kuriam anksti trečiadienio rytą sprogusi 
bomba nugriovė šiaurinį fasadą. Žiauriausia, kad sprogime žuvo pastato vaikų darželyje buvę 
vaikai.

Laisvosios Europos Radijas 
kalba iš Prahos

Praha, Čekija, balandžio 12 
d. (LR) — Laisvosios Europos 
Radijas savo vakaro laidą 
Lietuvai balandžio 10 d. pirmą 
kartą transliavo iš Prahos, rašo 
„Lietuvos ryto” korespondentas 
Linas Eriksonas iš Prahos. Nuo 
šių metų pradžios radijo stotis 
įsikūrė buvusio Čekoslovakijos 
federalinio parlamento pastate.

„Laisvoji Europa”, kelis „Šal
tojo karo” dešimtmečius simbo
lizavusi laisvojo Vakarų pasau
lio dvikovą su sovietine propa
ganda, pagaliau persikėlė šia
pus buvusios „geležinės uždan- 
gos .

I Prahą kol kas atvažiavo tik 
trys iš septynių Prahos „Lais
vosios Europos” radijo lietu
viškosios redakcijos darbuotojų: 
direktorius dr. Kęstutis Gir
nius, Saulius Tomas Kondrotas 
ir Gintaras Aleknonis. Likusie

Švedijos premjeras kritikuoja 
Kozyrevo pareiškimą

Maskva, balandžio 19 d. 
(Elta) — Švedijos ministras pir
mininkas Ingvar Carlsson, lan
kydamasis Maskvoje su oficialiu 
darbo vizitu, kritikavo Rusijos 
užsienio reikalų ministro Kozy
revo pareiškimą, jog Rusija 
galinti panaudoti karinę jėgą 
apginti etninių rusų teises 
buvusiose Sovietų Sąjungos ša
lyse.

Spaudos konferencijoje Mask
voje Ingvar Carlsson pareiškė: 
„Aš laikau, kad tokios proble
mos apskritai turi būti spren
džiamos ne ginklu, o protingo
mis derybomis. Tas ypač pasa

kytina apie Rusįjos santykius su 
Baltijos valstybėmis”. Švedijos 
premjeras pridūrė, jog vizito 
metu jis su Rusijos vadovais 
apsvarstys savo vizito Estijoje ir 
Lietuvoje rezultatus.

Savo pareiškimą Andrėj Kozy- 
rev padarė vos keletą valandų 
prieš Švedijos premjero atvy
kimą į Maskvą balandžio 18 
dieną. Anot Kozyrev, Baltijos 
valstybėse Estijoje, Latvijoje ir 
Lietuvoje bei nerusiškose NVS 
šalyse yra apie 20 milijonų rusų. 
Jų padėtis esanti nepatenki
nama, todėl Rusija, iškilus 
reikalui, ginsianti jų interesus 
ir ginklo jėga.

Kreditų apstu, projektų 
trūksta

Vilnius, balandžio 18 d. (Elta) 
— Lietuvos Vystymo Banko tei
kiami kreditai yra pigiausi, nes 
jų metinių palūkanų norma 
neviršija 15%. „Vargu, ar dėl 
mažesnių palūkanų įmanoma 
su užsienio bankais susitarti ir 
tiesiogiai”, pasakė šio banko 
prezidentas Juozas Aliukonis 
antradienį Vyriausybės rūmuo
se surengtoje spaudos konferen
cijoje.

Pasak banko vadovo, Lietuvos 
Vystymo Bankas gali teikti 
paskolas visoms ūkio šakoms

ji pamažu atsikels į Čekijos 
sostinę iki birželio 10-osios, kai 
radijo stotis galutinai išsi
kraustys iš Miuncheno.

Iki to laiko lietuviškosios 
laidos bus rengiamos abiejuose 
miestuose. Pavyzdžiui, 11 pir
mųjų balandžio 10 d. laidos 
minučių (įvadas bei žinios) buvo 
parengta Miunchene, o likusios 
49 minutės parengtos ir trans
liuotos tiesiai iš Prahos.

Kaip pastebėjo Saulius Kond
rotas, „Laisvosios Europos” 
perspektyvos Prahoje yra gana 
miglotos. Jo nuomone, stotis dar 
turėtų veikti kokius ketverius 
metus, tačiau šito garantuoti 
niekas negali.

Kiti „Laisvosios Europos” 
lietuviškosios redakcijos dar
buotojai taip pat abejojo dėl 
radijo.

(išskyrus prekyba), jeigu vers
lininko biznio planas perspek
tyvus. Dėl lėšų kreditams sun
kumų nėra — šiuo metu jau ati
darytos dvi kreditinės linijos po 
5 milijonus ekiu, po keleto 
mėnesių tikimasi pasirašyti 
sutartį dėl 5 milijonų ekiu 
kredito ir su Europos Rekon
strukcijos ir Plėtros Banku bei 
vienu Vokietijos banku.

Lietuvos Vystymo Banko In- 
vesticijų projektų departamen
to direktorė Olga Starvinskienė 
sakė, kad banko darbuotojai*

Lietuvos aukštosios 
mokyklos priims 
daugiau studentų

Vilnius, balandžio 18 d. (Elta)
— Šiais metais visos Lietuvos 
aukštosios mokyklos, išskyrus 
Karo akademiją, priims dau
giau kaip 11,000 studentų. 
Tokiam planui pritarta Švieti
mo ir mokslo ministerijos kole
gijos posėdyje.

Šiuo metu Lietuvos universi
tetinėse mokymo įstaigose 
studijuoja daugiau kaip 52,000 
studentų. Tai reiškia, kad pagal 
studentų skaičių Lietuva at
silieka nuo kitų Europos valsty
bių.

Remiantis Vilniaus universi
teto specialistų atliktais tyri
mais, studentų turėtų būti 2% 
daugiau nei dabar — tada ne
turėtų pritrūkti atskirų sričių 
specialistų. Kitais mokslo 
metais į aukštąsias mokyklas 
bus priimta daugiau norinčiųjų 
studijuoti socialinius mokslus, 
tačiau sumažės medicinos ir 
gamtos, agrarinių bei humani
tarinių mokslų studentų.

Pasienyje įkurti 
maisto tikrinimo

postai
Vilnius, balandžio 18 d. (Elta)

— Nuo balandžio 18 d. visose 
Lietuvos sienos perėjimo vietose 
pradėjo dirbti higienistai: iki 
šiol čia esančias tarnybas papil
dė Valstybinės visuomenės svei
katos priežiūros postai. ,

Šie postai įsteigti remiantis 
Vyriausybės nutarimu „Dėl 
maisto prekių įvežimo į Lietu
vos Respubliką ir jų kokybės 
kontrolės tvarkos patvirtinimo” 
bei atitinkamų sveikatos ap
saugos ministro įsakymu. Dirbti 
pasienyje, maisto kontrolės 
postuose, yra pasirengę per 100 
specialistų. Jų pareiga — užtik
rinti, kad į Lietuvą nepatektų 
tie maisto produktai, kurie gali 
pakenkti žmonių sveikatai.

kartu su nepriklausomais eks
pertais pateiktą paraišką kre
ditui ir verslo planą paprastai 
nagrinėja apie 2-3 mėnesius, ta
čiau jo analizė gali užtrukti ir 
pusmetį. Lietuvos verslinin
kams, pasak jos, trūksta origi
nalumo.

„Dabar svarbiausia problema
— tik trūkumas gerų projektų, 
orientuotų į ilgametę ir pa
žangią gamybą”, teigė ir Juo
zas Aliukonis.

Vilnius, balandžio 19 d. (Elta) 
— Lietuvos Demokratinės Dar
bo Partijos frakcijos Seime se
niūno pirmasis pavaduotojas 
Justinas Karosas trečiadienį 
spaudos konferencijoje pareiškė, 
kad partijos turtas neteisėtu 
būdu nebuvo „plaunamas”. Jis 
paneigė „Respublikos” dienraš
tyje skelbtas publikacijas, ku
rios LDDP kaltinama partinio 
turto neteisėtu pasisavinimu.

Buvusios Lietuvos Aukščiau
siosios Tarybos komisijos pir
mininkas Kęstutis Grinius pa
tvirtino, kad „apie 90% Lie
tuvos Komunistų Partijos (LKP) 
turto perduota valstybei”. Kas 
juo pasinaudojo, sakė Kęstutis 
Grinius, nustatyti neįmanoma.

Lietuvos prezidento patarėjas 
Vladimiras Beriozovas spaudos 

konferencijoje sakė, kad tuome
tinis partinis turtas buvo dali
jamas pagal LKP potvarkius, 
„atsižvelgiant į vietos aplin
kybes”. Galimas dalykas, 
sakė jis, buvo padaryta ir kai 
kurių klaidų. Tačiau LDDP ne- 
prisiima atsakomybės už kalti
nimus, kad ji „plovė” partinį 
turtą.

Vladimiras Beriozovas primi
nė, kad LDDP kandidatas Sei
me Alfonsas Navickas sustab
dė savo parlamentinius įga
liojimus. „Jo ir mūsų parti

Naujoji Vilniaus valdžia 
pradėjo darbą

Vilnius, balandžio 11d. (LA) 
— Pirmoji naujai išrinktosios 
Vilniaus miesto tarybos sesija 
balandžio 10 d. prasidėjo vilnie
čių protestais dėl iškirstų me
džių ir blogų gyvenimo sąlygų 
bei sveikinimais „su nauja val
džia”, rašo Linas Kontrimas 
„Lietuvos aide”.

Šioje miesto tarybos sesijoje 
dalyvavo 49 tarybos nariai iš 51 
išrinkto tarybos nario. Jie ats
tovauja Konservatorių, LDDP, 
Krikščionių demokratų, Social
demokratų „Jaunosios Lietu
vos” partijoms, Centro Sąjun
gai, Lietuvos Lenkų Rinkimų 
Akcijai. Konservatoriai, krikš
čionys demokratai, Centro Są
jungos nariai sėdėjo dešinėje 
salės pusėje, o LDDP ir Lenkų 
Rinkimų Akcijos astovai būrėsi 
kairėje. Du „Jaunosios Lietu
vos” atstovai užėmė vietas cen
tre, pačiame priekyje.

Prieš įteikdama deputatams 
pažymėjimus Vilniaus rinkimų 
komisijos pirmininkė Aušra 
Ižičkienė prūpinė, kad žadėti 
prieš rinkimus yra paprasčiau 
negu dirbti, tačiau vilniečiai 
balsavo už dirbančią tarybą. Ji 
palinkėjo, kad įstatymai būtų

Turkija pradėjo 
puolimus

Tunceli, Turkįja, balandžio 
16 d. (Reuters) — Apie 25,000 
Turkijos karių, ginami raketas 
šaudančių malūnsparnių, už
puolė kurdų sukilėlių bazę kal
nuotoje Turkuos provincijoje.

Daugiau kaip 10,000 karių 
buvo atvežti sunkvežimiais ir 
autobusais į Tunceli, kur yra 20 
mylių kalnų perėja į pasienio 
ruožą su šiauriniu Iraku, iš 
kurio Kurdų Darbininkų Parti
jai vadinamai P.K.K. priklau
santys sukilėliai vykdo at
siskyrimo nuo Turkįjos kovą. 
Turkija pradėjo puolimus prieš 
kurdų sukilėlius šioje srityje jau 
kovo mėnesį.

jos veiklą bus galima vertinti 
tiktai po to, kai bus paskelbtos 
teisinių institucijų išvados”, 
pasakė Justinas Karosas.

Tėvynės Sąjungos (Lietuvos 
Konservatorių) frakcijos Seime 
seniūnas Andrius Kubilius tre
čiadienį spaudos konferencijoje 
pasakė, jog tai, kad LDDP frak
cija pasipriešino siūlymui suda
ryti specialią parlamentinę 
komisiją buvusios Komunistų 
partijos turto „išplovimui” 
ištirti liudija, jog LDDP turi 
tam tikrų politinių bei ekono
minių motyvų. Tokį LDDP 
žingsnį trečiadienį spaudos 
konferencijoje jis pavadino 
„politine savižudybe”.

Antradienį Seimo posėdyje 
LDDP balsų dauguma buvo at
mestas dešiniosios opozicijos 
siūlymas įtraukti į dienotvarkę 
nutarimo „Dėl Seimo laikino
sios tyrimo bei parengiamosios 
komisijos sudarymo” projektas.

Trečiadienį Andrius Kubilius 
informavo, jog jau yra surinkta 
penkiasdešimt Seimo narių pa
rašų po reikalavimu šio nuta
rimo svarstymą įtraukti į arti
miausio Seimo posėdžio dieno
tvarkę. „Ketvirtadienį Seimo 
posėdyje pamatysime, koks yra 
tikrasis LDDP požiūris į šią 
problemą”, sakė jis.

kiekvieno priimto nutarimo 
pagrindas.

Buvęs Vilniaus valdybos pir
mininkas Rimvydas Čaplinskas 
priminė, kad vyriausybė savi
valdybei liko skolinga daugiau 
nei 95 milijonus litų, o priva
tizacijos padaryti nuostoliai 
prilygsta net dviem miesto me
taliniams biudžetams. „Pri
imtas savivaldos įstatymas — 
vienadienis, ne ugdyti savi
valdai, o jai naikinti”, kalbėjo 
buvęs valdybos pirmininkas.

Svarbiausias sesijos klausi
mas buvo miesto mero rinkimai. 
Deputatai į šį postą pasiūlė du 
kandidatus: Tėvynės sąjunga 
(Lietuvos konservatoriai) — Alį 
Vidūną, „Jaunoji Lietuva” Liną 
Antanavičių.

Po to deputatai slaptu balsa
vimu rinko miesto merą. Rin
kime dalyvavo jau 50 tarybos 
narių. Prabėgus pusvalandžiui 
balsų skaičiavimo komisijos pir
mininkas Ričardas Sabaliaus
kas pranešė, k^d 36 deputatai 
balsavo už A. »ią 2 — už L. 
Antanavičių, 12 užbraukė abu 
kandidatus. Tad naujuoju sos
tinės meru deputatai išrinko 
konservatorių kandidatą Alį Vi
dūną. Buvęs miesto meras V. 
Jasulaitis perdavė miesto raktą 
ir palinkėjo juo „rasti kelią į 
visų vilniečių širdis”.

Naujasis miesto meras „Lietu
vos aidui” pasakė: „Kol kas ne
aišku, kokie darbai liko, tačiau 
pirmieji mano kaip mero darbai 
bus susiję su socialinių ir ko
munalinių klausimų sprendi
mu. Kitų darbų projektai bus 
svarstomi taryboje”.

KALENDORIUS

Balandžio 21 d.: Velykų
penktadienis; Tiburcijus, Vale
rijonas, Maksimas, Liudvika, 
Visvaldas.

Balandžio 22 d.: Velykų šeš 
tadienis; Soteras, Kajus, Leoni
das. Oportuna, Neruna.
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/PORTO APŽVALGA

Redaktorė Irena Regienė

45-SIOS ŠIAURĖS AMERIKOS 
LIETUVIŲ SPORTO ŽAIDYNĖS

45-sios Š. Amerikos Lietuvių 
Sporto Žaidynės 1995 m. gegu
žės 19, 20 ir 21 d. vyks Cle- 
velande, Ohio. Visuotinio ŠAL- 
FASS-gos suvažiavimo nuta
rimu ir ŠALFASS-gos Centro 
valdybos pavedimu žaidynes 
vykdo Clevelando LSK „Žai
bas”.

Žaidynių programa — 1995 
m. ŠALFASS-gos krepšinio, 
tinklinio, stalo teniso ir šachma
tų pirmenybės.

Krepšinio pirmenybes numa
toma pravesti šiose klasėse: 
Vyrų A, vyrų B, moterų ir 
jaunių A (1976 m. gimimo ir 
jaunesnių).

