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Iš Kaliningrado siunčiami 
daliniai į Čečėniją

Vilnius, balandžio 19 d. (LA) 
— Visą savo ginklų galybę rusai 
sutelkė prie Bamuto miestelio, 
Maskvos pavadintu paskutinio 
„neteisėtų Dudąjevo formuočių 
atsparos taško.

Kaip rašo Juozas Glinskis 
„Lietuvos aide”, įvairių 
agentūrų pranešimais, pačioje 

, Bamuto gyvenvietėje, kurią 
baigia sugriauti bombos ir svie
diniai, nėra nei gyventojų, nei 
kovotojų. Rusijos Itar-Tass žinių 
agentūros pranešimu, čečėnai 
laiko užėmę aukštumas visu pe
rimetru aplinkui Bamutą. 
Balandžio 17 d. rusų karių 
būrys atliko žvalgybą mūšiu. 
Čečėnams atidengus ugnį, buvo 
išaiškinta jų ugnies taškai. Va
kar juos puolė rusų artilerija ir 
aviacija.

Rusijos saugumo tarnyba 
Mozdok mieste pranešė, kad į 
Grozną su pabėgėlių pažymėji
mais prasiskverbė apie 200 „Du
dajevo smogikų”, pasirengusių 
vykdyti diversijas ir teroristines 
akcijas. „Diversantų” suaktyvė
jimą rodo padažnėję rusų kari
nių punktų apšaudymai, yra au
kų. Rusų žvalgyba teigia, kad 
Dudajevo daliniuose yra apie 
5,000 čečėnų karių ir apie 200 
samdinių iš Afganistano. Ta
čiau jiems trūksta ginklų, šaud
menų, degalų, beveik neturi 
sunkiosios ginkluotės. Itar-Tass 
pateikė rusų karinės vadovybės 
informaciją apie sunaikinimą 
400 čečėnų karių, kurie bandė 
sunkvežimiais prasiveržti prie 
Bamuto.

Baltijos žinių agentūra BNS 
pranešė apie prezidento Džochar 
Dudajev įsaką dėl Čečėnijos 
Respublikos Ičkerija pilietybės.
Čečėnijos piliečiais laikomi tik prieš Čečėniją dar skęsta kalnų 
tie asmenys, kurie joje nuolat ūkuose, Rusijos partneriams, 
gyveno iki 1991 m. gruodžio 31 Vakaruose teks ilgogai palauk- 
dienos. Įsakas išleistas, siekiant ^i, kol rūkas išsisklaidys.

Centro Sąjunga jaučiasi 
sustiprėjusi po rinkimų

Vilnius, balandžio 26 d. (Elta) 
— Lietuvos Centro Sąjunga ne
nori ir niekada nenorės paimti 
valdžios. Tačiau ji nori daly
vauti valstybės valdymo ir to 
sieks bendradarbiaudama su 
kitomis politinėmis jėgomis, pa
reiškė trečiadienį spaudos kon
ferencijoje Centro Sąjungos pir
mininkas Romualdas Ozolas.

Rinkimų į savivaldybių tary
bas rezultatai, sakė partijos pir
mininkas, parodė, kad Centro 
Sąjunga kai kuriose vietose 
pradeda įsitvirtinti kaip reali 
politinė jėga. Ją rinkusieji 
žmonės — rajonų centrų ir mies
telių smulkūs bei vidutiniai 
verslininkai, inteligentija. Įjuos 
bus orientuojamasi ir ateityje. 
Romualdo Ozolo nuomone, sėk
mingi rinkimų rezultatai. Cent
ristai gavo 76 vietas iš 1,448; 
pasak prelegento, daugiau, ne
gu tikėtasi. Tai nuteikia toli
mesniam partijos narių skai
čiaus augimui.

Rinkimų išvakarėse Centro 
Sąjungoje buvo 1,100 narių, 
veikė 30 jos skyrių, pranešė 
spaudos konferencijoje sąjungos 
atsakingasis sekretorius Vid
mantas Staniulis. Iki metų 
pabaigos Centro Sąjunga tikisi 
turėti skyrius visuose Lietuvos 
miestuose ir rąjonuose. Tokiu 
būdu, sakė Staniulis, bus vi
siškai suformuota sąjungos 
organizacinė struktūra.

Rugsėjo mėnesį įvyks Centro 
Sąjungos suvažiavimas. Jam

išsaugoti „tikruosius Čečėnijos 
piliečius, per amžių gyvenusius 
čečėnų žemėje”.,Rusai, kuriuos 
Maskva čia apgyvendins, nega
lės vėliau pasiteisinti, kaip į 
Baltijos šalis atkeltieji rusa
kalbiai, nežinoję, kad negaus pi
lietybės”, BNS korespondentui 
sakė Čečėnpress informacijos ats
tovas. «

Rusijos karinio laivyno jūrų 
pėstininkai vėl ruošiasi į 
Čečėniją, pranešė BNS. Numa
tyta, kad apie 400 Baltijos jūros 
pėstininkų išvyks balandžio 29 
d. pakeisti Čečėnijoje kovojan
čių dalinių.

Rusija, nuolat skelbdama dek
laracijas neva karas kaip ir 
baigtas, ruošiasi stiprinti savo 
pajėgas Šiaurės Kaukaze ir tęsti 
karą. Gynybos ministras Pavel 
Gračev perspėjo Vakarus, kad 
nesilaikys sutarties dėl įpras
tinės ginkluotės apribojimų.

Sutartį dėl įprastinės (nebran
duolinės) ginkluotės apriboji
mų Europoje Rusija kartu su 30 
valstybių pasirašė 1990 metais. 
Ji galioja nuo Atlanto iki Uralo. 
Sutartyje numatyta kiek ir kur 
kokia šalis gali dislokuoti ka
riuomenės ir šarvuotos tech
nikos.

Čečėnijos šaltiniai teigia, kad 
jau šiuo metu Rusijos tankų ir 
šarvuočių Šiaurės Kaukaze yra 
keliskart daugiau, negu leidžia 
sutartis. Gračiovas teigia, kad 
„buvusios Sovietų Sąjungos 
vadovai pasirašydami šį doku
mentą suklydo... Rusija galės 
patenkinti visus sutartyje 
nurodytus reikalavimus tik 
tada, kai stabilizuosis sąlygos”. 
Kitais žodžiais, kai bus įveikta 
Čečėnija. Kadangi pergalė

ruošiantis , sąjunga tęs diskusi
jas su kitomis sąjungomis bei 
partijomis dėl galimo bend
radarbiavimo. Jau kitą mėnesį 
įvyks Centro ir Liberalų 
sąjungų tarybų įgaliotų grupių 
bendras posėdis. „Kai kuriais 
klausimais mes norime bendra
darbiauti ir su socialdemokra
tais, tokio dialogo sieksime”, 
sakė Vidmantas Staniulis.

Lietuva ir Lenkija gali 
bendradarbiauti žemės ūkio 

srityje
Vilnius, balandžio 26 d. (Elta) 

— „Lietuva, kaip ir Lenkija, 
pasukusi esminių ekonominių 
pertvarkymų žemės ūkyje keliu, 
turi geras bendradarbiavimo 
perspektyvas”, pareiškė šalyje 
viešintis Lenkijos vicepremjeras 
it žemės ūkio ir maisto pramo
nės ministras Roman Jagielins- 
ki.

„Mes suprantame dabartinius 
didelius Lietuvos kaimo sunku
mus, kai vietoj kolektyvinio ūki
ninkavimo tenka iš naujo kur
ti individualaus ūkio modelį”, 
sakė Lenkuos vicepremjeras. 
„Be kita ko, sodiečiams trūksta 
pigios ir nedidelės žemės dir
bimo technikos. Šiuo atžvilgiu 
Lenkijos mašinų gamintojai jau 
dabar padeda Lietuvos žem
dirbiams tokių įsigyti.