Vyrų krepšinio A klasę su
daro iškilesnės komandos, at
rinktos ŠALFASS-gos Krepši
nio komiteto. Likusios koman
dos žaidžia B klasėje, kur gali 
dalyvauti ir vyrų A klasės 
komandas turinčių klubų antro
sios komandos. Vyrų A klasėje 
gali dalyvauti nedaugiau kaip 
8 komandos. Kitose klasėse, 
komandų skaičius neapribojamas.
Tinklinio pirmenybės pla

nuojamos vykdyti vyrų, moterų 
ir, galbūt, mergaičių A (1976 m. 
gimimo ir jaunesnių) ir/ar mer
gaičių B (1979 m. gimimo ir 
jaunesnių) klasėse. Komandų 
skaičius neapribojamas visose 
klasėse.-

Principiniai, jaunių A klases 
krepšinio žaidėjams yra lei
džiama kartu žaisti ir vyrų 
klasėje, o mergaičių tinklinio 
žaidėjos — gali žaisti kartu ir 
moterų klasėje, jei laiko ir vie
tos aplinkybės nekliudo tai 
daryti.

Klubams, dalyvaujantiems su 
daugiau negu viena krepšinio 
ar tinklino komanda toje 
pačioje klasėje, yra nelei
džiama kaitalioti žaidėjų iš 
vienos komandos į kitą per visą 
žaidynių laiką.

Stalo teniso pirmenybių pro
grama bus nustatyta po dalyvių 
preliminarinės registracijos, 
atsižvelgiant į dalyvių skaičių 
bei pageidavimus. Esant pakan
kamai dalyvių, bus stengiama
si varžybas pravesti įvairaus 
amžiaus klasėse.

Šachmatų pirmenybės bus 
vykdomos 4-rių ratų šveicarų 
sistema. Dalyvių skaičius 
neapribotas. Bus atžymėti ir 
jauniai (17 metų ir jaunesni 
varžybų dieną).

Apytikris tvarkaraštis:
Penktadieni, gegužės 19 d., 
numatomos tik vyrų A ir B 
krepšinio rungtynės, pradedant 
nuo 5 vai. p.p. Daugumai ko
mandų penktadienį teks sužais
ti po 2 rungtynes. Moterų ir 
jaunių A. krepšinio ir visų kitų

šakų pirmenybes planuojama 
pravesti šeštadienį ir sekma
dienį, gegužės 20 ir 21 d.

Preliminarinė dalyvių re
gistracija visoms šakoms — iki 
1995 m. balandžio 1 d., adresu: 
Vidas Tatarūnas, 18202 
Windward Rd., Cleveland, 
OH 44119. Tel. 216-486-7916. 
Fax; 216-486-5881. Pavėlavu
sieji, praneškite faksu ar 
telefonu.

Po preliminarinės regist
racijos bus galutiniai nuspręsta, 
kurios sporto šakos bus žai
dynėse vykdomos, nustatyta jų 
klasės, programos bei kitos 
detalės ir paskelbta galutinės 
dalyvių registracijos datos.

Dalyvavimas žaidynėse yra 
atviras visiems Š. Amerikos 
lietuvių sporto vienetams ir in
dividams, atlikusiems 1995 m. 
metinę ŠALFASS-gos narių 
registraciją.

Išsamesnės informacijos pra
nešamos visiems ŠALFASS-gos 
klubams. ŠALFASS-gai nepri
klausą vienetai bei individai dėl 
papildomų informacijų prašomi 
kreiptis į Vidą Tatarūną. 
Papildomi kontaktai: Arūnas 
Apanavičius, tel. 216-931-6995 
ir Algirdas Bielskus 216- 
486-0889.

ŠALFASS-gos C V
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BILIETAI PASAULINEI 
OLIMPIADAI 
ATLANTOJE

Remigijus Gaška, Lietuvos
Tautinio Olimpinio komiteto at
stovas pasaulinei olimpiadai, 
Atlantoje vyksiančiai 1966 me
tais, praneša, kad žaidynių At
lantoje organizacinis komitetas 
prašymus bilietams įsigyti pra
dės priimti nuo š.m. gegužės 1 
d. Prašymų lapus ir smulkesnes 
informacijas bus galima gauti iš 
olimpiados sponsorių — Home 
Depot krautuvių ir Coca Cola 
parduotuvių. Informaciją teikia 
ir Bilietų centralė, kreipiantis 
telefonu (404) 744-1996. Užpil
dytus prašymų lapus, kartu su 
čekiu arba VISA kortelės nume
riu, patartina siųsti nedelsiant, 
nes dalinai nuo to priklausys 
pageidaujamų bilietų gavimo 
galimybė.

LIETUVOS PLAUKIKĖS 
SĖKMĖ

Švedijos Malmoe mieste vyko 
šeštasis, priešpaskutinis, 
pasaulio plaukimo taurės eta
pas. Kaunietė Dita Želvienė, 
plaukdama 50 m laisvu stiliu
mi, aplenkė įžymiąją Vokietijos 
plaukikę F. Almsick ir buvo an
tra. Pirmoji buvo švedė J. Sjo- 
berg.

Dalia Ancevičienė, Algis Ancevičius, Dana Kurkulienė, Albinas Kurkulis, detroitietė Yolanda 
Zaparackienė ir denverietis Algis Mikelevičius.

Futbolas Čikagoje
PIRMOSIOS RUNGTYNĖS PRIEŠ 

„FORTŪNĄ”
Balandžio 23 d. 3 vai. p.p. „Li- 

tuanicos” futbolininkai žais 
pirmąsias pirmojo rato pirmeny
bių rungtynes „Metropolitan” 
lygos I divizijoje. Šį kartą 
likimas taip lėmė, kad jie rung
tyniaus prieš vieną iš silp
nesniųjų — „Fortūnos” klubo 
vienuolikę, tad yra daug vilčių 
pergalei. Ypač žinant, kad „Li- 
tuanica” bus papildyta naujais 
vardais ir stengsis gerai užsi
rekomenduoti savųjų gerbėjų 
akyse. Rungtynės vyks savoje 
aikštėje — prie Lietuvių centro, 
Lemonte, kurį dabar jau gerai 
žino Čikagos bei apylinkių lietu
viai.

Reikia pažymėti, kad Lemon-

te pavasariniame rate bus žai
džiamos tik ketverios rung
tynės. Po balandžio 23 d. žai
dimo prieš „Fortūną”, čia dar 
bus rungtyniaujama gegužės 21 
d., birželio 4 d. ir birželio 24 d.

Į naujo sezono atidarymą 
Lemonte balandžio 23 d. yra 
kviečiami visi sporto mėgėjai iš 
arti ir iš toli. Atrodo, kad oras 
tą dieną jau bus šiltas ir visi 
atsilankiusieji galės kelias 
valandas praleisti gražios gam
tos prieglobstyje. O „Litu-j 
anicos” vyrams reikia palinkė
ti geros sėkmės, daug pergalių 
(ne tik šį kartą), o taip pat ir 
įvarčių į priešininkų vartus, j 

E.Š.

..Lituanims" futbolo klubo valdybos narys -Jonas Zaksas ir iždininkas Leonas 
Jurams svarsto kaip sutelkti daugiau lėšų klubo veiklai.

Nuotr. Ed. Šulaičio

Futbolas Lietuvoje

LIETUVOS FUTBOLO
RINKTINĖ ŽAIS SU 

ITALIJA

Turbūt, pačios svarbiausios ir 
įdomiausios rungtynės bet kada 
vykusios Vilniuje bus balandžio 
26 d., trečiadienį, kai Lietuvos 
rinktinė kovos prieš pasaulio 
vicečempioną — Italiją. Pernai 
JAV vykusiose pasaulio pirme
nybėse italai finale pralaimėjo 
Brazilijai tik po baudinių 
mušimo 2-3. Taigi, Lietuvos 
futbolininkų čia laukia pats di
džiausias jėgų išbandymas 
atrankiniame turnyre dėl teisės 
žaisti 1996 m. Anglijoje vyk
siančių Europos pirmenybių 
baigmėje.

Šiuo metu Europos čempiona
to ketvirtoje atrankos grupėje 
pirmauja Kroatija, o italai su 10 
taškų stovi antroje vietoje.

Edvinas Arkušauskas dalyvaus automobilių lenktynėse šį sekmadienį, balandžio 23 d., 2 
vai. p.p vyksiančios Racevvay Park, esančiame prie 130 ir Ashland gatvių, Calumet Park, 
Illinois

Trečioje su 7 taškais (tačiau 
sužaidę vienerias rungtynes 
mažiau negu abi pirmosios 
komandos) stovi Lietuva.

Žinant, kad Europos pirme
nybių baigmėje galės dalyvauti 
tik dvi pirmosios komandos, šios 
rungtynės su Lietuva italams 
yra ypač reikšmingos. Pralaimė
jimo ar lygiųjų acvgįųgitalai gali 
prarasti antrąją vrėtą ir teisę 
vykti į Angliją. Todėl į Vilnių jie 
atsigabena pačią geriausią 
sudėtį. Čia jau žada varžytis 
gana sunkų sužeidimą patyręs 
geriausias 1993 m. pasaulio ir 
Europos futbolininkas Roberto 
Baggio, kuris nežaidė rung
tynėse prieš Ukrainą ir Estiją. 
Futbolo specialistai teigia, kad 
šis 28 metų amžiaus futbo
lininkas iš Turino „Juventus” 
vienuolikės reiškia tiek, kiek 
pusė komandos žaidėjų. Tuo tar
pu Lietuvos rinktinėje gali 
trūkti vieno stipriausiųjų rams
čių — Armino Narbekovo iš 
„Austrijos-Memphis” koman
dos; jis buvo sužeistas per Lietu
vos rinktinės susitikimą su 
Kroatija Vilniuje (jos baigėsi 
0-0). Todėl bent lygiųjų iško
vojimas šiose rungtynėse būtų 
jau nemažas Lietuvos rinktinės 
parodytas stebuklas. Laukti ste
buklo, turbūt, ne nuodėmė;

V. IVANAUSKAS
HAMBURGE NEBEŽAIS

Pagrindinis Vokietijos futbolo 
žurnalas „Kicker” praneša, kad 
po šio sezono, vienas geriausių 
lietuvių futbolininkų pasaulyje, 
Valdas Ivanauskas turės atsi
sveikinti su Vokietijos Bundes

Nuotr. Mildos Jakštienės

MINI FUTBOLAS 
PASAULIO LIETUVIŲ 
SPORTO ŽAIDYNĖSE

V Pasaulio Lietuvių Sporto 
žaidynių darbo grupės vadovas 
R. Girskis š.m. balandžio mėne
sio pradžioje pranešė JAV 
išvykos į šias žaidynes organi
zacinio komiteto pirmininkui, 
A. Rugieniui apie žaidynių pro
gramos papildymą, įvedant 
mini (mažojo) futbolo varžybas.

Mini (mažasis) futbolas žai
džiamas futbolo aikštėje, pada
lintoje į dvi dalis (skersai aikš
tės). Komandos sudėtis — 
asmenys (septyni žaidėjai ir var
tininkas). Komanda gali regist
ruoti 12 žaidėjų, trenerį ir 
vadovą. Žaisti gali ir treneris 
bei vadovas. Žaidėjų keitimas 
nėra ribojamas, tačiau žaidėjai 
keičiami tik tada, kai žaidimas 
yra sustabdytas. Šios rūšies fut
bole rungtynių trukmė — du 
kėliniai po 35 minutes (10 mi
nučių pertrauka tarp kėlinių).

Čikagos LFK „Lituanįęa”; 
atrodo, užregistruos bent vieną 
komandą šioms varžyboms.

Ed. Š.

CHOREOGRAFAMS 
VADOVAUS 

LAIMA KISIELIENĖ

Choreografė Laima Kisielienė 
išrinkta 1998 metų Pasaulio 
lietuvių dainų šventės Šokių 
dienos meno vadove ir vyriau
siąja baletmeistere. Jai savo 
balsus atidavė dauguma balsa
vimo teisę turėjusių daugiau 
kaip šimtas praėjusią vasarą 
vykusios Pasaulio lietuvių 
dainų šventės baletmeisterių 
bei jų asistentų.

Šokių dienos meno vadovo 
rinkimai vyko balsuojant paštu. 
Pretendentus į šį postą buvo pa
siūliusios trys institucijos, — 
Klaipėdos muzikos ir teatro 
pedagogikos institutas, Liaudies 
kultūros centras bei Choreogra
fų sąjunga.

Sausio viduryje šalies chorve
džiai busimosios Pasaulio lietu
vių dainų šventės Dainų dienos 
meno vadovu išrinko Petrą Bin
gelį.

Laima Kisielienė ir Petras 
Bingelis buvo ir 1994 metų 
Pasaulio lietuvių dainų šventės 
Šokių bei Dainų dienų meno va
dovai.

Elta

lygoje rungtyniaujančia — 
„Hamburger SV” komanda. Šio 
klubo vadovybė jau yra nu
sprendusi Ivanauską parduoti 
kitiems klubams. V. Ivanaus
kas, dėl savo žiauroko žaidimo, 
nekartą buvo suspenduotas ir 
negalėjo žaisti klubo komando
je. Tas, kaip atrodo, nepriimtina 
klubo vadovybei ir todėl ji norin
ti juo nusikratyti. Nepaisant, 
kad vokiečių publika, ypač 
Hamburgo komandos gerbėjai 
„Ivaną” >ip jis pravardžiuo
jamas) vi. ’ar mėgsta ir nori 
matyti aik Yje.

Ed. Š.
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JAV......................................
metams 
$95 00

Mi metų 
$55.00

3 mėn. 
$35.00

Kanadoje ir kitur.......... .(U.S.) $110.00 $60.00 $40.00
Tik šeštadienio laida:
JAV .................................. $55.00 $40.00 $30.00
Kanadoje ir kitur . .(U.S.) $60.00 $45 00 $35.00
Užsakant į Lietuvą
(Air cargo)........................ $100.00 $55.00
Tik šeštadienio laida . ............. $55.00
Užsakant J užsienį
oro paštu , $500.00 $250.000
Tik šeštadienio laida $160.00 $85.00

Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė 
Administratorius Pijus Stončius

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis, MIC

• 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.

BROLIAI JONUŠIAI 
LENKTYNIAUJA 

PRANCŪZŲ KOMANDOJE

Darius Jonušis Europos „For
mulės Renault” taurės varžy
bose buvo 5-tas. Jis užėmė 
geriausią vietą iš visų star
tavusių užsieniečių; pirmieji 
keturi buvo prancūzai. Dariaus 
Jonušio geriausio rato laikas 
buvo tik 0.2 sekundės dalimis 
menkesnis už nugalėtojo M. 
Albano. Dariaus broliui Valdui 
nepasisekė, nes jis pirmojo rato 
pabaigoje susidūrė su kitu 
lenktynininku ir nebegalėjo 
važiuoti. Balandžio pirmosiomis 
dienomis Darius Jonušis daly
vaus Prancūzijos čempionate, o

dar po savaitės — Europos 
taurės varžybose Ispanijoje. Da
rius ir Valdas Jonušiai atsto
vauja Prancūzijos komandai 
„D.A.S. Racing”. Pirmą kartą 
Lietuvos sportininkų automo
bilius kartu su prancūzų 
specialistais aptarnauja ir me
chanikas iš Lietuvos.

LR 03.23.

• Ohio valstija įsijungė į JAV 
1803 m. kovo 1 d., tačiau Kong
resas įstojimo nepatvirtino iki 
1953 metų!

• Jeigu „Draugo” nebebūtų, 
lietuviška veikla žūtų.

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

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

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

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

Pirmd 3 v p p -7 v v antrd 1230-3 vpp 
trečd uždaryta, katvd 1-3 v p p 

penkt ir šeštd 9 v r -12 v pp

5132 S. Kadila Ava., Chicago 
(312) 778-6959 arba (312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA

Cardlac Olagnosls, Ltd. 
Marųuette Madlcal Bulldlng 

6132 S. Kadzla 
Chicago, IL 60629 

Tel. (312) 438-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D.

Širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA
1185 Dundee Ava., Elgln, III. 60120 

Tai. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja

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

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

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tai. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

Tai. kabineto Ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Ava., Cicero

Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyrus treč Šeši 12 iki 4 vai p p

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
172 Schlller St., Elmhurst, IL 80128 

708-841-2808
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tai. 708-834-1120

DR. S. LAL
SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS

7722 S. Ksdzls, Chicago 80652 
Tai. 312-434 2123

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

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

KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kadzla Ava., 
Chicago, III. 8OO52

Dr. RAIMUNDAS RUGINIS
Chiropraktinis gydymas nuo 

nugaros, kaklo ir galvos skausmų
1025 Ogden Ava.

Lisla, IL 60532 
Tol. 708-963-1410

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kadzla

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

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

Namų 708-448-5545
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms

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

Kalbame lietuviškai
6185 S. Archer Ava. (prie Austm) 

Valandos pagal susitarimą
Tai. (312) 585-7755

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS
Good Samarltan Madlcal Center- 

Naparvllla Campus 
1020 E. Ogden Ava., luite 310, 

Naparvllla IL 80563 
Tai. 706-827-0080 

Valandos pagal susitarimą
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OPOZICIJOS PASTANGOS 
DAŽNAI TIK

PAJUOKIAMOS
./

Pokalbis su opozicijos vadovu V. Landsbergiu 
Lietuvoje

LIUDA RUGIENIENĖ

Šį pavasarį kovo mėnesį lan
kantis Lietuvoje teko beveik vi
są savaitę praleisti Seime ir 
pasikalbėti su įvairių politinių 
partijų atstovais apie Lietuvos 
ekonominę, politinę padėtį, bei 
kitus labiau rūpimus klausi
mus. Nors Seimas vaizdžiai pa
sidalinęs į kairiuosius ir deši
niuosius, nereikia ilgiau ten 
pabuvoti, jog galėtumei paste
bėti, kad Seimą ryškiai domi
nuoja kairieji, ne vien balsa
vimuose, bet ir savo dalyvavi
mu, pasisakymais. Dešiniųjų 
pasyvumas ir kairiųjų atkaklu
mas kelia daug klausimų apie 
Seimo ateitį ir demokratijos vys
tymąsi. „Draugui” užrašiau po
kalbius su opozicijos vadovu 
prof. Vytautu Landsbergiu, Sei
mo pirmininku Česlovu Juršė
nu, kuris yra LDDP partijos na
rys ir Centro sąjungos pirmi
ninku Romualdu Ozolu. Mums 
turėtų būti svarbu, kaip kiek
vienas jų pagrindines Lietuvos 
problemas interpretuoja.

— Ką galėtumėte pasakyti 
apie Lietuvos Respublikos 
pastangas įstoti į NATO?

— Aš matau pagrindinį 
klausimą ir pagrindinį pavojų 
ar sunkumą Lietuvos pastango
se užsitikrinti tarptautinį 
saugumą, įsijungiant į NATO

organizaciją arba į Europos 
Sąjungą. Ar Vakarai, tai yra 
NATO transatlantinė organiza
cija, ar Europos Sąjunga, tiktai 
V. Europos organizacija, yra 
suinteresuotos Lietuvos buvimu 
jose tokiu pačiu mastu, kaip 
Rusija yra suinteresuota, kad 
Lietuva ten nebūtų, arba kad 
kuo ilgiau Lietuvos ten nebūtų, 
kad Lietuva kuo ilgiau būtų ne
tikrumo ir nepastovumo abejo
nių bei Rytų įtakos zonoje. Iš 
Rytų mes tą interesą puikiai 
žinome ir jaučiame, o Vakarų 
interesas ar yra iš vis, ar jis toks 
pat didelis, kaip Rusijos in
teresas? O jeigu jis yra mažas, 
tai mes turime labai daug pa
stangų dėti, kad tas požiūris 
Vakaruose pasikeistų. Pastan
gų turime dėti ir Lietuvoje, ir iš 
Lietuvos palaikydami ryšius su 
Vakarų politikais bei valstybė
mis, jų parlamentais, bet taip 
pat ir per mūsų išeivius, per lie- 
tuviją visose valstybėse, ypač 
ten, kur yra daug lietuvių, tu
rinčių savo organizacijas. Kitą 
kartą ir vienas atskiras žmogus 
ar maža grupė taip pat gali 
padaryti įtakos ministrams ar 
parlamentarams. Štai kas turė
tų būti kiekvieną dieną aiškiai 
matoma — ar mes padidinom 
Vakarų suinteresuotumą ateiti 
čia ir ne tik mus priglausti ar 
apsaugoti, bet ir turėti mus kaip

savo pačių dalį, kuri ir juos ap
saugoja. Aš vienam aukštam pa
reigūnui, neseniai būdamas 
Wa8hingtone, pasakiau: „Mes 
esame fronto linijoje, o jūs sėdite 
Miami Beach. Jeigu mes būsim 
atiduoti Rusijai, tai fronto lini
ja prieis arčiau prie Miami 
Beach. Jums nuo to nebus ge
riau”. Reikia pasiekti, kad bent 
kiek į tą pusę galvotų Vakarų 
valstybių valdžios, kad būtų 
įveiktas toksai sindromas, arba 
politinė linija, kurią Amerikoj 
labai gražiai vadina — „Russia 
first”.

— Amerikiečiai teigia, kad 
NATO reikaluose vadovauja 
Amerika kartu su Vokietija. 
Kokie yra Lietuvos santykiai 
su vokiečių valdžia?

— Šito jūs turėtumėt klausti 
J. Paleckį ir kitus pareigūnus, 
kurie vadovauja Lietuvos užsie
nio politikai ir turi daugiausiai 
ryšių su Vokietija. Aš negaliu 
padaryti tokios analizės, nes ir 
apskritai mūsų užsienio politi
koje daug dalykų yra nežinomų 
arba sužinomų iš spaudos. Net 
parlamentas, Seimas, net Seimo 
užsienio reikalų komisija yra 
atstumta nuo informacijos.

— Ar Karaliaučiuje rusai 
kuria rimtą militarinę bazę?

— Ten yra labai didelė, labai 
galinga karinė bazė. Kai iš 
Lietuvos girdėjosi gana daug 
balsų ir ne tik iš opozicijos, kuri 
norėjo, kad būtų tęsiama anks
tesnė politika, reikalaujant 
Karaliaučiaus krašto demilita- 
rizavimo, bet ir dabartinė Lie
tuvos valdžia užsimindavo apie 
tai, net Lietuvos prezidentas yra 
padaręs tokių pareiškimų kal
bose, kurios pasakytos Jungti
nėse Tautose arba Europos Ta
rybos sesijoje, tada Rusijos 
valdžia aiškindavo, kad kariuo
menės skaičius ten yra mažina
mas, bet Rusįja nesutiks, jog jai 
būtų daromas spaudimas ir ji 
laikys ten kariuomenės tiek, 
kiek norės. Tačiau po truputį 
mažina. Šiuo metu iš vis jokių 
kalbų nėra ir Lietuvos valdžia 
yra nutilus, o Rusijos milita- 
ristai įsigali taip, kad jų niekas 
nevaržo.

— Kaip jūs žiūrite JAV 
Karaliaučiaus pripažinimą 
Rusijai, kaip II pasaulinio 
karo laimiki?

— Kol kas jokio pripažinimo, 
kad Rusija turi amžinas suvere
niteto teises Karaliaučiaus 
kraštui, niekur nėra padaryta. 
To nebuvo nei Potsdame, nei 
vėliau, darant sutartį dėl 
Vokietijos susivienijimo. Vo
kietija yra tiktai įsipareigojusi 
nereikalauti savo buvusių teri
torijų, bet tai nereiškia, kad šita 
Vokietijos valdytų žemių dalis 
yra atiduodama amžiams Rusi
jai. To niekur nėra pasakyta. 
Potsdamo deklaracijoje, kuri 
buvo tiktai trijų valstybių

nugalėtojų laikinas sprendimas, 
yra labai aiškiai pasakyta, kad 
Karaliaučiaus kraštas yra ati
duodamas Sovietų Sąjungai iki 
taikos sutarties. Kitaip rakant, 
atiduodamas tvarkyti, valdyti, 
administruoti, o taikos sutarties 
taip ir nebuvo parengta ir pasi
rašyta. Sovietų Sąjungos, kuriai 
buvo tas kraštas pavestas, dau
giau nebėra. Rusija pasiskelbė, 
kad ten, kur patogu, ji yra So
vietų Sąjungos paveldėtoja. At
sisėdo į saugumo tarybos kėdę 
ir tokiais atvejais, kaip štai 
šituo, skelbiasi, kad čia dabar 
yra Rusijos. Tačiau Sovietų 
Sąjungą sudarė mažiausia dvy
lika respublikų, kurios tikrai 
teisėtai gali būti laikomos So
vietų respublikomis, žinoma ne 
trys Baltijos valstybės, kurios 
buvo tik okupuotos ir pavadin
tos Sovietų respublikomis, bet ir 
Ukraina ir Kazachstanas ir Uz
bekija ir net kokia nors Kirgizi
ja turi nemažiau teisių į Kara
liaučių, kaip kad Rusija, jeigu 
jau pradėtų dalintis palikimą. 
Tačiau niekas nekelia to klau
simo. Apskritai atidavimas šio 
krašto iki taikos sutarties gali 
būti pratęstas dar šimtui metų, 
vis tebelaukiant tos taikos su
tarties. Įgaliojimai jau yra pasi
baigę.

— Ar jums nėra susidaręs 
įspūdis, kad visas Sovietų 
Sąjungos palikimas automa
tiškai atitenka Rusijai, 
V akarai elgiasi lyg taip būtų?

— Šitaip elgiasi todėl, kad 
labai daug daro nuolaidų Ru
sijai arba nenori kelti klausimų, 
kurie sudarytų sunkumų, ne 
tiktai tam kraštui, kuriam 
klausimai būtų iškelti, bet ir 
tam, kuris juos iškėlė. Rusija 
tuo naudojasi, bet mūsų uždavi
nys neleisti pamiršti nors Kara
liaučiaus krašto, kaip atviro 
klausimo, neišspręsto klausimo. 
Net jei ir Amerika paskelbtų, 
kad, jos nuomone, Karaliau
čiaus kraštas amžiams priklau
so Rusijai. Aš nežinau, ar toks 
paskelbimas irgi sukuria teisę.

— Man teko būti keletą die
nų Seime, pastebėjau, kad 
kairieji labai aktyviai Seimo 
posėdžiuose dalyvauja, o de
šiniųjų pusėje yra apatija, 
nors atrodo, kad svarstomi 
labai svarbūs klausimai, ne
girdėti net stipresnių dešinių
jų pasisakymų, jie nedalyvau
ja balsavime. Kodėl yra ši
taip atsitikę?

— Atsitiko todėl, kad kairioji 
dauguma, elgdamosi pagal se
nus komunistų papročius, visiš
kai ignoruodama kitokias nuo
mones, nors jos būtų ir pagrįstos, 
ir protingos, ir argumentuotos, ir 
pagerintų padėtį, įskiepija tokį 
pojūtį, kad — stenkis ar nesis
tenk, o jie ten pas save kur nors 
yra nutarę. Mūsų priešinimasis, 
mūsų pastangos nedaug

rezultatų teduoda. Iš tikrųjų ne 
visada taip būna. Kai kada mes 
pasiekiam tam tikrų rezultatų. 
Kai kada galime sustabdyti blo
gą sprendimą, ar laimėti laiko, 
jeigu kas nors norėtų pagalvoti, 
ir galbūt pagerinti tą sprendi
mą, nes kartais ir kairėj pusėj 
nuomonės ne visai vienodos. Ta
čiau nėra taip padrąsinantys to
kie atvejai. Jų, mažai. Po dvejų 
su puse metų vis dar aktyviai 
kovoti dėl kiekvieno klausimo, 
juo labiau, kad yra nuolat pąjuo- 
kiami, žeminami ir šmeižiami, , 
kad tiktai trukdo, tiktai gaišina 
laiką, kai vis tiek viskas bus 
nuspręsta taip, kaip reikia 
dabartinei valdžiai. Seimo 
vadovai Juršėnas, Bernatonis 
nevengia laužyti ir Seimo 
statuto, kuris yra ir įstatymas. 
Balsuoti tiek kartų ir perbal- 
suot, kol jie vis tiek laimės. 
Jeigu ir nepasiseka laimėti iš 
pirmo karto balsuojant, kviečia 
perbalsuot antrą sykį, jeigu ne 
iš antro, tai ir trečią sykį, nors 
statutas to neleidžia. Arba kaip 
kartais pasako tie vadovai: „Di
delių pažeidimų nepadaryta”. 
Vieną kartą net pasakė, kad di
delių konstitucijos pažeidimų 
nebuvo per praėjusio Seimo sesi
jos laikotarpį. Reiškia mažų 
pažeidimų gali būti, net kons
titucijos, o didelių nebuvo, tai 
gerai, tai važiuojam toliau. Ši
tokia pažiūra yra labai jų tarpe 
gyva, kad jie daro ką nori, ir 
sukelia nusivylimo savo galimy
bėmis jausmą.

Kartais opozicija, kai būna la
bai įžeista tos arogancijos ar 
statuto laužymo, išeina ir visai 
nedalyvauja: priimkit ten tuos 
savo įstatymus, kokius norite. 
Žinoma, tą vėl galima atgręžti 
ir prieš opoziciją, kodėl ji 
nekovoja, bet reikia suprast — 
visur yra žmonės. Kai juos ilgai 
įžeidinėja, tai jie gali pasirinkt 
ir tokią protesto formą — 
pamot ranka. Aš jų neteisinu. 
Aš ir pats kai kada irgi nebūnu, 
ar būnu išvažiavęs į užsienį, 
mano balsas taip pat lieka nepa
naudotas, bet aš negaliu pasa
kyt, kad naudingiausias laiko 
praleidimas yra sėdėti visas tas 
valandas Seime ir matyt, kaip 
į tą, ką siūlai, visiškai ne
kreipiama dėmesio, net atvirai 
pasijuokiama.

— Betgi viskas yra steno
grafuojama, užrašoma ir jei
gu nebus tos kovos, tai ar 
ateityje bus galima parodyt, 
kad jūs taip ar šitaip pasi 
sakėte, taip ar kitaip balsa
vote, nes kartais ir vienas 
balsas prieš, kai reikalai pa
sikeičia, daug ką reiškia, kad 
ir nelaimint, kartais vis tiek 
yra labai svarbu kovoti už sa
vo įsitikinimus.

— Mes tą suprantam, ir labai 
dažnai suprantame, kad kalba
me istorijai, kalbame tik į

Geros valios 
ambasadorius

Žmonės mėgsta dalintis nau
jienomis. Pirmas klausimas, kai 
susitinka ilgiau nesimatę 
pažįstami, yra: kas naujo? Šiuo 
metu žinias iš viso pasaulio per
duoda įvairios susižinojimo prie
monės, bet žmonės vis tiek 
remiasi spauda. Televizijos 
žinių laidose vaizdai ir prane
šimai keičiasi taip greitai, kad 
žiūrovas vos spėja pagauti 
įvykio užuominą ir po to grie
biasi laikraščio, kuriame žinia 
perteikiama plačiau ir 
išsamiau.

Iš tikrųjų sunku įsivaizduoti 
žmonijos kasdienybę be spau
dos, kuri panaudojama ne tik 
žinių perteikimui, bet savo skai
tytojus šviečia, kultūrina, infor
muoja, jungia bendriems dar
bams, iškelia pasitaikančias 
neigiamybes ir formuoja viešąją 
nuomonę. Ji gali būti pozityvus 
gėrio įrankis ir net blogio sklei
dėja. Netenka abejoti, kad tai 
efektinga susižinojimo priemo
nė ir joks kultūringas kraštas 
tuo vardu negalėtų vadintis be 
savo spaudos.

Spaudos galią supranta oku
pantai, diktatoriai, pirmiau
sia pasistengdami suvaržyti 
laisvą spausdintą žodį, pajungti 
jį saviems tikslams. Žmonės, 
kovodami dėl savo laisvės, tą 
kovą vykdo iš pogrindžio, o 
vienas veiksmingiausių kovos 
ginklų — tvirta pogrindžio 
spauda.

Lietuviai okupacijų metais 
ypač pasižymėjo pogrindžio 
spaudos gyvastingumu. Kai tos 
spaudos nuotrupos patekdavo į 
Vakarus, stebėdavomės leidėjų 
drąsa bei ištikimybe laisvės 
idealams. O kai mūsų tėvynė 
vėl pražydo skaisčiomis tri
spalvėmis, laisvai plazdančio
mis laisvoje šalyje, lyg iš gausy
bės rago pasipylė periodinė — 
jau niekieno nepažabota — 
spauda. Dar ir dabar, po penkių 
nepriklausomybės metų, šimtai 
Lietuvos laikraščių pavadinimų 
daugelį stebina: kas juo spėja 
perskaityti? Kas gali juos 
įsigyti?

Okupacijos metais, kai spau
da „šoko pagal vieną melodiją”, 
daugelis į ją numodavo ranka, 
nes nieko šviežesnio nesitikėjo 
laikraščio puslapiuose rasti. 
Dabar pasigirsta nusiskun
dimų, kad retas, ypač pensi

stenogramą, nes ten ausys yra 
užkimštos. Kai aš kalbu kartais 
iš tribūnos opozicijos vardu ar 
Tėvynės sąjungos vardu, ne iš 
savo vietos, kur sėdžiu, bet prieš 
visą salę, tai aš dažniausiai

Danutė Bindokienė

ninkas, gali sau leisti tokią pra
bangą, skaityti pagrindinius 
dienraščius, kurie kioske kai 
nuoja beveik du litus. Galbūt 
kai kam naudinga, kad visuo
menė yra kuo mažiau susigau- 
danti painiuose politiniuose ir 
kitokiuose ėjimuose...

Tiesiog nuostabu, kiek ne
daug eiliniai tautiečiai tėvynėje 
težino apie užsienio lietuvių 
gyvenimą, veiklą, kad stengia
masi šelpti našlaičius, ligonius, 
kad čia veikia organizacijos, lei
džiama spauda, vyksta kultū
riniai renginiai. Mes vis dar 
esame tarytum kitoje planetoje, 
nors geležinė uždanga seniai su
biro. O tai dėl to, kad vietinėje 
žiniasklaidoje retai minimi išei
viai (taip mus ten tebevadina), 
jų laimėjimai, darbai.

Atrodo, kad šį „neapsižiū
rėjimą” galėtų atitaisyti mūsų 
spauda, daug gausiau siun
čiama į tėvynę. Vargiai kas ten 
įstengs sukrapštyti 1(X) dol. ir 
užsiprenumeruoti „Draugą”, 
bet daugeliui čia per didelių 
sunkumų tas nesudarytų. Kiek
vienas mūsų dienraštis, patekęs 
į tėvynę, eina per kelis skai
tytojus ir atlieka tikro užsienio 
lietuvių ambasadoriaus parei
gas. Jeigu jis užsakomas skai
tyklai, organizacijai, mokyklai, 
yra dar plačiau paskleidžiamas. 
Reda , ja gauna daug laiškų iš 
Lietuvos, kuriuos žmonės, pir
mą kartą pasiskaitę „Draugą”, 
stebisi mūsų gyva veikla. Jie 
sakosi net neįsivaizdavę, kad 
užsienio lietuviai tokie sąmo
ningi, geraširdžiai, patriotiški. 
Daugelis ir apie Lietuvos 
įvykius, politiką bei kitus 
rūpimus dalykus sužino tik iš 
„Draugo”, nes vietinė spauda 
juos nutyli, arba yra nepri
einama dėl aukštos kainos.

Netenka abejoti, kad spraga 
tarp lietuvių abipus vandenyno 
gerokai* susiaurėtų, jeigu vieni 
kitus artimiau pažintume. 
„Draugas” siūlosi tarpininkau
ti. Jis Lietuvą pasiekia per 7 
dienas, kas savaitę (visi penki 
savaitės numeriai kartu) 
išsiunčiant „air cargo” per 
Atlantą. Efektingesnio geros 
lietuvių valios ambasadoriaus 
nerasime, todėl verta į tėvynę 
pasiųsti savo ištikimąjį „Drau 
g«”.

žiūriu į tą kairiąją pusę, ne 
jiems aš bandau ką nors išaiš 
kint, bandau įtikinti, kad ta 
bus protingiau, teisingiau 
žmoniškiau ir aš matau, kaip ji 
juokiasi. (Bus daugiau

HOLOKAUSTAS 
PELENŲ DIENĄ 

DRESDENE
VIKTORAS PRIŠČEPIONKA

Su patekėjusia saule, kurios 
pro tankius, juodus dūmus net 
nematyti, nuo miesto centro pu-, 
sės pasipila srautas žmonių, 
daugiausia moterys, vaikai, 
senukai. Vieni eina pėsti, o 
negalintys paeiti ar sunkiai 
sužeisti yra traukiami vežimė
liuose. Sveikesni už parankių 
veda lengvai sužeistus, nusilpu
sius, nuo dūmų arba nuo karščio 
apakusius. Motinos veda vai
kus, vaikai veda tėvus, senelius. 
Keletas jaunų motinų stumia 
tuščius vaikų vežimėlius. Viena 
jauna moteris, į vežimėlį įsime
tusi apdegusį meškiuką; retkar
čiais stabteli, meškiuką iškelia, 
paglamonėja ir, vėl į vežimėlį 
pasodinusi, stumia jį toliau. Jos 
aptemusios akys be ašarų.

Vis lėčiau slenkančių žmo

gystų masė didėja. Pajuodę, 
kruvini, raiši, apakę. Vieni 
nešasi pagalvę arba antklodę, 
kiti — ryšulį, lagaminą, portfelį 
arba tik paveikslo rėmą. Dar 
kiti — nieko nesi neša. Vieni 
eina vienmarškiniai arba tik su 
naktiniais baltiniais, kiti — 
apsirengę sudraskytais, pur
vinais, apdegusiais drabužiais. 
Kadaise graži moteris, dabar — 
pasišiaušusiais plaukais, ant 
nuogo kūno užsimetusi dar 
vakar buvusius brangius kai
linius, slenka su tylinčia 
žmonių minia ir be paliovos gar
siai kvatojasi.

Klaiki Pelenų dienos procesi
ja. Pietums lagerio virėjas ant 
anglimis kūrenamos krosnelės 
išverda pilną katilą neskustų 
bulvių. Kieme ratu sustoję, švei
čiame tas bulves ir užsigeriame 
vandeniu, pumpuojamu iš kie

mo viduryje esančio seno šuli
nio. Staiga kažkas surinka: 
„Lėktuvai!” Ir tikrai, virš mies
to - amerikiečių bombonešiai. Iš 
rankų išmetę nesuvalgytas bul
ves, bėgame prie slėptuvės 
durų. Anga į slėptuvę užsi
kemša: penki žmonės viduje, o 
50 — lauke. Pasigirsta krin
tančių bombų švilpesys. Kaž
kas karišku balsu sušunka:
,.Glauskitės prie sienų!” 
Puolamės prie pastato sienų. 
Baisus trenksmas. Sudreba 
žemė ir dangus. Nuo stogo prieš 
akis byra užsilikusios čerpės. 
Dulkių ir žemių debesys 
užtemdina akis. Kitoje pastato 
pusėje, viduryje gatvės, bomba 
išrausia kraterį, į kurį tilptų 
pusantro aukšto gyvenamas na
mas.

Per 10 minučių 316 keturmo- 
torių B-17 „Flying Fortresses” 
bombonešių ant mirštančio 
miesto numeta 1,500 sprogsta
mųjų ir 50,000 padegamųjų 
bombų.

Dabar slėptuvė yra mūsų na
mai: čia ne tik mes, bet ir visas 
mūsų iš apgriauto pastato at
sineštas „turtas”. Darosi ankš

ta ir tvanku. Prakaito kvapai 
maišosi su iš lauko ateinančiu 
degėsių kvapu. Mažai šviesos, 
nes reikia taupyti žvakių at
sargas. Šulinio vandenį geriame 
su baime, nes nežinome ar jis 
švarus. Vakare lagerio virėjas 
išverda šiek tiek bulvių, išda
lina po riekę sausos duonos ir po 
gabalėlį dešros.

Sekančią dieną iš kažkur už
klydę amerikiečių bombonešiai 
išmeta savo velnišką krovinį į 
jau mirusį miestą. Gyvi išlikę
žmonės į tai nebekreipia jokio 
dėmesio.

Palaipsniui pradeda dingti la
gerio gyventojai. Pasigendame 
mūsų šeimos iš Lietuvos atsi
vežtų šiltų avies kailinių, ant 
kurių slėptuvėje miegojome. 
Nors kruopščiai saugojamas, 
dingsta ir lietuviškų lašinių 
bryzas.

Atsisveikinimas su buvusia 
„Elbės FlorencŲa”

Šiandien vasario 16-ta, Lietu
vos Nepriklausomybės šventė. 
Lagerio viršininkas praneša, 
kad šulinio vanduo yra užterš
tas, maisto sandėlys tuščias, o

mūsų darbovietė, Paketpostamt 
7, nušluota nuo žemės pavir
šiaus. Išduoda septyniom 
dienom maisto korteles ir 
pasako, kad mes esame „laisvi”, 
t.y. galime eiti kur norime. Taip 
pat perspėja išėjus iš miesto, 
būti atsargiems, nes vakar ir 
užvakar amerikiečių naikin
tuvai skutamu skridimu už
miesčiuose apšaudę kelius, 
užkimštus pabėgėliais. Neno
rom prisimena šaligatvį šla

vusios senutės vokietės pyktis 
ant „amerikiečių gangsterių”.

Iš lagaminų traukiame geres
nius, šiltesnius drabužius. 
Velkamės ant kūno tiek, kiek 
yra įmanoma: po dvejus apa
tinius, dvejus-trejus marškinius, 
po kelis megztinius. Iš pagalvių 
užvalkalų pasidarę kuprines, į 
jas susikrauname vertingesnius 
daiktus, nuotraukas.

Norėdami išvengti galimo 
naikintuvų puolimo, nutariame 

iš lagerio išeiti dar prieš 
temstant.

Pagaliau, apsikarstę „kup- • 
rinėmis” ir maišais su iš Lietu
vos atsivežta džiovinta duona, 
įsijungiame į lėtai iš miesto 
slenkančią pervargusią be

namių minią. Mūsų šeima pės
ti einame pietų pusėje esančių 
Rūdos kalnų link,kur kadaise 

kasti žemės lobiai Dresdeno 
miestą, „Elbės Florenciją”, buvo 
padarę pažiba.

„Perkūno trenksmo” 
pasekmės

Dresdeno miestas degė septy
nias dienas ir aštuonias naktis. 
Ugnies liepsnų įkaitintas oras 
kilo į viršų, o nuo Elbės 
pašlaičių skubančios šalto oro 
versmės, lyg ūžiantys vandens 
kriokliai, nešė į degantį miestą 
ugnies gyvybei palaikyti 
reikalingą deguonį. Kilo ura
gano jėgos vėjai (iki 200 km per 
vai.), o karštis mieste viršijo 
1,000 laipsnių pagal Celsijų. 
Nuo neapsakomo karščio tirpo 
plytos, didesnių pastatų sta
tybai naudotas smiltainis (sand- 
stone), skardiniai stogai, pra
bangius pastatus dengiančios 
vario plokštės. Viesulo sūkuriai 
laužė storakamienius medžius, 
iš motinų glėbių plėšė kūdikius 
ir nešė juos, lyg plunksnas, į 
viską naikinančią ugnį.

Dauguma žmonių žuvo tiesio
giai nuo ugnies arba nuo neap
sakomo karščio; užklupti slėp 
tuvėse iš lėto duso nuo dūmų, 
smalkių, iš vamzdžių iš
siveržusių anglies dujų, de 
guonies stokos. Daugelis, suge
bėjusių ištrūkti iš degančių 
slėptuvių, bėgo į gatves ir tenai 
žuvo karštame, burbuliuo
jančiame asfalte. Gelbėdamiesi 
nuo nepakeliamo karščio, žmo
nės lipo į gaisro gesinimui gat 
vėse iš cemento pastatytus van
dens baseinus, kuriuose vanduo 
beveik virė. Karštų liepsnų ap 
supti ir nebeturėdami vilties iš
sigelbėti, kai kurie žudėsi 
pistoleto šūviais arba pra
rydami kalio cianido kapsules.

Gatvėse bėgančius žudė bom
bų skeveldros, griūvančios 
pastatų sienos, nuo šventovių 
stogų krintančios akmeninės 
šventųjų statulos. Daug kam 
buvo lemta pasiekti Elbės pa 
krantėse plačias pievos juostas 
arba didžiulį „Grosser Garten” 
parką; atrodė, kad išsigelbėjimo 
valanda atėjo.

(Bus daugiau)
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LIETUVIŲ TELKINIAI
ST. PETERSBURG, FL

GAVĖNIOS
REKOLEKCIJOS

Kovo 24-26 dienomis Šv. Var
do bažnyčioje, Gulfport, apylin
kės lietuviams buvo vedamos 
rekolekcijos. Rekolekcijas 
organizavo Šv. Kazimiero Misi
jos klebonas kun. Steponas Ro
potas, OFM, ir Misijos komite
tas. Rekolekcijas pravesti buvo 
pakviestas vyskupas Paulius 
Baltakis, OFM. Šiais metais re
kolekcijose dalyvavo gana daug 
lietuvių, kurie su susikaupimu 
ir pamaldumu nuoširdžiai jun
gėsi į vyskupo ir šešių asistuo
jančių kunigų aukojamas šv. 
Mišias, atidžiai klausė vyskupo 
pamokslų bei pamokymų ir gau
siai dalyvavo susitaikymo 
sakramente. Po rekolekcijų 
vysk. P. Baltakis sekmadienį 
dalyvavo lietuvių klube ir po 
pietų pasidalino įspūdžiais iš 
apsilankymų pas lietuvius Ka
raliaučiaus srityje, Lenkijoje, 
Rusijoje ir kitur. Pranešimas 
buvo pagrįstas gyvenimiškais 
pavyzdžiais ir įdomus. Vysku
pas minėjo, kad, esant galimy
bėms, jis planuoja aplankyti 
daugumą lietuviškų telkinių Si
bire. Klubo pirmininkas A. Kar- 
nius visų vardu linkėjo jam svei
katos, geros kelionės ir kvietė 
grįžti į mūsų te”r’.nį, kur 
visuomet mielai la iamas.