Hagoje, Olandijoje pirmoje Jungtinių Tautų Karo nusikaltimų 
tribunolo apklausoje serbas Dusan Tadič, kuris yra kaltinamas 
Bosnijos musulmonų ir kroatų žudymu, kankinimu ir moterų 
prievartavimu, sėdėdamas už neperšaunamo stiklo išsigynė visų 
kaltinimų. Buvęs kavinės savininkas, Tadič buvo suimtas per
nai Miunchene, kai jį ten pamatė pabėgėliai iš Bosnijos. Bet jis 
yra vienintelis iš 22 tribunolo apkaltintų serbų, kiuris yra suim
tas. Apkaltintųjų tarpe yra ir Bosnijos serbų vadovas Radovan 
Karadzič ir jų karo vadas Ratko Mladič, bet jų dar nepavyko suim
ti. Manoma, kad prasidėjus teismui, jie jau nebesės prie derybų 
stalo, nes jiems gresia karo nusikaltėlių bausmė.

Paroda mini ir rudą, ir 
raudoną genocidą

Vilnius, balandžio 19 d. (LA) 
— Šaulių viešojoje bibliotekoje 
atidaryta Šiaulių apygardos ar
chyvo ir „Aušros” muziejaus 
parengta paroda „Kai maišės 
ruda ir raudona”, skirta Antrojo 
pasaulinio karo pabaigos 50-me- 
čiui paminėti. Kaip teigia jos 
rengėjai, stengtasi parodyti ne 
tik akimi pastebimą mūsų kraš
tui karo padarytą materialinę 
žalą, beveik neįkainuojamus 
nuostolius, bet ir dvasinę bei 
moralinę tautos gėlą, rudosios ir 
raudonosios okupacijos genoci
dą.

Paroda apima maždaug 25 
metų laikotarpį: pradedama

Roman Jagielinski nuomone, 
kai kurias lenkiškas žemės ūkio 
mašinas galima būtų surinki
nėti Lietuvos panašaus profilio 
įmonėse, kurios dabar daug dar
bo neturi.

Pasak R. Jagielinski, vizito 
metu tartasi su Lietuvos žemės 
ūkio ministerijos vadovais dėl 
galimybių padidinti ir supap
rastinti abiejų šalių prekybą 
žemės ūkio produkcija.

Lenkijos vicepremjeras pažy
mėjo, kad jis pritaria sutarčiai 
dėl laisvos prekybos zonos t^rp 
abiejų kaimyninių šalių. Jis 
mano, kad reikia kurti bendras 
firmas ar įmones, imtis bendrų 
ekonominių iniciatyvų, ieškant 
rinkų maisto produktams to- 

, liau į Rytus.

1935 m. miesto vaizdais ir 
baigiama 1957-1960 m. doku
mentais, patvirtinančiais, kad 
ištremtiems .lietuviams lei
džiama grįžti. Žinoma, negrą
žinant konfiskuoto turto, o 
neretai ir nesuteikiant teisės 
apsigyventi gimtinėje.

Į akis krinta sovietinės 
Lietuvos žemės ūkio liaudies 
komisaro M. Mickio 1941 m. 
sausio 16 d. pasirašytas įsaky
mas Nr. 10: „Įsakau neatidė
liojant iš visų nacionalizuotų 
dvarų, kurie randasi Žemės 
ūkio liaudies komisariato ži
nioje, buvusius tų dvarų savi
ninkus, tebegyvenančius dvarų 
namuose, iškelti į kumetynus, 
o jų gyventose patalpose apgy
vendinti darbininkų šeimas”.

Parodoje yra „Liolių valsčiaus 
išvežtųjų ūkių šeimų sąrašas”, 
„Kražių valsčiaus išvežtųjų 
buožių ir banditų pagalbininkų 
iš LTSR ribų realizuotų trobesių 
ir žemės sąrašas”. Surinkti Vo
kietijon išvežtųjų gyventojų 
sąrašai. Kai kurie dokumentai 
su pastaba „slaptas”. Vienas jų, 
pasirašytas Pakruojo rąjono dar
bo žmonių deputatų tarybos 
vykdomojo komiteto pirmininko 
Švanpbario(1957 m. birželio 10 
d.), yra skirtas LTSR Vidaus rei
kalų pirmajam spec. skyriui: 
„Pranešame, kad pil. Marke
vičius Vladas, Adomo s., Pa
kruojo rajono Meldynų km. tu
rėjo 25 ha žemės ūkį. Naudojo 
samdomą darbo jėgą, nuolat 
samdydavo tris samdinius. 
Išsiųstas už LTSR ribų 1948 m. 
kaip asmuo, rėmęs nacionalis
tines bandas”. Slapti ir Kazio 
Preikšo, LTSR MT pirmininko 
pavaduotojo, pasirašyti doku
mentai dėl žmonių išbuožinimo.

Pradės diskusijas dėl 
Konstitucijos keitimo

Vilnius, balandžio 25 d. (Elta)
— Prezidentas Algirdas Bra
zauskas mano, jog dar šiemet 
gali būti priimta Konstitucijos 
pataisa, leidžianti įsigyti žemę 
nuosavybės teise užsienio fizi
niams ir juridiniams asmenims. 
Tokią išvadą jis padarė po pir
madienį įvykusio pasitarimo su 
Seimo frakcijų vadovais, kuria
me dalyvavo LDDP, Socialde
mokratų , Demokratų, Lietuvių 
Tautininkų ir Lenkų frakcijų 
seniūnai.

Prezidentas nurodė, kad susi
tikimo metu iš esmės sutarta, 
jog būtina pradėti plačią disku
siją dėl konstitucinės pataisos 
projekto. Reikia nuodugniai 
įvertinti, ar galima jau dabar 
pradėti pardavinėti žemę, kuri 
naudojama žemės ūkio gamy
bai, ar apsiriboti tiktai ta, kuri 
skirta pastatams, įskaitant ir 
gamybinius objektus, sakė ša
lies vadovas. A. Brazausko nuo
mone, dėl daugelio priežasčių 
naudmenos dar negali būti par
duodamos. Su tuo iš esmės suti
kę visi pasitarimo dalyviai.

Lietuvos kariuomenė 
turi derintis prie 

Vakarų
Vilnius, balandžio 25 d. (Elta)

— Lietuvos ginkluotosios pąjė- 
gos antradienį paminėjo penke- 
rių metų sukaktį. Iš 1990 me
tais įkurto Krašto apsaugos de
partamento išaugusioje sis
temoje šiuo metu tarnauja dau
giau kaip 9,000 žmonių, dar tiek 
yra Savanoriškoje Krašto Ap
saugos Tarnyboje. Lietuva turi, 
nors ir nedideles, karines oro ir

■ jūrų pajėgas.
Valstybė privalo turėti ka

riuomenę, bet nebūtinai tam, 
kad ji kažką pultų ar gąsdintų, 
mano Lietuvos krašto apsaugos 
ministras Linas Linkevičius. 
Mažoms valstybėms, tarp jų ir 
Lietuvai, reikia tokios kariuo
menės, kad ji galėtų integruotis 
į Vakarų saugumo sistemas. 
Lietuvos dalyvavimas „Part
nerystėje taikos labui” atbaidys 
tuos, kurie norės imtis agresijos 
prieš mūsų šalį, mano Linas 
Linkevičius.

Universitetų
bibliotekos sujungtos
kompiuterine sistema

Kaunas, balandžio 18 d. (KD- 
AGEP) — Prieš metus Kauno 
Technologijos universitetas ir 
Vytauto Didžiojo universitetas 
pasirašė sutartį su Danuos fir
ma Dantek pirkti kompiuterinę 
bibliotekinę sistemą Cicero ir 
pritaikyti ją dviejų universitetų 
bibliotekose.

Kaip rašo „Kauno diena”, 
pasirašius sutartį, Kauno Tech
nologijos universitetas ir 
Vytauto Didžiojo universitetas, 
turintys didžiulį intelektualinį 
potencialą, sukūrė patikimą 
tinklą, sukomplektavo progra
minę ir techninę įrangą, įrengė 
darbo vietas sistemai veikti, 
palaikyti ir valdyti.

Balandžio 11 d. įvyko integ
ruotos bibliotechnikinės sis
temos pristatymas specialis
tams. Cicero sistema yra pirmoji 
integruota bibliotekinė sistema 
Lietuvoje. Tai naujos galimybės 
tiek skaitytojams, tiek biblio
tekininkams.