LIETUVIŲ KLUBO
PAREIGŲ PERDAVIMAS

Sausio 14 dieną buvo su
šauktas paskutinis senosios 
valdybos ataskaitinis narių 
susirinkimas. Dalyvavo gana 
daug narių. Susirinkimą pra
dėjo pirm. Mečys Šilkaitis. Jo 
pateikta darbotvarkė buvo 
priimta be pataisų... Praėjusio 
susirinkimo protokolą perskaitė 
A. Robertson. Minutės susi
kaupimu buvo prisiminti metų 
laikotarpyje mirę klubo nariai. 
Sekretorė perskaitė 23 mirusių 
asmenų pavardes. Sekė valdy
bos ir atskirų padalinių praneši
mai. Sekretorė D. Mackialienė 
pranešė, kad kluban įstojo 22 
nauji nariai. Klubą aplankė 282 
svečiai iš Lietuvos ir tolimesnių 
Amerikos vietovių. Sąskaitybos 
vedėjas P. Navazelskis prane
šimą pateikė raštu ir pastebėjo, 
kad klubas metus baigė su arti 
6 tūkstančiais dolerių pelno. 
Kontrolės Komisijos vardu J. 
Kirtiklis perskaitė gana detaliai 
paruoštą pranešimą. Kultūrinių 
popiečių būrelio pjrm. dr. D. 
Degėsys pranešė, kad buvo 
suruoštos 6 popietės ir baigė 
pranešdamas, kad nauja šio 
būrelio pirmininkė sutiko būti 
Angelė Karnienė. Bibliotekos 
vedėja S. Salienė pranešė, kad 
71 asmuo naudojosi biblioteka; 
buvo išduotos 706 knygos ir į 
Lietuvą išsiųstos 405 knygos. 
Padėkojo padėjėjai E. Kiaunie- 
nei. Klubo choro seniūnas VI. 
Gedmintas pasidžiaugė, kad cho
ras didėja ir kas savaitę rim
tai repetuojama. K. Gaižaus- 
kienė, tautinių šokių grupės 
„Audra” vedėja, išvardino eilę 
pasirodymų lietuvių ir ameri
kiečių tarpe. A. Česnaitė 
papasakoja apie savo darbą 
SPIFFS tarptautinėje organiza
cijoje. D. Mackialienė kalbėjo 
apie moterų junginio „Kvar
tetas” turėtus pasirodymus su 
dainomis. M. Šilkaitis trumpai 
paminėjo „Lietuvių žinių” reda
gavimą ir padėkojo pagelbinin- 
kei R. Mikailienei. P. Jančaus- 
kas pranešė „L.Ž.” administ
ravimo darbą ir nurodė sumą 
įneštą į klubo sąskaitą. Bai
giant pirm. M. Šilkaitis trumpai 
papasakojo valdybos nuveiktus 
darbus: minėjimai, koncertai, 
renginiai, paskaitos, žinių san
traukos ir t.t. Padėkojo visiems 
valdybos nariams už nuoširdų

bendradarbiavimą. Po susi
rinkimo visi buvo pakviesti prie 
kavutės ir pyragaičių.

Sekančią dieną, pietų metu, 
dalyvaujant daugiau negu 300 
svečių įvyko oficialus raktų per
davimas naujajai valdybai. 
Salės priekyje, prie staltiesėm 
padegtų stalų, sėdėjo buvusios 
ir naujosios valdybų nariai su 
žmonomis ar vyrais. Po pietų ir 
reguliarių pranešimų, M. 
Šilkaitis humoru perpintais žo
džiais apibūdino savo narių 
pareigas ir visiems nuoširdžiai 
padėkojo už gerai atliktą darbą. 
Po to grandinę raktų ir maišelį 
su klubo antspaudais įteikė 
naujajam pirmininkui Albinui 
Karaiui. Albinas padėkojo už 
pasitikėjimą ir supažindino 
dalyvius su savo valdybos na
riais, pastebėdamas, kad dar 
nepasiskirstę pareigomis, bet 
tai atliksią dar šiandien. Dalis 
buvusių valdybos narių pasiliko 
ir kitiems metams savo parei
gose. Pabaigai, linksmieji kana
diečiai A. Ulbinas ir Kusinskis 
padainavo pora dainų ir il
gesnius linksmus kupletus, 
paliesdami abi valdybas ir kai 
kuriuos padalinius.

Mečys

CAPE COD, MA

ATSISVEIKINOM 
SU KLEBONU

Cape Codo lietuviai š.m. vasa
rio 12 d., sekmadienį, vidudie
nio Mišioms rinkosi Centerville 
esančioje Our Lady of Victory 
bažnyčioje padėkoti Dievui už 
Lietuvos Nepriklausomybės at
statymą.

Bažnytėlė, talpinanti daugiau 
nei 350 asmenų, buvo sausa
kimšai pripildyta parapijiečių, 
susirinkusių atsisveikinti su 
visų mylimu klebonu kun. John 
Perry, iškeliamu į kitą parapiją 
už Cape Codo ribų.

Klebonas J. Perry, pradėda
mas šv. Mišias, priminė, kad jos 
aukojamos už Lietuvos žmones, 
kurie po ilgos priespaudos ir 
vergovės atgavo laisvę.

Po Mišių parapijiečiai skubė
jo į modernią, erdvią parapijos 
salę, norėdami asmeniškai pa
spausti ranką savo buvusiam 
dvasios vadui. Prie salės durų, 
susidarė spūstis, atrodė kad visi 
parapijiečiai, kurių priskaitoma 
iki 3,000, norėjo patekti salėn. 
Pasivėlavusiems teko ilgokai 
pastovėti eilutėje prie durų.

Apie pasikeitimus parapijoje 
lietuviai sužinojo anksčiau. LB 
valdybos narys inž. Bronius 
Markeliūnas padovanojo valdy
bai klebonui skiriamą Lietuvo
je meniškai išdrožinėtą dviejų 
pėdų aukščio pakelės koplyt
stulpio modelį.
Kai parapijiečių minia salėje 

puolė prie karštos kavos, lie
tuvių delegacija — dr. Irena 
Jansonienė, Regina Petrutienė, 
Bronius Markeliūnas, Alfonsas 
Petrutis (prisidėjus būreliui kitų 
lietuvių) atsisveikino su kle
bonu J. Perry ir įteikė jam lie
tuvišką koplytstulpį. Sųjau-

St. Petersburgo, FL, „Audros” grupės šokėjos atlieka programą Šv. Jono katalikų bažnyčios 
šventėje. Šioje bažnyčioje daug metų Vasario 16 proga buvo aukojamos šv. Mišios už Lietuvą.

Nuotr. Elvyros Vodopalienės

BALYS BUDRAITIS
Patarnauja įvairių nuosavybių 

pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti

skambinkite:
BUDRAIČIUI

Bus. 708-499-7000 Ras. 312-778-3971 
Fax. 706-499-7006 Pager 312-3060307

dintas klebonas dėkojo lietu
viams, kad jo neužmiršo.

Verta pastebėti, kad klebonas 
J. Perry buvo pavyzdingas dva
sios vadovas. Stambokas, lėtų 
judesių, rimto veido, šilta asme
nybė. 58-rių metų amžiaus kle
bonas šiai parapijai vadovavo 
arti 15 metų, šiame Cape Codo 
kampelyje palikdamas savo 
reikšmingo darbo žymes. Jo 
rūpesčiu ir pastangomis buvo 
pastatyta moderni parapijos 
salė, kurioje ištisus metus vyks
ta įvairūs renginiai. Ne kartą 
čia ir lietuvių apylinkė yra 
ruošusi minėjimus ir parodas.

Kukli, grakšti Naujosios Ang
lijos stiliaus bažnyčia, kurios 
nariai, kun. Perry vadovaujant, 
padvigubėjo, buvo prieinama ir 
vietos lietuviams. Prieš Velykas 
klebonas leisdavo lietuviams 
ruošti susikaupimo valandėlę — 
rekolekcijas, kurias dažniausiai 
pravesdavo iš Putnamo atvykęs 
dr. kun. Valdemaras Cukuras.

Anomis lemtingomis Lietuvai • 
dienomis klebonas J. Perry guo
dė lietuvius bei aiškino ame
rikiečiams Lietuvos žmonių var
gus ir kančias priespaudoje. Vie
nu metu jis iš sakyklos prašė 
parapijiečius aukoti drabužius 
našlaičiams ir Lietuvoje vargs
tantiems pabėgusiems vaikams. 
Kai sovietų vadovas Gorbačio
vas atvyko į Washingtoną pasi
matyti su JAV prezidentu Bush, 
iš šios parapijos kiemo išriedėjo 
specialus autobusas su lietu
viais, vykstančiais į sostinę, 
prisijungti prie tenai demonst
ruojančių iš kitų JAV vietovių 
protestuoti atvykusių tautiečių.

Kiek sąlygos leido, klebonas 
J. Perry teikė paskutinius pa
tarnavimus Cape Code laido
jamiems lietuviams.

Nors klebonas J. Perry gavo 
mažesnę naujai besikuriančią 
parapiją, tačiau dabar jam sutei
kiama daugiau atsakomybės: 
vysk. Sean O’Malley jį skiria 
kurijos nariu, personalinio 
skyriaus tvarkytoju.

Lietuviai Cape Code neteko 
vieno gero bičiulio, užtarėjo, o 
draugų niekada nėra per daug. 
Juos reikia vertinti.

Kun. J. Perry linkime stipry
bės ir sėkmės naujose pareigose.

Alf. Petrutis

NEW YORK, NY

LB QUEENS APYLINKĖS 
METINIS SUSIRINKIMAS

NY LB apygardos Queens 
apylinkė, iš apygardoje esančių 
keturių apylinkių, gausiausia 
savo narių skaičiumi, yra ir 
viena gyvybingiausių, pasižy
minti gan plačia kultūrine veik
la, kuri būtų neįmanoma be 
darbščios valdybos. Valdybą su
daro: Ramutė Česnavičienė — 
pirmininkė, Vida Jankauskienė 
— kultūrinė sritis, Kostas Nor
vilą — sekretorius, Renata 
Alinskienė — iždininkė, nariai: 
dr. Marija Žukauskienė, dr. Jad
vyga Vytuvienė ir architektas 
Antanas Vytuvis.

Minėtos apylinkės metinis su
sirinkimas balandžio 2 d., sek
madienį, vyko Kultūros Židinio 
posėdžių salėje. Dalyvavo arti 
50 narių. Susirinkimą pradėjo ir 
jam vadovavo pirmininkė 
Ramutė Česnavičienė.

Praėjusio susirinkimo proto
kolą perskaitė sekretorius Kos
tas Norvilą (protokolas priimtas 
be pataisų). Veiklos ir ateities 
planų pranešimą atliko pirmi
ninkė R. Česnavičienė. Buvo rū
pintasi silpnai beveikiančia šeš
tadienine Maironio mokykla. 
Bijomasi, kad dėl mažo mokinių 
skaičiaus, ateinančiais metais, 
vargu ar begalės veikti. Dar te
beveikia, apylinkės valdybos pa
stangų dėka suorganizuoti, nau
jai atvykusiems iš Lietuvos, 
anglų kalbos kursai. Buvo pri
sidėta prie NY LB apygardos 
rengtų įvairių renginių ir minė
jimų. Suruošta, daug pastangų 
pareikalavęs, su dideliu pa
sisekimu praėjęs Vilniaus stu
denčių „Virgo” koncertas.

Žvelgdama į ateitį pranešė, 
kad gegužės 7 d. Šiaulių mies
to teatro aktoriai, su Hamiltono' 
teatro aktorių talka, Kultūros 
Židinyje vaidins S. Čiurlionienės 
komediją „Pinigėliai”. Gegužės 
28 d. (Memorial Day), rengiama
si gausiai dalyvauti parade, ku
ris vyks Manhattane, NY. Bus 
prisidėta prie NY LB apygardos

rengiamo Tragiškojo birželio 
minėjimo. Rudenį, su vaidinimu 
pakviesta teatro grupė iš Bosto
no. Žadama suruošti keletą pa
skaitų sveikatos ir socialiniais 
reikalais. Ragino užsisakyti 
„Pensininką”, „Bridges” ir 
„Eglutę” vaikams ar vaikai
čiams.

Iždo pranešimą atliko iždi
ninkė Renata Alinskienė. Di
desnių išlaidų turėta teikiant 
paramą į Pasaulio lietuvių Dai
nų ir šokių šventę Vilniuje vy- 
kusiems Apreiškimo parapijos 
chorui ir tautinių šokių an
sambliui „Tryptinis”. Paremta 
Jaunimo kongresas Vilniuje ir 
išlaidos vykstant į Tarybos su
važiavimą Washingtone.

Išsiuntinėjus nariams primi
nimą, kad laikas užsimokėti 
solidarumo mokestį, pasiekti 
gan geri rezultatai. Ižde yra 
2,560 dolerių.

Kontrolės komisija (dr. Regi
na Saldaitienė-Čiurlienė, 
Aloyzas Balsys ir Antanas Pum
putis) rado pajamų ir išlaidų 
knygas vedamas tvarkingai; jo
kių netikslumų nerasta. Kont
rolės aktą perskaitė dr. Regina 
Saldaitienė-Čiurlienė.

Trijų valdybos narių: Ramu
tės Česnavičienės, Vidos Jan
kauskienės ir Kosto Norvilo ter
minui pasibaigus, reikėjo iš
rinkti naujus. Jų atsiklausus ir 
gavus teigiamą atsakymą, jog 
jie sutinka pasilikti ir ateinan
čiam terminui, susirinkimas tą 
jų sutikimą vienbalsiai patvir
tino.

Tokį patį sutikimą gavus ir iš 
kontrolės komisijos narių — 
susirinkimas patvirtino.

I susirinkimą buvo pakviesti 
ir naujai iš Lietuvos atvykusių 
koordinacinio komiteto atsto
vai. Apie jų organizavimosi 
pastangas kalbėjo to komiteto 
pirmininkas dr. Algis Pliura. 
Apylinkės kultūrine veikla pa
sidžiaugė ir žodžių nepašykštėjo 
rašytojas ir „Darbininko” re
daktorius Paulius Jurkus.

Susirinkimą baigiant buvo 
sugiedota Lietuvos himnas.

P. Palys

Kviečiame Visus...
...j Lietuvių Jaunimo Sąjungos DC Skyriaus Septintąjį Politinį 
Seminarą, kuris įvyks Washington, DC, 1995 m. gegužės mėn 5-7 dd.
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OĄKLAWN Įfflgg
6253 W. 95 St.
Oak Lawn, IL 60453

KMIECIK REALTORS 
i 7922 S. Pulaski Rd.

• ’ 4365 S. Archer Avė.

DANUTĖ MAYER 
284-3900

Jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės j Danutę Mayer. Ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asrųeniškai 
patarnaus. Ikaii’iąyirųąs,veltui.

FOR SALE

FOR SALE
Charry wood •ntertmnt cantar. 
Perfect condition, 5 ft. x 5 ft. $600. 
Plald ųuaan sloapar sofa $250. 

Call 708-424-7708

HELP VVANTED
3.'

laikoma moteris prižiūrėti ligonę ir
padėti namų ruošoje vakariniame Čikagos 
priemiestyje. Darbas savaitės dienomis 
8:30 v.r. - 5:30 v. p.p., arba savaitgaliais, 
12 vai. ■ 10 v.v. Reikia šiek tiek suprasti 
angliškai ir turėti savo transportaciją. Kreip
tis vakarais, tai. 708-843-8858

VALYMO—VIRIMO DARBAI
Reikalingas suaugęs asmuo 
Glen Eagle Country klubui Le- 
mont, IL apylinkėje. Valymo, vi
rimo darbai pilną laiką. Reko
mendacijos reikalingos, taip pat 
šiek tiek kalbėti angliškai. 
Informacijai skambinti: Retha, 
tel. 708-257-5466, pirmad - 
penkt. 9 v.r. - 5 v. p.p. Kalbėti 
angliškai.

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—2O°/o—3O°/o pigiau mokėsit 
pas mus už apdraudą nuo ugnies, 
taip pat ir už automobilio 
draudimą.

FRANK ZAPOLIS 
3208Vs We«t 95th Street 

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

RE/MAX 
REALTORS 

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

GREIT
PARDJODA

RIMAS L. STANKUS

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

Mūrinis namu „randi” Arl
lngton Hta. 3 mieg. kamb., 1’/2 
vonios kamb.; įrengtas rūsys; 21/i 
auto. garažas; centr. vėsinimas; 
tinklai langams; didelis kiemas; 
pėsčiomis galima pasiekt bažnyčią, 
mokyklas (Distr. 25 ir 214), ligoninę, 
pensininkų centrą, parduotuves. 
Kaina maždaug $200,000. Kreiptis: 
tol. 708-398-3213. Kalbėti 
angliškai.