Parodoje nemažai retų 
nuotraukų, kuriose akivaizdžios 
ir raudonojo, ir rudojo okupan- 
ti nuodėmės. Paroda veiks iki 
gegužės vidurio.

Nauja Lietuvos komisija 
skaičiuos Sovietų Sąjungos 

padarytą žalą
Vilnius, balandžio 10 d. (BNS) 

— Lietuvos vyriausybė sudarė 
komisiją nagrinėti žalos, kurią 
Lietuvai 1940-1991 metais pa
darė buvusi Sovietų Sąjungos, o 
1991-1993 metais — Rusijos Fe
deracijos kariuomenė. Komisijai 
vadovauti paskirtas ekonomi
kos ministras Aleksandras Va
siliauskas. Jos nariais taip pat 
yra aplinkos apsaugos ministras 
Bronius Bradauskas, Užsienio 
reikalų ministerijos sekretorius 
Albinas Januška, Valstybės 
saugumo departamento atsto
vas L. Ladiga, Krašto apsaugos 
ministerijos sekretorius V. 
Serapinas ir Gyventojų genocido 
ir rezistencijos centro direk
torius Vytautas Skuodis.

Balandžio 5 d. nutarimu vy
riausybė įpareigojo ministerijas, 
departamentus, kitas valstybės 
įstaigas teikti komisijai ir 
ekspertams informaciją, kurios 
reikia padarytai žalai skai
čiuoti. Komisijos sprendimai ža
los skaičiavimo klausimais, sa
koma dokumente, yra privalomi 
visoms institucijoms. Vyriau
sybė nustatė 16 žalos rūšių ir in
stitucijas, atsakingas už jos 
skaičiavimą.

Žalos rūšys yra tokios: žala, 
padaryta vykdant genocidą, 
žala padaryta dėl rezistencijos

Bičkauskas populiaresnis 
už Brazauską

Vilnius, balandžio 26 d. (Elta)
— Seimo vicepirmininkas Egidi
jus Bičkauskas aštuoniais taš
kais lenkia prezidentą Algirdą 
Brazauską kaip populiariausias 
Lietuvos politikas. Apklausą 
kiekvieną mėnesį atlieka Lietu
vos ir Didžiosios Britanijos 
rinkos bei viešosios nuomonės 
tyrimų kompanija „Baltijos ty
rimai”.

Egidijus Bičkauskas surinko 
57 taškus, Algirdas Brazauskas
— 49. Prieš mėnesį skirtumas 
buvo didesnis — net 11 taškų. 
Manoma, kad prezidento popu
liarumą pakėlė atsisakymas 
vykti į Maskvą gegužės 9 
dieną. Trečioje vietoje yra Ame
rikos lietuvis, žinomas gam
tosaugos specialistas, Valdas 
Adamkus, surinkęs 48 taškus. 
Dešiniosios politinės jėgos siūlo 
jam kandidatuoti 1997 m. vyk 
siančiuose Prezidento rinki
muose.

Seimo opozicijos vadas Vytau
tas Landsbergis yra penktoje 
vietoje (34 taškai), ministras pir
mininkas Adolfas Šleževičius —

TRUMPAI

— Tėvynės Sąjungos (Lietu
vos Konservatorių) partijos 
pirmininko pavaduotojas Mečys 
Laurinkus paskirtas kaip eta
tinis partijos darbuotojas. Be 
pirmininko pavaduotojo parei
gų, jis yra ir Tėvynės Sąjungos 
politinės tarybos sekretorius. 
Profesionalaus politiko pareigos 
bus pagrindinė ir vienintelė 
Mečio Laurinkaus darbo vieta.

— Lietuvos vyriausybė 
nutarė pasirašyti sutartį su Lie
tuvos Taupomuoju Banku dėl 
Lietuvos valstybės vidaus sko
los, susidariusios dėl buvusio 
Sovietų Sąjungos Taupomojo 
Banko nusavintų indėlių bei 
palūkanų, grąžinimo. Įsiskoli
nimas bankui bus padengiamas 
per dešimt metų, skola prade
dama grąžinti nuo 1998 metų.

persekiojimo 1944-1953 metais, 
žala dėl okupuoto krašto pilie
čių prievartinio ėmimo į sovie
tinę kariuomenę ir sukarintuo
sius dalinius, okupacinio režimo 
padaryta žala miesto ir kaimo 
gyventojams, žala dėl privers
tinės emigracijos, kompensaci
jos už atimtas gyvybes, žala 
Katalikų Bažnyčiai ir kitų kon
fesijų bažnyčioms, juridiniams 
asmenims, visuomeninėms or
ganizacijoms, žala dėl valstybės 
gyvybinių funkcijų nutraukimo 
ir jų atnaujinimo, žala, padaryta 
valstybės turtui, Lietuvos gam
tai, ūkiui ir kultūrai, žala dėl 
okupacinės kariuomenės buvi
mo Lietuvos teritorijoje bei kita 
neatlyginta žala valstybei.

Ekonomikos ministras A. Va
siliauskas BNS žinių agentūrai 
pasakė, kad komisija toliau tęs 
darbą, kinų prieš kelerius metus 
pradėjo derybininkai su Sovie
tų Sąjunga, o vėliau — su Nepri
klausomų Valstybių Sandrau
ga. Į klausimą apie galimą žalos 
sumą ministras sako, jog ji nėra 
paskaičiuota. Anot jo, pirmiau
sia reikia išsiaiškinti šalių 
pozicijas ir punktus, dėl kurių 
Rusija sutiks derėtis ir dėl ku
rių — ne. Todėl žalos dydis, sakė 
Vasiliauskas, išaiškės derybose.

aštuntoje (30 taškų). Seimo pir
mininkas Česlovas Juršėnas — 
devintoje (26 taškai).

Institucija, turinti didžiausią 
pasitikėjimą, kaip ir iki šiol, yra 
Bažnyčia — 79 taškai. Tik vienu 
tašku atsilieka masinės infor
macijos priemonės, kurių popu
liarumas per mėnesį pakilo net 
10 punktų. Padidėjo pasitikėji
mas Lietuvos Banku (41 taškas) 
ir krašto apsaugos tarnybomis 
(38 taškai). Net 72% apklaus
tųjų nepasitiki policija, 68% — 
Seimu.

Žmonės tebemiršta 
nuo Černobylio 

avarijos
Kijevas, balandžio 25 d. — 

Mažiausiai 125,000 ukrainiečių 
mirė nuo 1986 m. balandžio 26 
d. įvykusios avarijos Černobylio 
atominėje elektrinėje, kai 
jėgainės ketvirtasis blokas i orą 
paleido didžiulį radioaktyvų 
debesį. Sprogime ir po jo kilu
siame gaisre žuvo bent 32 as
menys. Du milijonai žmonių nu
kentėjo nuo pasklidusio radio
aktyvumo. 432,000 gelbėjimo 
darbuotojų tarpe 1,400 procen
tais pakilo susirgimų skaičius.

Nuo to laiko milžiniškai padi
dėjo įvairių susirgimų skaičiai, 
pranešė Ukrainos sveikatos mi
nistras Andrėj Serdjuk. Anot jo, 
2.1 milijonai žmonių tebegyve
na radioaktyvumu užterštoje te
ritorijoje.

KALENDORIUS

Balandžio 28 d.: Šv. Petras 
Chanel, kunigas, kankinys 
(1803-1841 Okeanijoje); Valeri
ja, Vitalis, Rimgailė.

Balandžio 29 d.: Šv. Kotryna 
Sienietė, Bažnyčios mokytoja 
(1347-1380); Petras, Vaitenis, 
Indrė. 1933 m. mirė rašytojas 
Juozas Tumas-Vaižgantas.

t 1
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Š. AMERIKOS LIETUVIŲ 
SPORTO ŽAIDYNĖS CLEVELANDE

„Lituanicos” futbolo klubo vadovybės nariai „saugo” savo aikštės Lemonte vartus. Iš k. — Vytautas 
Juodišius, Bronius Mikėnas, Leonas Juraitis, Alberto Glavinskas, Gediminas Bielskus ir Edvar
das Šulaitis.
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Pateikiame vėliausią infor
maciją 45-jų Š. Amerikos Lietu
vių Sporto žaidynių, š.m. ge
gužės 19-20-21 d. vyksiančių 
Cleveland, Ohio. Žaidynes vyk
do Clevelando LSK „Žaibas”.

Pradinės registracijos duome
nimis, 45-se žaidynėse bus 
vykdomos šios sporto šakos: 
krepšinis, tinklinis, šachmatai 
ir kovinių šautuvų šaudymas. 
Anksčiau planuotos stalo teni
so varžybos nebus vykdomos dėl 
nepakankamo susidomėjimo.

Krepšinis vyks šiose klasėse: 
vyrų A, vyrų B, jaunių A (1976 
m. gimimo ir jaunesnių) ir 
moterų. Vyrų A ir B krepšinis 
numatomas pradėti penkta
dienio, gegužės 19 d. vakare ir 
tęsti šeštadienį ir sekmadienį. 
Moterų ir jaunių A krepšinis 
vyks tik šeštadienį ir sekma
dienį.

Tinklinis bus vykdomas vyrų 
ir moterų klasėse šeštadienį ir 
sekmadienį.

Galutinė krepšinio ir tink
linio komandų registracija 
privalo būti atlikta iki gegužės 
1 d. imtinai, pas žaidynių orga
nizacinio komiteto pirmininką 
Vidą Tatarūną, šiuo adresu; 
Vidas Tatarūnas, 18202 
Windward Rd., Cleveland, 
OH 44119. Tel. 216-486-7916; 
Faksas: 216-486-5881.

Šachmatų pirmenybės vyks 
šeštadienį ir sekmadienį, Dievo 
Motinos lietuvių parapijoje, 
18022 Neff Rd., Cleveland, 
Ohio. Tel. 216-5314236. Bus 
žaidžiama 4-rių ratų šveicarų 
sistema, du ratai šeštadienį ir 
du sekmadienį. Pirmo rato pra
džia — šeštadienį, 9:30 vai. ryto. 
Registracija — nuo 8:30 vai. r.

Šachmatų dalyvių registracija 
— iki gegužės 13 d. imtinai, 
pas ŠALFASS-gos Šachmatų 
Komiteto vadovą Vytautą 
Nasvytį, šiuo adresu: Vytautas 
Nasvytis, 1234 West Blvd., 
Cleveland, OH 44102. Tel. 
216-631-0210. Faksas: 
216-943-4485.

Kovinių, centrinio sprogiklio 
(Center fire) šautuvų šaudymo 
pirmenybės vyks šeštadienį, 
gegužės 20 d., ORCO karinėje 
šaudykloje, Geneva, Ohio. Pra
džia — 10 vai. ryto. Informacijos 
gaunamos pas ŠALFASS-gos 
Kovinių Šautuvu k-to vadovą 
pulk. Algirdą Garlauską, 
20550 Bali Avė., Euclid, OH 
44123. Tel. 216486-6987. Daly
vių registraciją prašoma atlikti 
pas pulk. Garlauską iki gegu
žės 13 d. Registracija bus pri
imama ir varžybų dieną, tačiau 
tokie dalyviai imasi rizikos dėl 
netikėtumų.

Krepšinio ir tinklinio varžy
bų tvarkaraštis, salių adresai ir 
kitos vėlesnės informacijos bus 
paskelbta po galutinės 
komandų registracijos.

Visi žaidynių dalyviai, tiek 
klubai, tiek ir individai, privalo 
būti atlikę 1995 m. ŠALFASS- 
gos metinę narių registraciją.

Smulkios informacijos prane
šamos visiems sporto klubams. 
Dėl papildomų informacijų 
prašome kreiptis į org. k-to 
pirm. V. Tatarūną. Papildomi 
kontaktai: Algirdas Bielskus 
tėl. 216-486-0889 ir Arūnas 
Apanavičius tel. 216531-6995.
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ČEMPIONĖS

Futbolas Čikagoje

„LITUANICA” ĮVEIKĖ 
„FORTŪNĄ”

„Lituanicos” futbolininkai 
pirmose pavasario rato pirme
nybių rungtynėse nugalėjo savo 
varžovus — vokiečių „Fortūnos” 
vienuolikę 4-2. Arti 50 žiūrovų, 
nepabūgusių vėsoko pavasario 
oro, futbolo aikštėje prie Lie
tuvių centro Lemonte, sekma
dienį, balandžio 23 d., stebėjo 
gana įdomias rungtynes ir 
džiaugėsi lietuvių pergale, 
kurių praėjusiame sezone labai 
pasigesta. Pradžia gera, bet 
kyla klausimas kaip bus toliau.

„Fortūnos” komanda yra vie
na silpnesniųjų „Metropolitan” 
lygos I divizijoje, todėl didesni 
išbandymai „Lituanicos” dar 
laukia ateityje. Ateinantį sek
madienį, balandžio 30 d., 3 vai. 
p.p. jau reikės susikibti su stip
roka ukrainiečių „Lions” vie
nuolike. Bus žaidžiama varžovų 
aikštėje — Woodland Parke, 
Park Ridge miestelyje (Čikagos 
šiaurėje).

Praėjusio sekmadienio rung
tynėse jau pirmame kėlinyje 
buvo pelnyti du įvarčiai (juos 
įmušė G. Kavaliauskas ir A. 
O’Connor). Poilsiui buvo išeita 
vedant 2-0. Po pertraukos tas 
pats G. Kavaliauskas dar du 
kartus pasižymėjo (vieną įvartį 
jis įmušė iš 11 m baudinio). Var
žovai irgi neliko „sausi” — ir jie 
du kartus nuginklavo „Lituani
cos” vartininką. Galutinė pa
sekmė 4-2 buvo tikrai vertingas 
„Lituanicos” laimėjimas. Linkė
tina, kad panašių pergalių šį se
zoną būtų žymiai daugiau negu

1996 METŲ VASAROS 
OLIMPIADA ATLANTOJE

pernai! E. Š.

Šių metų liepos 12-23 d. Buffa- 
lo mieste vyksiančiose Pasaulio 
lengvosios atletikos veteranų 
pirmenybėse dalyvaus sporti
ninkės iš Lietuvos. Pernai Aus
tralijoje jos laimėjo tris aukso, 
du sidabro ir vieną bronzos me
dalius.

Dana Ščepanskienė iš Vil
niaus, statybos inžinierė, savo 
profesijoje išdirbusi dvidešimtį 
metų. Ji mėgsta visas mėtymo 
bei stūmimo rungtis ir yra 
daugiakartė Lietuvos pirmeny
bių laimėtoja. Paskutiniųjų 
penkerių metų eigoje dalyvavo 
Europos ir Pasaulio lengvosios 
atletikos veteranų pirmenybėse. 
Kslis kartus iš eilės buvo 
nugalėtoja stipriausių dešimt- 
kovininkų varžybose Frankfur
te. Pastaruoju laiku svarbiausias 
laimėjimas buvo Australijoje — 
du aukso medaliai disko metime 
ir jėgos penkiakovėje, sidabro 
medalis rutulio stūmime.

Birutė Keršulienė iš Vilniaus 
— kūno kultūros mokytoja jau 
dvidešimt metų. Daugelį kartų 
buvo Lietuvos čempionė, ypač 
rutulio stūmime, pagerinusi 
Lietuvos rekordus net penkis 
kartus. Nuo 1989 metų dalyvau
ja veteranų varžybose. 1993 
metais buvo Europos pirmeny
bių nugalėtoja Norvegijoje. 
Australijoje laimėjo aukso me
dalį rutulio stūmime ir sidabro 
medalį disko metime.

Danutė Vitartaitė-Ruzgienė iš 
Kauno, baigusi Kauno kūno

kultūros institutą ir 22 metus 
dėsčiusi fizinį auklėjimą. 1938 
metais dalyvavo pirmoje lietu
vių pasaulio olimpiadoje Kaune 
ir laimėjo vieną aukso, penkis 
sidabro ir du bronzos medalius. 
Ilgą laiką dalyvavo lengvoj atle
tikoj už Lietuvos rinktinę, ruošė 
lengvaatlečius, krepšininkus, o 
dabar — veteranų varžybose. 
Pernai vasarą Baltų lengvaatle
čių varžybose Švedijoje laimėjo 
sidabro medalį.