FOR SALE
Evorgroen Pk. (N.W.) large lot, 
custom blt. 2 bdrm. home; tire 
place, living rm./din. rm. face back 
yard; many upgrades. A must-see.

Call 708-424-7708

Vilniuje parduodamu 390 m2 keturių 
miegamųjų su sauna ir baseinu gerai įreng
tas namas. Yra trims mašinoms garažas, 
šiltnamis, 2500 m 2 sklypas, kuriame yra 
poilsio zona su lauko baseinu, sodas ir at
skira zona daržui. Gerbūvis sutvarkytas 
pilnai. Kreiptis telefonu: 407-884-1000 
(JAV).

FOR RENT

Išnuomojamas 8 kamb. 2 mlag.
apšildytu bt.; šaldytuvas, ir virimo 
plyta; 71 St. ir Washtenaw apyl. 8428 Į

+ 1 .mėn. „socurtty dap” Ir 
, Kreiptis į Almą: 312-478-8727.

FOR RENT
4 rm, 2 bdrm. heatad apt.; carpe- 
ting, appliances included. $400 per 
mo. Cicero, IL location. Call during the 
day tel.708-863-4926

PRALEISKITE ATOSTOGAS 
CAPE COD

Galima išsinuomoti 
3 miegamų butą 

Centerville miestelyje
Skambinti po 8 v.v.
Asta Norvaišienė
617-784-8975

Atsisveikindami su kitur iškeliamu lietuviams palankiu klebonu kun. John 
Perry, Cape Codo lietuvių atstovai papuoAė jį lietuviška juosta ir įteikė 
dovaną. Su išvykstančiu klebonu — LB Cape Cod apylinkės v-bos narys inž. 
Edvardas Šakalys.

Nuotr. Alf. Petrulio

SEMINARO KAINOS 
US995.99 iki 4/17/95 US979.99 po 4/17/9$ 
US$20.00 negrąžinamas užstatas reikalingas su 
ankstyva seminaro registracija, ir US$40.00 
vietoje

Registracija Dirkaen Senato Pastate 
Apie NATO Integracija
dr Vytautas Žalys,
Idetuvos Ambasada Vašingtone
“C ongreaaional Brieflag”
Asta Banionyte, JA V hB Būstinė
Sutikimai su JAV atstovais 
“State Department Brieflng”
Department of Defense, State Department, ir 
Ageney for International Development 
pranešimai.

HYATT ARLINGTON HOTEL 
1325 Wilson Blvd 

Arllngton, VA 22299 
(793) $25*1234

Gauti kambario nuolaidą, reikia paminėti ghipės 
vardą: "Lithuanian American Youth Assn " iki 
1995 m balandžio mėn 17 d

M M \l»l I Ms 5 6 I99«
Registracija Vientulyje 
įdarbinimo GaltmyMs I Jetuvoje
Kėny Stromberg
Karaliaučiaus Rajonas
</r /9n/ Petersen, Potomac Foundation
Užsienin Pagalba Lietuvai

Rimas
JAV I JS Metinis Suvažiavimas Ir Centro 
Valdybos Rinkimai
pirm Viktoras KaufmanasŠokiai

M K\l \lUI M' ' ' IW
Mišios IJetuvos Ambasadoje
kun. A. Saulaitis

e Uždarymas ir VoIMs

Seminaro programa gali keistis

Papildomai informacijai bei registracijai prašome 
kreiptis į Viktorą Kaufmaną, JAVIJS-DC, 5608 
Kirk ha m Cl., Springfield, Virginia 22151-1708 

tcl (703)503-5161 lax (703)642-8795

Liepos 18 d. Kauno leidykla 
Varpas* išleido Vinco Šalciū- 

no kr.ygą

DĖDfiS ŠAMO ŽEMĖ -Pa
žintis su Amerika (JAV)

336 pusk, daugiau kaip 90 nuo
traukų bei iliustracijų. Tiražas - 
2000.

Nors knyga tiesiogiai skirta 
Lietuvos skaitytojams, bet yra 
naudinga visiems, kas domisi 
Amerikos istorija, geografija, 
gamta, ekonomika, kultūra, 
žmonių gyvenimu ir t.t. Tai ne 
kelionių aprašymai, o platus 
įdomios 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 - 1359 JAV dol. 
plius persiuntimo išlaidos. Užsakyti ir čekį siųsti:

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

DĖDĖS ŠAMO 
ŽEMĖ

Palintla su Amerika (JAV)



» «
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Solistai: Amold Voketaitis 
Virginia Bruožis

Pianistai: Gintė čepinskaitė

Artūro Nieto-Dorantes 
Kimberly Schmidt

LAIŠKAI
AR JAU TIKRAI 
„GERIAU ŽINO”?

Neilgai truko iki užjūriečiai 
lietuviai, pasisiūlę savo 
žiniomis ir laisvame pasaulyje 
įgyta patirtimi padėti atsiku
riančiai Lietuvai, sužinojo, kad 
jų žinios ir patirtis Lietuvoje ne
reikalingi, kad po sovietinės 
izoliacijos puodyne „švietęsi” jų 
broliai Lietuvoje visa „geriau 
žino”. Su tuo tektų sutikti, jei 
Lietuvoje būtų norima atkurti 
sovietinę sistemą. Tokios pažiū
ros duoda keistų rezultatų.

Štai balandžio 8 d. „Drauge” 
sužinome, kad Lietuvos infor
macijų tarnyba už „Eltos” siun
tinėjamus biuletenius pradeda 
reikalauti atlyginimo! Kurios 
šalies valstybinė informacijos 
įstaiga yra tapusi pasipelnymo 
įmone? Šiuo, informacijos srity
je taip judriu metu, kada vals
tybės leidžia dideles sumas 
informacijai apie save skleisti 
visais įmanomais žiniasklaidos 
būdais ir keliais, kada už vietą 
spaudoje, laiką televizijoje ir ra
dijuje mokamos milijoninės 
sumos — reikalauti atlyginimo 
už informaciją, tik parodo koks 
yra tas „geresnis žinojimas”.

Žinoma, yra privačių žinių 
agentūrų, ąavo paslaugas 
teikiančių už atlyginimą, bet tai 
ne valstybinės įstaigos!

Malonu per radiją išgirsti 
gyvą lietuvišką žodį, nors jame 
dar įsimaišo „filialai”, „balai” 
ir kitos kalbos šiukšlės, bet per 
laikraštį skleidžiama informa
cija yra platesnė, kaip per radiją 
nuskambantis žodis.

Jei vyriausybės informacijos 
centro ponai būtų susipažinę su 
„marketingo” analize, tai būtų 
tikrai geriau žinoję kas daryti.

Vytenis Statkus 
North Riverside, IL

KAM SKIRIAMA ELTA?
Čia yra reakcija į „Draugo” 

vyr. redaktorės D. Bindokienės 
iškeltą spaudoje ELTOS nutrau
kimą teikti informaciją „Drau
gui” ir jo vieton teikti ELTOS 
informacijas riboto pajėgumo 
Čikagos lietuvių radijui.

Klausimas yra: Kur y*-0 vy
riausybės informacijos centro 
logika? Juk „Draugą” skaito 
visas pasaulis!

Mano patarimas yra, kad visi 
užsienio lietuviai, kurie gausiai 
aukoja Lietuvos fondams, vy
riausybės organizacijoms ir kt. 
apie tai rimtai pagalvotų. Mes 
užsienyje turime PLB, JAV 
Krašto Lietuvių Bendruomenę 
ALTą ir kitas organizacijas 
Atėjo laikas, kad mūsų didžio
sios bendrinės organizacijos į tai 
reaguotų ir surastų būdus aprū
pinti ELTOS informacijomis, 
viso pasaulio lietuvius.

Todėl mūsų pareiga ir reakci
ja yra neleisti ir toliau kąsti tą 
ranką, kuri juos glosto.

Vytautas Šeštokas 
Los Angeles, CA.

Pastaba: ELTOS laidų siun
timas „Draugui” jau su
tvarkytas ir, kaip buvo skelbta 
dienraščio balandžio 18 d. laiš
kų skyriuje, biuletenį gausime 
per Lietuvos ambasadą Vašing
tone. Esame dėkingi ne tik V. 
Šeštokui, bet ir visiems gau
siems skaitytojams už griežtą 
reakciją.

D.B.

ŠVČ. M. MARIJOS NEKALTO PRASIDĖJIMO PARAPIJOS 
80 METŲ JUBILIEJAUS KONCERTAS

4
1995 m. BALANDŽIO MĖN. 30 D.

Sekmadienį, 3 vai. p.p.
2745 W. 44th Street, Chicago, IL

Bilietai: $12 ir $9

DEL LITUANISTIKOS 
KATEDROS

Teisingai Raimundas ir Danu
tė Korzonai rašė 1995 kovo 31 
dienos „Draugo” laiškų skyriu
je, kad PLB Lituanistikos ka
tedros Ilinojaus universitete 
Čikagoje steigėjais reikėtų 
laikyti lietuvių visuomenę, kuri 
tam tikslui suaukojo 600,000 
dol. Tą patį ir aš sakiau sveiki
nimo žodyje per PLB Lituanis
tikos katedros pirmosios dakta
rės Dalios Kučėnienės diserta
cijos „Žemaitė Amerikoje” pri
statymo šventę, kur buvo susi
rinkę dalis katedros steigėjų. 
Dabar per šį laišką turiu progą 
spaudoje vėl padėkoti visiems 
steigėjams (asmenims, šeimoms, 
organizacijoms, fondams), kurie 
per 6 metus per PLB fondą pa
aukojo daugiau negu 660,000 
dol. Didelė padėka taip pat pri
klauso Raimundui ir Danutei 
Korzonams, kurie labai daug 
prisidėjo savo darbais ir aukojo 
dideles pinigų sumas. PLB Li
tuanistikos katedros steigėjai 
yra 3,322 aukotojai iš pasaulio 
(Šiaurės ir Pietų Amerikos, 
Australijos, Europos, Azijos) 
mažiausia jų auka buvo 50 cen
tų, didžiausia — 90,000 dol. Sa
vo sveikinimo žodyje sakiau, 
kad mudu su dr. Antanu Razma 
buvome du laimingieji iš steigė
jų, pasirašę PLB fondo vardu Li
tuanistikos katedros steigimo 
sutartį su Ilinojaus universitetu 
1981 m. lapkričio 20 d. Čikago
je, pažadėdami surinkti ir iki 
1987 metų rudens universitetui 
įmokėti 600,000 dol. Tada dr. 
Razma buvo PLB fondo sekreto
rius, o aš buvau PLB valdybos 
ir PLB fondo pirmininkas.

Lituanistikos katedros idėją 
iškėlė tada, kadenciją baigian
čios PLB valdybos pirmininko 
Broniaus Nainio ir vicepirmi
ninko Jono Kavaliūno pakvies
tas, prof. dr. Rimvydas Šilba
joris savo įspūdingoje paskaitoje 
„Lietuvos kultūros židinys Va
karų pasaulyje” 1978 m. vasarą 
PLB V seime Toronte, siūlyda
mas Pasaulio Lietuvių Bendruo
menei ją įgyvendinti. Pirmieji 
aukotojai Lituanistikos kated
rai Toronto seime buvo dideli 
šios idėjos rėmėjai Romas ir 
Emilija Sakadolskiai su 1,000 
dolerių. Prof. Šilbajorio pasiū
lymas susilaukė labai didelio 
klausytojų pritarimo ir seimas 
tada nutarė: „Seimas ragina 
PLB valdybą sudaryti sąlygas 
kuriame nors Šiaurės Amerikos 
universitete pastoviai lituanis
tikos katedrai”. Tą nutarimą 
įgyvendinome per dviejų PLB

Juno Beach Lietuvos Dukterų dr-joa 
Tuoktoje madų parodoje modeliuoja 
Tomas Zarr.

Nuotr. V. Bertinsko

ALICE STEPHENS 
VOKALINIO STIPENDIJŲ FONDO 

1994 m. konkurso laimėtojai:

Lijana Kopūstaitė 
Genovaitė Bigenytė 

Algimantas Bamiškis 

*

Styginis ansamblis—Cuerdas Clasicas

valdybų kadencijų penkmečius 
(1978-1983 ir 1983-1988) su 
daugelio darbininkų, talkinin
kų ir rėmėjų pagalba.

Pagal pasirašytą sutartį, 1983 
metų rudenį universitetui buvo 
įmokėta 200,000 dol. suma, po 
to kas metai po 100,000 dol. iki 
1987 metų rudens, kada buvo 
užbaigtas PLB fondo 600,000 
dol. įsipareigojimas. Likę 60,000 
dol. buvo pervesti į Stasio Barz- 
duko (1981 rugsėjo 13 d. miru
sio lituanisto, mokytojo, JAV 
LB ir PLB valdybų pirmininko, 
vienintelio PLB Garbės pirmi
ninko) vardo stipendijų fondą 
PLB fondo globoje, kuris per 
praėjusius septynerius ir pusę 
metų ne tik paskyrė daug sti
pendijų lietuvių jaunimo akade
minėms studijoms, bet taip pat 
ir paaugo, kas metais gaudamas 
naujų aukų.

PLB Lituanistikos katedra 
pradėjo veikti 1984 m. rudenį. 
Pirmasis vedėjas buvo prof. dr. 
Bronius Vaškelis, ją suorganiza
vęs ir sėkmingai vadovavęs. Da
bartinė vedėja yra prof. dr. 
Violeta Kelertienė. Visi tikrai 
galime džiaugtis dideliais PLB 
Lituanistikos katedros laimė
jimais ir įsigytu geru bei žinomu 
vardu akademiniame pasaulyje 
per pirmąjį jos lituanistinio 
mokslinio darbo dešimtmetį. 
Dabartiniai PLB fondo direkto
riai ir neapmokami pareigūnai 
yra: dr. Petras Kisielius, teisės 
patarėjas adv. Saulius Kuprys, 
sekr. Kazys Laukaitis, dr. Ed
mundas Lenkauskas, ižd. Juo
zas Lukas, dr. Antanas Razma, 
Jonas Treška, Jr. ir pirm. Vy
tautas Kamantas. PLB fondo 
adresas yra: Lithuanian World 
Community Foundation, 1059 
Maplegrove Drive NW, Grand 
Rapids, MI 49504, telef. 616- 
791-7333, fax 616-791-7888.

Ilinojaus universitetas PLB 
Lituanistikos katedrai įmokė
tus pinigus laiko University of 
Illinois Foundation prižiūrimoje 
atskiroje sąskaitoje, juos in
vestuoja ir uždirbtus pinigus 
kiekvienais metais skiria kated
ros reikalams per University of 
Illinois at Chicago administraci
ją. Pagal sutartį, PLB Lituanis

tikos katedra yraamžina, ji nie
kad nebus uždaryta. Kaip anks- 
čiau minėjau, 1987 metų pabai
goje toje sąskaitoje buvo per 
600,000 dol. Su universiteto va
dovybe buvo kelis kartus kalbė
ta apie žadėtą papildomą 
150,000 dol. sumą, kad katedros 
sąskaitoje būtų 750,000 dol. Pa
gal neseniai gautas informaci
jas iš universiteto, per septyne
rius su puse metų ta sąskaita 
paaugo ir šiais metais — 1995 
m. vasario 28 d. — toje sąskai
toje jau buvo 946,456 doleriai. 

Vytautas Kamantas 
Grand Rapids, MI

NELOGIŠKAS LOGIKOS 
IEŠKOJIMAS

Nijolė Užubalienė pasigedo lo
gikos Lituanistikos ketedros 
veikloje. Ne tik pasigedo, bet ir 
pasišaipė: kaip čia dabar — Ka
tedra kviečiasi iš Lietuvos tris 
aspirantus, o jiems dėstyti „iš
sirašo” iš ten pat profesorių 
(„Draugas”, balandžio 4 d.). Dėl 
to jau pasisakė pati Katedros 
vedėja („Draugas”, balandžio 11 
d.). Kadangi p. Užubalienė, kal
bėdama apie profesorių, be abe
jonės turėjo galvoje mane, jau
čiu pareigą ir aš kai ką patiks
linti. Mano manymu, laiško au
torė rėmėsi nuogirdom, o infor
maciją ėmė iš trečių rankų.