Aldona Marįja Vrubliaus- 
kienė iš Vilniaus dirba mėsos 
kombinate cecho meistre. Spor
tuoja nuo 1960 metų. Net kelis 
kartus buvo Lietuvos rutulio 
stūmimo čempionė. Lietuvai 
atstačius nepriklausomybę, grį
žo į veteranų sportą ir 1992

metais Norvegijoje, Europos 
veteranų pirmenybėse, tapo 
nugalėtoja rutulio stūmime, o 
1994 metais Australijoje, tame 
pačiame sporte laimėjo bronzos 
medalį.

Sportas yra viena priemonių, 
kuria Lietuva gali atkreipti į 
save pasaulio dėmesį. Aldona, 
Dana, Birutė ir Danutė tai 
puikiai supranta ir labai rimtai 
ruošiasi būsimoms pirmeny
bėms, vyksiančioms Jungtinėse 
Amerikos Valstijose. Čia tikisi 
Lietuvai pelnyti nemažiau me
dalių nei pernai Australijoje. 
Linkime, kad jų siekiai išsi
pildytų ir Lietuvos vardas vėl 
būtų gražiai pagarsintas.

Liuda Rugienienė

Aldona Vrubliauakienė, Dana Ščepanskienė, Birutė Keršulienė ir Danutė 
Vitartaitė, Lietuvos vardą garsinusios įvairiose Pasaulio lengvosios atletikos 
veteranų pirmenybėse.

Šiandien lietuvių sportininkų 
mintys ir pasiruošimas nukreip
tas į V Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynes, vyksiančias Lietuvoje 
š.m. liepos 30 — rugpjūčio 5 d. 
Tačiau jau dabar, metai iki 1996 
metų vasaros Olimpiados Atlan
toje, sporto mėgėjai teiraujasi 
žinių ir informacijų apie pačias 
žaidynes, Lietuvos sportininkų 
dalyvavimą, o ypač apie bilietų 
įsigijimą.

Čia pasidalinsime žiniomis 
apie Olimpiadą Atlantoje, ku
rias suteikė Olimpiados žaidy
nių komitetas ir pateikė Lietu
vos Respublikos olimpinės rink
tinės kandidatų sąrašą, paruoš
tą LTOK vasaros olimpinių 
sporto šakų komisijos pirminin
ko S. Šaparnio. Čia spausdina
me gautąjį LTOK vasaros 
olimpinės rinktinės kandida
tų sąrašą.
Lengv. atletika:
1. Nelė Žilinskienė, Vilnius
2. Remigija Nazarovienė, Vilnius. 
3; Rita RamDhhuskaitė, Kaunas
4. Audrius Raizgys, Kaunas
5. Danguolė Urbikienė, Kaunas
6. Saulius Kleiza, Kaunas
7. Dalia Matusevičienė, Vilnius
8. Vaclovas Kidykas, Kaunas
9. Teresė Nekrošaitė, Kaunas
10. Žana Minina, Vilnius
11. Virgilijus Alekna, Vilnius 
Dziudo:
1. Ieva Vaitiekūnaitė, Panevėžys
2. Robertas Rimas, Kaunas
3. Algimantas Merkevičius,

Kaunas
Graikų-romėnų imtynės
1. Remigijus Sukevičius, Kaunas
2. Ruslan Vartanov, Vilnius
Stend. šaudymas:
1. Daiva Gudzinavičiūtė, Vilnius
Stalo tenisas:
1. Rūta Garkauskaitė, Kaunas
2. Jolanta Prūsienė, Kaunas
Šiuol. penkiakovė:
1. Gintaras Staškevičius, Vilnius
2. Andrejus Zadneprovskis,

Kaunas
Boksas:
1. Vitalius Karpačiauskas,

Panevėžys
2. Gytis Juškevičius, Kaunas
3. Rimantas Prišmantas,

Panevėžys
Plaukimas:
1. Raimundas Mažuolis, Vilnius
2. Arūnas Savickas, Panevėžys
3. Laura Petrutytė, Vilnius
Irklavimas:
1. Kristina Paplovskąja, Vilnius
2. Daiva Smigelskaitė, Vilnius
3. Birutė Sakickienė, Kaunas
4. Nijolė Savickytė, Kaunas
5. Darius Raišutis, Klaipėda
Dviračių sportas:
1. Diana Žiliūtė, Panevėžys
2. Jolanta Polikevičiūtė,

Panevėžys
3. Rasa Polikevičiūtė, Panevėžys
4. Edita Pučinskaitė, Panevėžys
5. Liūda Trebaitė, Panevėžys
6. Rita Razmaitė, Šiauliai
7. Jonas Romanovas, Klaipėda
8. Remigijus Lupeikis, Klaipėda
9. Mindaugas Umaras, Klaipėda

10. Artūras Trumpauskas,
Klaipėda

11. Arnoldas Saprykinas,
Klaipėda

12. Saulius Sarkauskas,
Klaipėda

13: Arturas Kasputis, Klaipėda
B/K irklavimas:
1. Vidas Kupčinskas, Kaunas
2. Vaidas Mizaras, Kaunas
Laisvos imtynės:
1. Ričardas Pauliukonis,

Klaipėda
Meninė gimnastika:
1. Kristina Kliukevičiūtė, 

Vilnius
Iš viso kandidatų sąraše yra 

46 asmenys (31 vyras ir 25 mo
terys). Kandidatų sąrašas dar 
padidės, jei Lietuvos vyrų krep
šinio komanda kvalifikuos Eu
ropos atrinkime.

1996 metų Olimpiada Atlan
toje, vyksianti liepos 19 — 
rugpjūčio 4 d., bus didžiausia 
Olimpiada dalyvių skaičiumi — 
10,000 iš 200 kraštų. Žaidynių 
laikotarpyje numatoma 2 mili 
jonai lankytojų — stebėtojų, 
kurių arti 1.5 milijono iš JAV.

Olimpiadoje bus varžomasi 
542 rungtyse, įvairiose sporto 
šakose. Bus parduota 11 mili
jonų bilietų, kurių 7 milijonai — 
publikai ir arti 4 milijonai 
patronams/sponsoriams. (Spon- 
soriai gaus po 2 bilietus į 32 at
skiras rungtis ir tai jiems kai
nuos 50,000 dol.)

Lietuvos ir kitų kraštų olimpi
niai komitetai gaus nustatytą 
kiekį bilietų savo krašto sporto 
entuziastams išplatinti. Atlan
tos organizacinis komitetas ne
skirs agentų bilietams platinti 
JAV-se; tai atliks pats komite
tas. Bilietų kainos nuo 6 iki 250 
dol. Brangiausi bilietai baig
mėms vyrų ir moterų krepšiny- 
je, tinklinyje, lengvojoje atletiko
je, gimnastikoje, plaukime, nar
dyme, futbole, bokse, ir tenise. 
Atidarymo ir uždarymo iškil
mių bilietų kainos po 200, 400 
ir 600 dolerių ir bus parduoda
mi tik po du asmeniui. Futbolo 
rungtynės vyks Atlantoje, Mia- 
mi ir Orlando, Floridoje, Bir- 
mingham, Alabamoje, ir Wa- 
shington, D.C. Šioms rungty
nėms yra daug bilietų ir jie, 
palyginti, nebrangūs.

Bilietų platinimas JAV-se 
vyks nuo š.m. gegužės 1 d. iki 
gruodžio 1 dienos. Formas ir vo
kus užsakymui bus galima gau
ti pas Coca-Cola pardavėjus ir 
Home Depot krautuvėse. Bilie
tai nebus spausdinami iki atei
nančių metų. Pradedant š.m. 
rugsėjo mėn., užsisakiusiems 
bus pranešta kokius bilietus jie 
gaus. Bilietų negavusiems bus 
grąžinami pinigai. Už patarna
vimą bus imamas 15 dol. patar
navimo mokestis. Mokestis už 
biljftus bus priimamas asme
niniu čekiu arba VISA kredito 
kortele. Bilietai, juos užsakiu
siems, bus atsiųsti ateinančių 
metų pavasarį.

Apsigyvenimas Atlantoje ir 
apylinkėse yra brangus. Mano-

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto

metams metų 3 mėn.
JAV...................................... $95.00 $55.00 $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 į 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 skelbimu turinį 
neatsako. Skelbimu kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą ką 
nors skelbti.

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

• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotu 
straipsniu nesaugo. Prašome 
siunčiant pasilikti kopiją.

ma, kad bus vietų trūkumas. 
Atlanta — miestas ir priemies
čiai turi arti 60,000 viešbučio 
kambarių. Pareikalavimas 
sieks beveik dar puse tiek, tai
gi, kambariai jau dabar užsako
mi iki 250 mylių nuotolyje nuo 
Atlantos.

Lietuvos Respublikos Tauti
nis olimpinis komitetas savo at
stovu Atlantoje paskyrė mums 
gerai žinomą ilgametį krepši
ninką ir sporto korespondentą 
dr. Remigijų Gašką. Jis rūpina
si tinkamu Lietuvai ir lietu
viams atstovavimu, sudarymu 
sąlygų Olimpiados metu susitik
ti Atlantoje ne tik su sportinin
kais, juos skatinant laimėji
mams, bet taip pat sudaryti są
lygas visiems lietuviams pa

bendrauti, ir, kad Lietuvos kul
tūriniams bei ekonominiams 
reikalams būtų tinkamai at
stovaujama šiame didžiausiame 
sportiniame susibūrime. Šį už
simojimą tinkamai įgyvendinti 
pagalbos ir paramos bus prašo
ma ne tik Lietuvos valdžios, bet 
ir iš JAV Lietuvių Bendruome
nės, Lietuvių fondo ir visuome
nės, o ypač iš sportininkų.

Algis Rugienius

ŠALFASS-gos 1995 m. Jau
nučių krepšinio pirmenybės
šį savaitgalį, bal. 29 ir 30 d. 
vyks Hamilton, Kanadoje. Daly
vauja 33 komandos 5-se klasėse. 
Varžybas vykdo Hamiltono 
„Kovas”.

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

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

Cardlac Dlagnosla, Ltd. 
Marąuatta Madlcal Bulldlng

6132 S. Kadzla
Chicago, IL 60629
Tel. (312) 436-7700 

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą

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

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

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

penkt ir šeštd 9 v.r -12 vpp

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA
1185 Dundaa Ava., Elgln, III. 60120

Tai. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

*132 S. Kadzla Ava., Chicago 
(312) 778-69*9 arba (312) 4*9-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tai. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydytoja

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

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

Dr. RAIMUNDAS RUGINIS
Chiropraktinis gydymas nuo 

nugaros, kaklo ir galvos skausmų
1025 Ogdan Ava.

Llsla, IL 60532
Tai. 708-963-1410

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

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

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

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kadzla

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

Vizitai apmokami Medicare
Kabineto tai. (312) 776-2880

Namų 708-448-5545
Priklauso Holy Cross ir

Palos Community ligoninėms

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
172 ScMller St., Elmhurat. IL 60126 

708-841-2808
Valandos pagal susitarimą

Vakarai* ir savaitgaliais M. 708-834-1120 EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
Specialybė — Vidaus ligų gydytoms 

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

Valandos pagal susitarimą
Tai. (312) 585-7755

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS

7722 S. Kadzla, Chicago 60652 
Tai. 312-434-2123

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

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA

AKIŲ LIGOS
Good Samarltan Madlcal Center- 

Naparvllla Campua
1020 C. Ogdan Ava., Suita 310, 

Napervllle IL 60563
Tai. 708-527-0090

Valandos pagal susitarimą

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

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kadzla Ava., 
Chicago, III. 60852
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Kiekvienam lietuviui mielas ir pažįstamas Vilniaus arkikatedros vaizdas.
Nuotr. Alberto Kerelio

VILNIAUS VADAVIMO 
SĄJUNGA IR JAV LIETUVIAI

NASTAZIJA
KAIRIŪKŠTYTĖ

Vilniaus vadavimo sąjunga 
(toliau VVS) sovietinėje Lietu
voje nebuvo žinoma, nes nepri
klausomos Lietuvos metais iš
leista literatūra gulėjo specfon- 
duose ir ją nedaugelis išrinktųjų 
galėjo skaityti. Lietuvos cen
triniame valstybės archyve me
džiaga apie Vilniaus vadavimo 
sąjungą buvo išslaptinta 1984 
m. Nežinomi buvo ir užsienio 
lietuvių darbai bei vaidmuo Vil
niaus vadavimo reikaluose, ku
riuose ypač aktyviai reiškėsi 
JAV lietuviai. Jie pirmieji pro
testavo prieš lenkus, užgrobu
sius lietuvių etnografines žemes 
su sostine Vilniumi, pirmieji 
šventė spalio 9-ją, kaip Vilniaus 
netekties ir gedulo dieną, pir
mieji iškėlė mintį dėl masinės 
visuomeninės organizacijos Vil
niui vaduoti įkūrimo Leituvoje. 
Su tokia misija 1924 m. iš JAV 
sugrįžo kun. (nuo 1927 m. prof.) 
Fabijonas Kemėšis, kuris sura
do savo siekiams vykdyti pase
kėjų ir kartu su jais 1925.04.26 
d. įkūrė Sąjungą Vilniui vaduo
ti, vėliau pavadintą Vilniaus 
vadavimo sąjunga. Atkaklus 
pasiaukojantis steigėjų bei kitų 
organizatorių darbas padarė tai, 
kad VVS tapo viena didžiausių 
visuomeninių organizacijų. 
1937 m. ji turėjo daugiau kaip 
600 skyrių su 25,000 narių bei 
600,000 rėmėjų. Be to, užsieny
je veikė 61 VVS skyrius, iš jų 50 
- JAV.

JAV lietuviai džiaugėsi VVS 
įkūrimu ir sėkminga jos veikla.

1931 m. A. Žeinys iš Rochesterio 
rašė: „Didelė garbė gerb. kun. 
F. Kemešiui, kad jis sumanė 
Vilniaus vadavimo sąjungą. Bet 
nemažiau garbė ir tiems, kurie 
jo sumanymą parėmė”.

Jei Lietuvoje Vilniaus vadavi
mo idėjos plito ir rado gyvą 
pritarimą visuomenėje, tai JAV 
lietuvių kova dėl Vilniaus vis 
labiau merdėjo. VVS centro ko
miteto nariai suprato artimes
nių ryšių su JAV lietuviais 
užmezgimo būtinumą. Tokių ry
šių siekė ir JAV lietuviai, 
norėdami, kad plėstųsi Vilniaus 
vadavimo veikla. 1931 m. į JAV 
išvyko VVS centro komiteto pir
mininkas prof. Mykolas Biržiš
ka. Tikslas buvo ne doleriauti, 
bet padėti kurti VVS-gą, supa
žindinti su Vilniaus klausimais, 
praktine VVS veikla ir pan. 
1934 m. tuo pačiu tikslu į JAV 
išvyko prof. F. Kemėšis, doc. B. 
Vaitkus, P. Babickas, o 1935 m. 
V. Uždavinys. Šie apsilankymai, 
davė teigiamų rezultatų: su
aktyvėjo JAV lietuvių veikla, 
kūrėsi VVS skyriai bei kiti pa
daliniai. 1933 m. buvo 15,1937 
m. 50 VVS skyrių. Būdinga 
JAV VVS skyriams, kad jie tu
rėjo kolektyvinius narius, t.y. 
susidarė iš įvairių draugijų, 
susivienijimų ir kitų junginių. 
Tai ryškiai parodo Hartfordo 
(Conn.) skyrius, kurį įsikūrimo 
metais (1931) sudarė 9, o 1936 
m. — 14 draugijų bei jų kuopų: 
Lietuvių darbininkų kuopa, Su- 

* sivienijimo Amerikos lietuvių

kuopa, Amerikos lietuvių Ro
mos katalikų susivienįjimo kuo
pa, Lietuvių moterų sąjungos 
kuopa, Didžiojo Lietuvos Kuni
gaikščio Vytauto draugįja, Šv. 
Jono draugija, Šv. Juozapo 
draugija, Lietuvos Vyčių kuopa, 
Jaunų vyrų klubas, Jaunų mo
terų klubas, šv. Elžbietos 
draugija, Šv. Trejybės parapija, 
Marįjos vaikelių draugįja, Lie
tuvių alumnų draugija. Skyrius 
turėjo viso apie 1,000 žmonių. 
Tai buvo vienas iš aktyviausių 
skyrių, kurio iš steigėjų ir 
vadovų buvo V. Čekanauskas. 
Aktyviai šio skyriaus veikloje 
reiškėsi kun. J. Ambotas, A. 
Mašiotas, S. Šrupša, E. Povilai
tytė, J. Penkauskaitė ir dauge
lis kitų.