Norėčiau p. Užubalienei atvi
rai ir tiesiai pasakyti: niekas čia 
jokių pokštų nekrečia, niekas 
nieko „neišrašo” ir jau, gink 
Dieve, ne išeivijos sąskaita. Iš
eiviją ir taip išnaudoja visokie 
lakstantys Lietuvos politikai ir 
valdininkai, kuriems pinigų ji 
kažkodėl nesigaili. Stipendiją 5 
mėnesius dėstyti Illinois univer
sitete aš gavau iš senatoriaus 
Fulbright fondo, skirto tarp
valstybiniams mokslininkų 
mainams. Tą stipendiją laimėti 
nėra taip paprasta, — reikia at
laikyti konkurenciją. Stipendi
jos principas toks: kiek 
profesorių atvyksta iš kurios 
nors šalies, tiek amerikiečių 
vyksta į tą šalį. Vadinasi, mano 
atvykimas suteikė progą 
kažkam nuvykti Lietuvon taip 
pat Fulbright fondo sąskaita. 
Jeigu p. Užubalienė iš tiesų

♦ norėtų patobulinti Lietuvoje 
savo anglų kalbą, ji visados bus 
maloniai sutikta. Tik profesorių 
„nusigabenti” bus kebliau, — 
jam reikės laimėti Fulbright 
stipendijos konkursą. Bet gal jos 
profesorius jau yra nuvykęs ir 
dėsto dėl to, kad aš čia dėstau? 
Todėl p. Užubalienė, užuot ra- 
šinėjusi ironiškus laiškelius, tu
rėtų paskubėti Lietuvon. Se
mestras jau prie galo.

Prof. Albertas Zalatorius 
Chicago, IL

DĖL NE VISAI GRAŽIŲ 
ATSAKYMŲ IŠ 

LITUANISTIKOS KATEDROS

Lituanistikos katedros vedėja 
prof. V. Kelertienė ilgame 
laiške (balandžio 11d. „Draugo” 
laidoje) aiškina apie katedros 
studentus ir profesorius. Ji pri
mygtinai pabrėžia, kad nei 
vienas iš katedroje dirbančių 
profesorių, atvykusių iš Lietu
vos, negauna iš Lietuvių fondo 
„nė cento”. Kadangi prof. Keler
tienė savo laiške mini tik Br. 
Juodelio, Nijolės Jankutės-Užu- 
balienės ir mūsų pavardes, 
atrodytų, kad ji ir reaguoja į šių 
asmenų pasisakymus „Drau
ge”. Tačiau, nei vienas iš mūsų 
nei vienu žodžiu neminėjo 
Lietuvių fondo, nerašė, kad pro
fesorių algos yra mokamos 
Lietuvių fondo ir „neplatino 
minties, kad čia (katedroje) per 
mažai studijuoja jaunimo iš 
Amerikos”. Norėtųsi profesorei 
pasiūlyti daryti tai, ką ji savo 
laiške siūlo mums — elgtis atsa
kingai rašant į spaudą.

Prof. Kelertienė mūsų pra
šymą PLB fondo pirmininkui 
painformuoti lietuvių visuo
menę apie universiteto nesi
laikymą sutarties vadina 
„užsipuldinėjimu” ir prikiša 
mums „padorumo” stoką. 
Manom, kad mes, kaip ir visa 
katedros steigimui aukojusi 
lietuvių visuomenė, turime ne 
tik teisę, bet ir pareigą kelti 
tokius klausimus.

Raimundas ir Danutė 
Korzonai 

Palos Hills, IL

A.tA.
JUOZAS MARKAUSKAS
Gyveno Cicero, IL.
Mirė 1995 m. balandžio 19 d., 8:50 vai. vakaro, sulaukęs 

88 metų.
Gimė Lietuvoje, Garliavos apskrityje, Karkazų kaime. 

Amerikoje išgyveno 46 m.
Nuliūdę liko: žmona Konstancija Diržytė, dukros — Jolita 

Mazurkiewicz, žentas Marian, Nijolė Fett, žentas Herbert; 
keturi anūkai, trys proanūkai; Lietuvoje sesuo Kazimiera 
Brinkienė ir kiti giminės.

Velionis pašarvotas penktadienį, balandžio 21 nuo 2 iki 
9 v.v. Hallmark laidojimo namuose, 1446 S. 50 Avė., Cicero IL.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, balandžio 22 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Antano parapijos 
bažnyčią, Cicero, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedu
lingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus palai
dotas Tautinėse lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę žmona, dukros, žentai, anūkai, sesuo ir kiti 
giminės.

Laidotuvių direkt. D. A. Petkus / D. M. Petkus. Tel. 
708-222-0052 arba 800-994-7600.
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DON'T SPEND IT AIL SAVE SOME AT

MUTUAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

Chorleied ond Superyiied by ibe United Stote, Goveinment 

2212 W CERMAK ROAD • CHICAGO, ILIINOIS 60608 PHONE (312) 847-7747

LINOlff

DVEJŲ METŲ 

MIRTIES SUKAKTIS

A.tA.
ALBINAS

AUGUSTINAS
Jau suėjo dveji metai, kai mano mylimas Vyras mirė 1993 

m. balandžio 26 d.
Jo atminimui bus atnašaujamos šv. Mišios Švč. M. Mari

jos Gimimo bažnyčioje balandžio 27 d. 7:30 vai. ryto.
Prašome artimuosius, draugus ir pažįstamus prisiminti 

jį savo maldose.
Dieve, priimk jį savo globon. Tegu ilsisi ramybėje! 

Nuliūdę: žmona ir anūkai.

midlcind Rzderal
Savings and Loan Association

75 metus aptarnauja lietuvius

Indėliai iki $100,000.00 
Apdrausti Federalinės valdžios

MAROUETTE PARK
2567 WEST 69th STREET 

(1-312) 925-7400
BRIDGEVIEVV

8929 S HARLEM AVĖ. 
(708) 598-9400

BRIGHTON PARK
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470

tais tone 
LENDER

LIETUVOS AIDAI

veda KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

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

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

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

We Shlp UPS

Uislimam maisto tiekimu (catarlng)

talman

312-434-9766

delicatcsscH M
Valgis Catering

Skaniausi lietuviški gaminiai
Geriausias spaudos rinkinys čikagoie!

2624 West 69th Street, Chicago, IL 60629
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Netiksli informacija. LMA 
„Dainavos” 50 metų sukakties 
proga išleistas plačios apimties 
leidinys, redaguotas žurn. Juozo 
Žygo. Tituliniame leidinio pus
lapyje parašyta, kad korektorė 
yra Danutė Bindokienė. Noriu 
patikslinti, jog niekas manęs 
neprašė būti korektore, jokių 
korektūrų skaitymo darbų ne
atlikau, todėl ir „garbės” nepri- 
siimu (juo labiau, kad leidinyje 
yra palikta nemažai korektūros 
klaidų). Esu padėjusi redakto
riui peržiūrėti rankraščius ir 
šiek tiek juose palyginti kalbą, 
bet tai buvo dar prieš spausdi
nant. Būčiau dėkinga, kad 
mano pavardė ir „korektorės” 
titulas iš leidinio būtų išbrauk
tas. D. Bindokienė

Čikagos skautininkių drau
govės sueiga pirmadienį, 
balandžio 24 d., 2 vai. p.p. vyks 
„Seklyčioje”. Sueigoje bus 
renkama nauja d vės valdyba, 
veiklos pranešimai ir pabendra
vimas. Visos skautininkės kvie
čiamos dalyvauti.

„Lituanicos” futbolo klubo 
vyrų komanda sekmadienį, 
balandžio 23 d., 3 vai. p.p. žais 
pirmąsias š.m. pirmojo rato 
pirmenybių rungtynes „Metro
politan” lygos I divizijoje. 
Pirmasis sezono susitikimas bus 
su „Fortūnos” klubo komanda. 
Rungtynės vyks savoje aikštėje 
prie Lietuvių centro, Lemonte. 
Visi futbolo mėgėjai kviečiami 
stebėti rungtynes ir paskatinti 
mūsų vyrus laimėjimui.

Jonas Dekeris, Cicero, IL, 
maloniai atsiliepė į Draugo fon
do pavasario vajų. Jis rašo: 
„Siunčiu Draugo fondui antrąjį 
nario įnašą — 200 dolerių, kad 
„Draugas” nenustotų mane 
lankęs, nes be „Draugo” būtų il
gu ir nuobodu”. Dėkojame už 
meilę „Draugui” ir čekį Drau
go fondui.

A.a. Vytauto Striko atmi
nimui, sūnus Algis ir marti 
Violeta Strikai Draugo fondui 
atsiuntė 1,000 dolerių. Nuošir
džiai dėkojame. Algis Strikas 
yra Draugo fondo Investavimų 
komisijos narys, didelės 
Goldman & Sachs investavimų 
bendrovės viceprezidentas, jau 
anksčiau parėmęs Draugo fondą 
stambiu įnašu.

x A.a. Pauliaus Mačiuikos 
atminimui Regina ir Virgilijus 
Martinoniai paaukojo „Saulu
tei”, Lietuvos vaikų globos 
būreliui, $100. „Saulutė” 
nuoširdžiai dėkoja už auką ir 
giliai užjaučia Pauliaus tėvelius 
Gražiną ir Benių Mačiuikas, 
tetą, „Saulutės” narę, Birutę 
Rožicienę ir kitus artimuosius.

(sk)
x Krautuvėlė „DOVANA”, 

Pasaulio Lietuvių centre, Le- 
mont, IL naujai atremontuota, 
vėl atsidaro, balandžio 22 d. 
Gintaras, juostos meniški rank
darbiai ir t.t. bet kokiai progai. 
Darbo valandos: šeštadieniais ir 
sekmadieniais 9 v.r. - 2 v. p.p.

(sk)
x Parduodame bilietus ke

lionėms {Lietuvą ir į visus pa
saulio kraštus geriausinmia kai
nomis. Skambinti: T. Lesniaus- 
lrienei, TravelCentre, Ltd., 
tel. 708626-0773.

(sk)
x Siuntiniai i Lietuvą laivu 

per TRANSPAK. Skubiems 
siuntiniams — AIR C ARGO. 
Maisto siuntiniai nuo $20 iki 
$98. Produktai aukštos ko
kybės. Du populiariausi tai $39 
šventinis siuntinys ir 55 sv. 
įvairaus maisto už$98. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 8t., 
Chicago, IL 60629, tel. 312- 
436-7772.

(sk)

Medžiotojų ir meškeriotojų
klubo metinis narių susi
rinkimas bus balandžio 29 d., 
šeštadienį, Šv. Kazimiero 
parapijos salėje, 1390 W. 15th 
Avė., Gary, Indiana. Pradžia 12 
vai. Narių dalyvavimas būtinas, 
nes bus valdybos ir komisijų 
rinkimai bei tolimesnės veiklos 
aptarimai.

Eugenijus Slavinskas su
žmona Irena, gyv. Floridoje, 
buvęs „Dainavos” ansamblio il
gametis narys ir valdybos pirm., 
atvyksta į ansamblio 50 m. 
sukakties koncertą ir banketą. 
Jis turi sudaręs asmenišką 
nuotraukų ir programų albumą 
iš „Dainavos” ansamblio 
veiklos ir istorijos Amerikoje.

Linksmą pavasarinį kon
certą ruošia JAV LB Vidurio 
vakarų apygardos valdyba. 
Koncertas vyks Ateitininkų 
namuose, Lemonte, balandžio 
28 d., 7:30 vai. vak. Programą 
atliks Nijolė Ščiukaitė ir Jurgis 
Žukauskas. Visi kviečiami.

Arizonos Lietuvių Bend
ruomenė (pirmininkas Stasys 
Narkus, iždininkė Aldona 
Klemka) Peoria, AZ, atsiuntė 
200 dol. su geriausiais linkė
jimais „Draugo” darbams pa
remti. Ir kaip nesidžiaugti: mū
sų laikraštis nėra užmirštas net 
tolimoje Arizonoje. Esame labai 
dėkingi už gražius linkėjimus ir 
dosnią dovaną, kuri tikrai 
palengvins dienraščio leidimo 
darbą.

Algimantas Barniškis — 
baritonas, pradėjo balso studijas 
Kauno konservatorijoje, kur pir
masis mokytojas buvo jo tėvas. 
1978 m. įstojo į Vilniaus 
Muzikos akademiją ir ją baigė 
1983 m., netrukus po to pakvies
tas toje pačioje akademijoje dirb
ti kaip balso mokytojas. Į JAV 
atvyko 1992 m. ir aktyviai įsi
jungė į vietos (ypač Čikagos) 
lietuvių muzikinį gyvenimą. 
1994 m. jis laimėjo trečiąją vietą 
Alice Stephens Memorial voka
liniame konkurse. A. Barniškį 
galėsime girdėti didžiąjame Ne
kalto Prasidėjimo parapijos 
Brighton Parke sukaktuvinia
me koncerte, parapijai šven
čiant 80-tąjį gimtadienį. Kon
certas vyks parapijos bažnyčioje 
balandžio 30 d., 3 vai. p.p. Visi 
kviečiami.

Sol. Algimantas Barniškis.

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 Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime 
jums nuoširdžiai patars ir patar
naus, duodami komiso nuolaidą, 
Albinas Kurkulis, tel. 
312-360-6630 arba jo sūnūs ir 
partneriai: Andrius Kurkulis, 
tel. 312-360-6631 ir Paulius 
Kurkulis, 312-3606627, dirbą 
su Oppenheimer & Co., Ine. 
Chicagoje. Iš kitur skambinkite 
veltui: tel. 1-800621-2103.

(sk)

VIDURIO VAKARŲ 
APYGARDOS VEIKLA IR

ATEITIES PLANAI

Dabartinę Vidurio Vakarų 
apygardos valdybą sudaro šie 
asmenys: pirmininkė — Birutė 
Vindašienė ir Svąjonė Kerelytė, 
Salomėja Daulienė, Jolanda 
Kerelienė, Algis Urbutis, Alek
sas Vitkus bei Agnė Katiliš
kytė-Berner. Jau greitai bus 
praėję pirmieji metai šios 
valdybos kadencijos. Vasario 5 
d. valdyba buvo suruošusi 
cepelinų pietus Lemonto Pa
saulio lietuvių centre, norint pa
pildyti iždą. Smagu buvo matyti 
tiek daug svečių, kurie skaniai 
pavalgė 'ir ta pačia proga 
parėmė LB. Valdyba ypač dė
kinga asmenims, kurie prisidėjo 
su darbu, kad pietūs pasisektų, 
tai Liudas Šlenys, Nijolė Griga
liūnienė, Birutė Trinkienė, 
Irena Garunkštienė, Karolina 
Kubilienė, Dalia Urbutienė, 
Gliožerienė ir kiti; padėka 
Bronei Nainienei ir PLC mote
rų klubui, ačiū p. Ankams, Bal- 
tic Bakery savininkams, už pa
aukotus pyragus.

Balandžio 28 d., 7:30 v.v., 
Ateitininkų namuose, apygar
dos valdyba ruošia koncertą. 
Bus visiems proga išgirsti solis
tę Nijolę Ščiukaitę ir Jurgį Žu
kauską. Jie neseniai atliko kon
certą Hot Springs, AR, 
apylinkės šventėje ir buvo 
nepaprastai šiltai priimti. 
Apygardos valdyba tikisi, kad 
Ateitininkų namų salė bus 
pilna balandžio 28 d. Balandžio 
30 d. vyksta metinis apygardos 
apylinkių valdybų ir atstovų 
suvažiavimas, Pasaulio lietu
vių centro Bočių menėje. 
Suvažiavimas prasideda 9 ir 
tęsis iki 1 vai. p.p. Tai proga 
visom apylinkėm pasidalinti 
idėjomis ir diskutuoti svarbius 
reikalus. Visi susidomėję ben
druomenine veikla kviečiami 
atvykti ir pasiklausyti, kas 
vyksta apylinkėse.