Didelis laimėjimas Vilniaus 
vadavimo reikaluose buvo tai, 
kad 1932 m. ALRKS tapo kolek
tyviniu VVS nariu. Si viena 
didžiausių organizacijų turėjo 
apie 300 kuopų su 15,000 narių. 
Be to, kūrėsi Vilniaus vadavimo 
akcijų komitetai. Tačiau lietu
vių susiskaldymas religiniu, 
partiniu ir kitais požiūriais 
trukdė sukurti vieningą Vil
niaus vadavimo junginių orga
ną. Vadovavimas reiškėsi per 
Lietuvos generalinį konsulą 
New Yorke, kuris vadovavo Vil
niaus vadavimo akcijų komite
tams, ALRKS — kuopoms, 
Amerikos lietuvių tautininkų 
centras — VVS skyriams.

JAV Vilniaus vadavimo dar
bas vyko įvairiomis kryptimis. 
Bene labiausiai išsiskyrė aukų 
rinkimas. Kasmet į VVS centro 
komitetą atsiųsdavo vidutiniš
kai nario mokesčių ir aukų nuo 
vieno iki kelių tūkstančių dole
rių. Aktyviai veikė propagandos 
srityje. Protesto rezoliucijos, 
atsišaukimai, pareiškimai buvo 
siunčiami JAV vyriausybei, 
JAV kongresui, Tautų sąjungai. 
Amerikos gyventojai įvairiomis 
kalbomis galėjo paskaityti 
straipsnių spaudoje apie Vil
niaus vadavimą. V. Čekanaus
kas, K. Vidikauskas buvo vieni 
veikliausių žurnalistų. Pastara
sis straipsnius skelbė ne tik 
anglų ir lietuvių, bet lenkų, 
ukrainiečių, esperanto kal
bomis.

Amerikos lietuviai pirko 
Vilniaus pasus ir ženklus, tuo 
prisidėdami ne tik materialiai, 
bet ir moraliai įrodydami savo 
teises į Vilnių, pademonstruoda
mi savo tautinį susipratimą.

Spalio 9-sios minėjimuose, 
kaip Lietuvoje, taip ir JAV, 
plačiai skambėdavo „Ei,pasauli, 
mes be Vilniaus nenurimsim!” 
Tai P. Vaičiūno eilės, kurioms 
muziką parašė JAV lietuvis An
tanas Vanagaitis, „Margučio” 
redaktorius. Populiarumo susi-

KVIEČIA MOKYTIS PABALTIEČIŲ 
STUDIJŲ VASAROS INSTITUTAS

Šią, kaip ir praėjusią vasarą, 
Vašingtono universiteto Seattle 
vėl bus galima klausytis įvairių, 
su Baltijos šalimis susijusių 
kursų, kuriuos sudaro Pabaltiečių 
studijų vasaros institutas.

Šios programos sponsoriai yra 
penki universitetai: Indiana, Il
linois Čikagoje, Michigane, Wa- 
shington ir Wisconsin.

Plačiau apie kursus:
1. Intensyvus pirmų metų 

lietuvių kalbos kursas (BALT 
150) nuo birželio 19 d. iki rug
pjūčio 18 d. penkis kartus per 
savaite, 8:30 - 11:50 v. r., 1:10 
- 2:10 v. p.p. Dėstys Karilė Vait
kutė, MA, kuri šiuo metu dėsto 
lietuvių kalbą pradedantie
siems Illinojaus universitete, ir 
prof. Guntis Šmidchens, kuris 
šiuo metu dėsto visas tris Bal
tuos šalių kalbas Vašingtono 
universitete. Šis intensyvus 
kursas yra pilnų metų (trįjų ket
virčių) lietuvių kalbos moky
mosi ekvivalentas.

2. Baltijos šalių istorija 
(HSTEU 454) nuo liepos 20 d. 
iki rugpjūčio 18 d. penkis kar
tus per savaitę: 9:40 - 11:50 v. 
r. Dėstys istorijos profesorius 
Andrejs Plakans. Kurse bus ap
žvelgta Baltijos šalių istorija 
nuo senovės iki šių laikų, di
džiausią dėmesį kreipiant į ne
senus išsivadavimo judėjimus. 
Šiemet profesoriaus A. Plakans 
knygą apie Latvijos istorįją 
išleis Hoover Institution Press 
leidykla.

3. Skandinavijos šalys pasau
lyje. (SCAND 326A/POLI SCI 
326A) nuo birželio 19 d. iki 
liepos 19 d. penkis kartus per 
savaitę, 9:40 -11:50 v. r. Dėstys 
Vašingtono universiteto profe
sorė. Siaurės ir Europos šalių 
politikos specialistė profesorė 
Chriatine Ingebritsen. Kurse 
bus apžvelgta Šiaurės Europos 
šalių užsienio, ekonomikos ir 
saugumo politika, detaliai 
analizuojant Skandinavijos ir 
Baltijos šalių bendradarbia
vimą.

4. Įvadas į tautosakos studijas 
(SCAND 230A/COMP LIT

laukė ir J. Steponaičio veikalas, 
tapęs operetės „Už Vilnių” 
libretu. Muziką sukūrė taip pat 
JAV lietuvis Juozas Žilevičius.

Skausmingai JAV lietuviai 
sutiko 1938 m. kovo 17 d. Lenki
jos pateiktą ultimatumą Lietu
vai. Kaip protesto iššūkis buvo 
suaktyvėjęs pinigų siuntimas į 
Lietuvos ginklų bei Vilniaus 
geležinį fondą, be to, buvo 
nupirkta ir tuoj pat pasiųsta 10 
naujausio tipo bombonešių 
Lietuvon.

230A) nuo birželio 19 d. iki 
liepos 19 d. penkis kartus per 
savaitę 2:20 - 4:30 v. p.p. Dėstys 
finų-ugrų kalbų bei kultūrų ir 
Baltijos šalių tautosakos spe
cialistas profesorius Thomas 
DuBois. Kurse bus apžvelgtos 
Baltįjos kraštų tradicijos, stu
dentai bus supažindinti su tau
tosakos rinkimo metodais ir 
tautosakos analizavimo būdais.

5. Baltijos šalių kultūra 
(BALT 200A) nuo liepos 20 iki 
rugpjūčio 18 penkis kartus per 
savaitę, 2:20 - 4:30 v.p.p. Dėstys 
profesorius Guntis Šmidchens. 
Sis profesorius gerai kalba lat
viškai, lietuviškai bei estiškai 
ir yra praleidęs visus metus Bal
tijos šalyse rinkdamas medžia
gą savo disertacijai apie nese
nus išsivadavimo judėjimus. 
Kurse bus dėstomas įvadas į 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
kultūras.

Visi, išskyrus pirmąjį, kursai 
bus dėstomi anglų kalba. Iš kitų 
miestų atvykę studentai turės 
galimybę gyventi kartu studen
tų bendrabutyje. Taip pat no
rintiesiems lankyti aukščiau iš
vardintus kursus yra galimybė 
gauti stipendiją. Stipendijos 
prašantieji turi atsiųsti dvi 
rekomendacijas, laišką, kuria
me turi aprašyti savo siekius ar 
tikslus, ir kitą informaciją į 
Vašingtono universitetą adresu:

Professor Thomas DuBois, De
partment of Scandinavian Lan- 
guages and Literatures, DL-20, 
University of Washington, Seat
tle, WA 98195. Tel. (206) 
543-0645, voice/TDD (206) 
543-8925.