Agnė Katiliškytė-Berner

SVARBU
VYKSTANTIEMS Į 

UŽSIENĮ

Velykų vakarą palydėjus na
mo skrendantį Lietuvos pilietį 
į Čikagos O’Hare aerodromo 
muitinę užrašyti, kad veža su 
savimi daugiau negu 10,000 dol. 
pinigais, muitininkas pasiūlė 
priminti lietuviškajai visuo
menei muitinės dėsnį: „Jeigu 
žmogus skrenda į Rytų Europą 
ir neužregistravęs gabena 
didesnę sumą pinigų, muitinė 
ties lėktuvu gali visus pinigus 
konfiskuoti, reikalaudama 
įrodyti, iš kur lėšos gautos”.

Pagal JAV įstatymus galima 
vežti, kiek tik norima grynais, 
kelionių čekiais, bet reikėtų 
muitinėje užpildyti lapą, jeigu 
suma viršija $10,000. Lapo nuo
rašas įduodamas keleiviui, 
jeigu, lipant į patį lėktuvą, mui
tininkai keleivius tikrintų. 
„Jeigu asmuo nežinotų, kiek 
tiksliai veža, tegul pasako, 
‘Nežinau’, ir muitinėje suskai
čiuoja”. Leidžiama 10% paklai
da, tačiau, jeigu užrašyta suma 
labai skiriasi nuo turimų 
pinigų, užskaitoma kaip apga
vystė.

Užsirašyti trunka tik keletą 
minučių. Užrašomas skrydžio ir 
paso numeris, žmogaus adresas 
JAV ir (jei taip būtų) adresas 
kitoje šalyje. Paprastai mui
tinėje nereikia pinigų parodyti 
registracijos metu.

O’Hare aerodromo muitinė 
yra tarptautinio pastato pirma
jame aukšte kairėje (visur ma
tomi užrašai „Customs”).

AS

Dr. prof. Bronis Kasias,
Wyoming, PA, už kalendorių ir 
kalėdines atvirutes atsiuntė 
„Draugui” 100 dol. Džiaugia
mės, kad profesorius neužmirš
ta vienintelio užsienio lietuvių 
dienraščio ir įvertina mūsų 
darbą. Nuoširdus ačiū už dosnią 
auką.

RELIGINIAM KONCERTUI 
PRAĖJUS

Sekmadienį, balandžio 9 d., 
įvyko religinis koncertas Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje. Jis praėjo su dideliu 
pasisekimu. Kadangi nesu 
muzikė, tai negvildensiu, kas 
buvo giedama, kaip buvo gie
dama, noriu pareikšti savo, kaip 
parapijietės, nuomonę apie šį 
svarbų įvykį. Publikos susi
rinko tiek, kad vos talpino 
bažnyčia. Susirinko ne tik 
parapijos žmonės, bet daug at
vyko ir iš tolimesnių vietovių 
pasigėrėti gražiu koncertu, 
kuris rengiamas jau kelinti me
tai. Kad šis koncertas pavyko, 
tai reikia ieškoti tų asmenų, 
kurių rūpesčiu ir darbu tas ren
ginys suruoštas.

Pirmiausia mūsų visų padėka 
ir pagarba priklauso darbščiam 
ir dideliam patriotui, šios 
parapijos klebonui kun. Jonui 
Kuzinskui, kuris be kitų kas
dieninių rūpesčių dar prisiėmė 
religinį koncertą. Jo rūpestis ir 
viltis išsipildė: religinis kon
certas pavyko kuo geriausiai.

Pažvelkime į kitą asmenį: 
Vaclovą Momkų. Jis ir solistas, 
kuriam reikės atlikti savo par
tijas, ir choro valdybos pirmi
ninkas. Prisimenant jo entuzias
tiškus žodžius, pasakytus vaka
rienės metu, darome išvadą: 
nors daug darbo, bet geri 
rezultatai. Negaila įdėto darbo, 
garsinant lietuviškos parapijos 
vardą. Pagarba ir padėka sol. 
Vaclovui Momkui.

Toliau, mano manymu, yra 
maestro Antanas Linas, Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo 
parapijos choro dirigentas ir 
vadovas. Jau kelinti metai 
rengiami religinės muzikos kon
certai. O ką jau besakyti, kiek 
kartų choras giedojo mūsų 
tautinėse šventėse: Vasario 
16-sios, Baisiųjų birželio įvykių 
minėjimuose ir t.t. O tai vis 
buvo muziko Antano Lino nuo
pelnas — paruošti chorą visoms 
toms iškilmingoms pamaldoms. 
O kur dar paprasti sekmadie
niai? Muziko Antano Lino yra 
įdėtas milžiniškas darbas šiai 
parapijai. Su apgailestavimu 
reikia priimti, kad dėl sveikatos 
(rankų operacijų) jis negalėjo 
baigti šio koncerto ruošos darbą, 
bet priklauso nemažesnė padė
ka ir pagarba už didį įnašą šiai 
parapijai.

Reikia džiaugtis, kad tą 
sunkų darbą, koncerto paren
gimą, perėmė jaunas, energin
gas muzikas Ričardas Šokas, 
kuris negailėjo daug valandų 
praleisti, ruošiant chorą. Ričar
das Šokas yra gabus akompa
niatorius, chormeisteris, pianis
tas ir vargonininkas. Todėl ne
nuostabu, kad jis, susirgus 
muzikui A. Linui, atskubėjo į 
pagalbą. Vakarienės metu jam 
buvo sukeltos didelės ovacijos. 
Padėka ir pagarba jam.

Ką jau bekalbėti apie solistus 
ir choristus! Į religinį koncertą 
susirinko daug publikos paklau
syti choro atliekamų giesmių ir 
solistų: Margaritos Momkienės, 
Genovaitės Mažeikienės ir sve
čio iš Lietuvos Antano Tvera- 
gos. Nemažiau svarbūs buvo ir 
instrumentalistai: vargonų 
palyda Manigirdas Motekaitis, 
reikšmingą pritarimą sintezato
riumi išpildė Gintė Čepinskai- 
tė, o subtilumo suteikė fleitos ir 
smuiko pritarimas, grojant 
Rimai Polikaitytei ir Ritai 
Kazlauskaitei. Visiems, oi vi
siems, didžiausia padėka.

Linkiu, kad gražiabalsiai 
choristai ir solistai su savo ener
gingais vadovais ir toliau tęstų 
šias gražias tradicijas.

Ant. Repšienė

Dr. V. Dubinskas, Chicago, 
IL. Draugo fondo pavasario va
jaus proga vėl atsiuntė 500 
dolerių prie ankstyvesnių 2,000 
dolerių įnašų. Nuoširdžiai dėko
jame. Būtų gera, kad ir kiti pro
fesionalai pasektų šiuo gražiu 
pavyzdžiu.

Talkininkės, baigusios pakuoti „Saulutės”, Lietuvos vaikų globos būrelio siuntinius. Iš kairės: 
Laima Braune, Otilija Kasparaitienė, Dalia Ancevičienė, Milda Jakštienė, Dana Šlenienė, Laima 
Ardickienė ir Dana Kurkulienė. Nuotr. ,ndrės

KULTŪRA IR MAIŠELIS KOLDŪNŲ

Ruošim koncertą. Turim mu
zikus, užsakysim salę, susirinks 
žmonių, visiems bus smagu ir 
surinksim labdarai lėšų. Kon
certas Gavėnios metu — tai ne 
balius, ypač, kai tikslas tikrai 
altruistinis. Atrodo gana pa
prasta, ypač, kai kiti ruošia ir 
netenka matyti rengėjus nuo 
kaktos šluostant prakaitą, tvar
kant salę ir sceną, kai netenka 
pergyventi naktį staigaus pa
budimo, širdžiai iš baimės nu
stojus plakti, kai netenka paba
lus Visagaliui prižadėti daugiau 
nebenusidėti, jei žmonių 
žingsnius nukreips į koncertų 
salę.

„Saulutės”, Lietuvos vaikų 
globos būrelio labdaros koncerte 
paremti varganus vaikus Lietu
voje, sutiko dalyvauti smuiki
ninkas Raimundas Katilius, ku
rio duktė Lietuvoje taip pat kon
certavo surinkti lėšų Gražinos 
Landsbergienės remiamiems 
našlaičiams. Jam akompanavo 
ir solo skambino pianistas 
Leonidas Dorfmanas. Nors 
„skonis neginčytinas”, buvome 
pilnai įsitikinusios, kad „geres
nės prekės” negalėtų būti, nes 
Katilius ir su vilniečiu Jasha 
Heifitz galėtų konkuruoti. Dorf
manas, šį kartą akompaniato
riaus rolėje, savo solo koncer
tuose taip pat susilaukia aukš
čiausių įvertinimų.

Aušrai Šaulienei paruošus, 
ėmėme platinti bilietus. Vaz- 
nelių „Gifts International” užsi
darius, „Seklyčios” vedėjai 
nesutikus, iš anksto bilietai 
buvo platinami per Anatolijaus 
Siuto „Patria” ir Leono Nar- 
bučio „Lion Frame Gallery”. 
Labai jiems ačiū, nes jų dėka iš
platinome net apie 20 bilietų. 
Kad garantuoti didesnį pasise
kimą, Pasaulio Lietuvių centre, 
Lemonte, po Mišių sėdėdamos 
prie stalelio su atitinkamu 
užrašu, stengėmės užkalbinti 
praeivius ir džiaugėmės, kai 
susidarė eilutė, tik mūsų 
lūkesčiai virto juoku, kai eiline 
laukęs žmogus paprašė... 
koldūnų maišelio. Nurodžiusios 
P1C virtuvę, ėmėme sekantiems 
siūlyti maišelį koldūnų 
„magaryčių” prie bilieto. Kad 
tik kaip nors privilioti.

Jaunimo centro salė nemaža 
ir nejauku, kai tenka sėdėti tik 
su keliom dešimtim kitų žiū
rovų. Nepatogu ir prieš Katilių 
ir Dorfmaną, nors iki „Saulu
tės” koncerto jie jau buvo 
aplankę nemažai lietuviškų tel
kinių. Nebegalėdami stebėti 
mūsų „kančių”, dar apie 20 
žmonių apsirūpino bilietais.

Edvinas Arkušauskas, ne
seniai atvykęs iš Lietuvos, šį 
sekmadienį, balandžio 23 d., 2 
v. p.p. dalyvaus automobilių 
lenktynėse, vyksiančiose Race- 
way Park, esančiame prie 130 ir 
Ashland gatvių, Calumet Park, 
IL.

Tokia proga būtina išnaudoti 
visas galimybes informuoti vi
suomenę apie reikšmingą popie
tę ir širdį veriančią labdarą. 
Prasideda spaudoje skelbimai — 
vieni patenka prieš koncertą, o 
kiti jau po koncerto. Labai ačiū 
Petro Petručio „Margučiui”, 
kuris visuomet „iš peties” 
padeda. Ačiū Raimundui Lapui 
ir „Rytmečio ekspresui”, kur 
užsakyta 8 skelbimų „serija” 
užsibaigė savaitę prieš renginį, 
ir teko apeliuoti į Raimundo 
jautrią širdį, kad malonėtų dar 
dieną prieš koncertą paminėti.

Aišku, spausdinsime progra
mą ir skelbimus bei sveikini
mus, kurių rinkime nemažai pa
sidarbavo Irena Draugelienė ir 
Aldona Ješmantienė. Bet kaip 
padaryti, kad surinkti pinigai 
nebūtų išleisti spausdinant 
prašmatnią programą, o liktų 
remtiniems vaikams? Progra
mos lapelį piešiniu papuošia 
dail. Raminta Lapšienė. Kaip 
„baltasis riteris” atsiranda 
Jonas Boguta ir įrodo savo kom
piuterio magiją, tik prašo, kad 
atliktumėm korektūras. Paaiš
kėja, jog tokioms pareigoms 
reikia tam tikrų talentų — atida 
nepasižymintys nepagei
daujami. Kažkaip viską bai
gus, raidės iššoka iš vietų ir at
siranda nereikalingų.

Reikia ir sceną papuošti. 
Padėtį vėl išgelbėja dail. Ada 
Sutkuvienė, scenos uždangą nu- 
sagstydama pavasario gėlėmis 
ir margomis peteliškėmis, nes 
tai — vaikų labdaros koncertas. 
Pirmininkė susigalvoja auksi
nių chrizantemų eilę išrikiuoti 
scenos priekyje. Kai Rolandas 
uždega šviesas — viskas taip 
linksma ir gražu. Virtuozas 
smuikininkas ima groti, pianis
tas jį lydi plaukdamas klavi
šais... Taip norisi tuos gėlių 
vazonus pastumti į šonus. Gro
ja Katilius ir Dorfmanas, kaip 
laukinių gėlių pievelėje, o sė
dintys pirmoje eilėje spokso į 
vazonų sieną!

Tiek kultūros prisisėmę, žmo
nės ištrokšta. Juos ružavu vy
neliu vaišina Albinas Kurkulis,

JAV LB Švietimo tarybos ruoštoje mokytojų darbo konferencijoje, iš kairės: 
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Algis Saulis, Donatas Tijūnėlis 
ir Gintas Saulis.

Kai pradėjo rinktis žmonės, 
Dana Kurkulienė ir Irena Drau
gelienė entuziastiškai par
davinėjo bilietus, o Meilutė Ku- 
sak, Lilė Kizlaitienė ir Sigutė 
Larauskienė ir kitos juos prie 
salės durų vėl surinkinėjo. Pir
miems atvykusiems Marytė 
Černiūtė dalino labdara užsi
imančio, žymaus Lietuvos krep
šininko Šarūno Marčiulionio ofi
cialią suvenyrinę NBA „Golden 
State” nuotrauką.

Prie loterijos stalo, kurį 
tvarkė Ramunė Račkauskienė, 
sukinėjosi šeštadieninės mo
kyklos mokiniai, maldaudami 
tėvelių nupirkti laimingų lo
terijos bilietėlių, nes laimėti 
galėtų Šarūno Marčiulionio 
pasirašytą kamuolį, Michael 
Jordan ir Toni Kukoc pasirašy
tas nuotraukas, bilietus į Drury 
Lane teatrą, pietus Sharko ir 
Buffalo restoranuose bei vizitą 
į Mario Tricoci grožio saloną 
Dalia Rakauskienė, Dalia 
Pečiulienė, Dana Dirvonienė ir 
Rima Navickienė platino laimė
jimo bilietėlius.

Koncertui pasibaigus, pirm. 
Indrė Tijūnėlienė „Saulutės” ir 
Lietuvos vaikų vardu padėkojo 
už puikų koncertą, Dana Kur
kulienė ir Milda Jakštienė 
įteikė gėlių puokštes. Publika 
atsistojimu ir plojimu išreiškė 
savo dėkingumą. Vieni skubėjo 
į namus, kiti — kavinėje plojimu 
pasitiko programos atlikėjus. 
Pasivaišinę Vidos Maleiškienės 
paruoštais užkandžiais ir Raci- 
ne Bakery paaukotais skanės
tais, žmonės skirstėsi sakydami, 
kad atlikėjai tikrai puikiai gro
jo. Popietę nuotraukose įamžino 
Jonas Maleiška.

Balandžio 8 d. koncerto paja
mų buvo 5,947 dol., išlaidų 
2,110 dol.; pelno Lietuvos naš
laičiams, invalidams vaikams ir 
daugiavaikėms šeimoms — 
3,837 dolerių. Nuoširdžiai 
dėkojame visiems, padėjusiems 
pavasarį atnešti vargstantiems.

Indrė Tijūnėlienė

• „Draugas” skrenda į
Lietuvą, nešdamas žinių sietu
vą.
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