Tolesnė informacija apie 
Pabaltiečių studijų vasaros ins
titutą 1995 m. teikiama tele
fonais: (206) 543-2320, 1-800- 
543-2320, TDD (206) 543-0898, 
(206) 543-6160.

Be anksčiau išvardintų kursų 
numatoma rodyti Baltijos šalių 
filmus ir svečių teisėmis kvies
ti įvairius kalbėtojus.

Dar kartą kviečiame visus 
besidominčius praleisti įspū
dingą vasarą Seattle, WA.

Karilė Vaitkutė

Taigi, nors toli nuo tėvynės 
buvo lietuviai, bet jie gyveno jos 
džiaugsmais ir vargais, tiesė 
pagalbos ranką nelaimėje. Jų 
pasiryžimą Vilniaus vadavime 
galima išsakyti žodžiais, 
pasakytais 1934 m. spalio 
9-osios Amerikos lietuvių 
tautininkų centro pirmininko 
A. Strimaičio atsišaukime, kad 
amžina gėda ir mūsų vaikų pra
keikimas pultų ant mūsų kar
tos, jei mes atsižadėtume 
Vilniaus.

Danutė Bindokienė

Kokia saugumo 
kaina?

Dar gerokai anksčiau, negu 
per televiziją išgirdome mūsų 
laisvėjančios tėvynės žmones, 
vieningai skanduojančius žodį 
„Lietuva!” Vilniaus Katedros 
aikštėje, per pasaulį nubangavo 
baisaus sprogimo aidas: Ukrai
noje (anuomet vadintoje Sovie
tų Sąjungos vardu), įvyko siau
binga nelaimė. Iki tol retas buvo 
girdėjęs Černobylio vardą ar 
žinojo, kad ten pastatyta 
atominė elektros jėgainė, nes 
anais laikais sovietai nebuvo 
linkę įsileisti užsieniečių į savo 
teritoriją ar skelbti pasauliui 
vietoves, kur įrengtos strategiš
kai svarbios įmonės.

Tačiau Černobylio nelaimė 
buvo didesnė už įprastinį sovie
tų nepasitikėjimą vakariečiais. 
Netrukus būriai mokslininkų ir 
medicinos personalo buvo pa
kviesti, kad padėtų gelbėti 
nukentėjusius sprogimo metu. 
Tai buvo didžiausia taikos meto 
branduolinė katastrofa, palei
dusi radioaktyvių nuodų debesį 
per visą Europą. Vien Ukrai
noje žuvo apie 10,000 žmonių, o 
bent ketvirtį milijono aplin
kinių gyventojų reikėjo evakuo
ti. Iš tikrųjų niekas negali 
pasakyti tikslaus apsinuodi
jusių radioaktyviomis medžia
gomis skaičiaus, nes skaičia
vimas dar nebaigtas — žmonių, 
anuomet apkrėstų radiacija, 
kančios ir mirtis tebesitęsia.

Černobylio jėgainėje nelaimė 
įvyko 1986 m. balandžio 26 d., 
taigi prieš devynerius metus. 
Nelaimės metu buvęs spro
gimas, o po to kilęs gaisras, 
sugadino vieną iš keturių jė
gainės reaktorių. Šiuo metu jis 
,,palaidotas” tam tikrame 
cementiniame sarkofage, kurio 
sienos jau pradėjusios aižėti. Bi
joma, kad lietaus vanduo nepa 
tektų į vidų ir nepadarytų naujų 
bėdų. Jėgainė tebeveikia su 
dviem reaktoriais, kurie nuolat 
genda, yra uždaromi ir vėl palei
džiami, todėl kyla rūpestis, kad 
Černobylis tebegresia Europai 
nauju pavojumi. Vienas reakto
rius buvo išjungtas po gaisro 
1991 metais.

Europos Sąjunga ir kitos pa
saulinės organizacijos Ukrainai 
jau seniai siūlo jėgainę uždaryti, 
bet pasiūlymai vis buvo atme
tami. Š.m. kovo viduryje Lon
dono, Anglijoje, laikraštis „The 
Observer” išspausdino vėliau

sią, jėgainę apžiūrėjusių moks 
lininkų, nuomopę, kad Černo
bylis pasidarė dar labiau pavo
jingas. Siena, kuria izoliuotas 
susprogęs reaktorius, vos 
laikosi, o likusieji sveiki — 
pasenę ir nepatikimi. Kadangi 
1986 m. nelaimė išbarstė daug 
tonų radioaktyvios medžiagos 
10,000 kvadratinių mylių plote, 
dar viena tokia „dozė” pavo
jingos taršos iš naujo sprogimo 
padarytų neatitaisomos žalos 
Europai.

Mokslininkai, kuriems buvo 
leista išsamiai Černobylio jėgai
nę apžiūrėti, rekomendavo ją 
nedelsiant uždaryti. Tokių reko
mendacijų buvo ir anksčiau, bet 
Ukrainos vyriausybė neskubėjo 
paklusti, nes jėgainė pagamina 
apie 7 proc. krašto elektros. 
Pagaliau Kijevo vyriausybė pa
skelbė, jog jėgainę ryžtasi visiš
kai uždaryti 2000 metais, bet 
prieš tai pareikalavo „apčiuo
piamo” užmokesčio iš septynių 
didžiųjų industrinių valstybių. 
Sąskaita už Černobylio užda
rymą, išvalymą ir naujų elekt 
ros jėgainių pastatymą — 
mažiausiai keturi bilijonai dole
rių. Ta suma padėtų ir Černo 
bylio reaktorių „palaidoti” nau 
jame, saugesniame „karste”.

Ukrainos prezidentas Leonid 
Kučma pakartotinai pabrėžė, 
kad be vakariečių paramos jė
gainės išmontavimas neįmano
mas. Vienok Europos Sąjunga 
jaučia šiokį tokį laimėjimą, nes 
iki š.m. balandžio vidurio apie 
jėgainės uždarymą Ukraina net 
nenorėjo kalbėti. Dėl kainos dar 
galutinai nesutarta. Suma turė
sianti kompensuoti Ukrainos 
elektros energijos pramonę, nes 
kitaip kraštas bus priverstas 
pasilikti prie Černobylio.

Vakariečiai neskuba, nes čia, 
kaip toje patarlėje: „mielas 
svečias — gaila varškės...” Ta
čiau prez. Kučma pasiruošęs 
laukti. Nors rizika didelė, ir kita 
nelaimė Černobylio jėgainėje 
skaudžiausiai paliestų pačius 
ukrainiečius, laimingoji korta 
yra Ukrainos pusėje. Netenka 
abejoti, kad jėgainė nesaugi ir 
ją reikia uždaryti, todėl even 
tualiai ir bilijonai atsiras. 
Galbūt iki to laiko bus rimčiau 
susirūpinta ir mūsų Ignalina — 
ta nuodingojo Černobylio se
seria, nemažiau už „brolį” 
pavojinga.
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— Sveikiname Podolės-Kamenicos kunigaikštį Vasi
lijų visų čia susirinkusių vardu, — prabilo Rimantas. 
— Tai brangi šventė ir mūsų piliai, ir visai Lietuvai, nes 
kunigaikštytė Audronė ir kunigaikštis Vasilįjus šį vaka
rą pasižada vienas kitam, judviejų būsimomis vedybomis 
sustiprinant ryšius tarp Didžiosios Lietuvos kunigaikš
tijos ir Podolės valdovų. Ir Žalgirio mūšyje jo kariai buvo 
su mumis, padėję nutiesti kelią į pergalę. Taip plėsis 
Lietuvos draugų ir sąjungininkų ratas, tai ir toliau žy- 
giuosim petys į petį, ranka į ranką, jei priešas puls. Valio 
kunigaikščiui Vasilijui! Valiojo dvariškiams!

Prisiartinęs prie vainikais papuošto paaukštinimo, 
ant kurio jo laukė pilies šeimininkai ir didysis Lietu
vos kunigaikštis Vytautas, kunigaikštis Vasilijus pagar
biai nusilenkė. Ir vėl sugaudė trimitai, o miklūs tarnai 
dalino midaus taures. Balta kaip drobė Audronė stovėjo 
tarp tėvo ir motinos. Ji norėtų mirti, norėtų prasmegti 
į žemę... Rimantas, paėmęs Audronės dešinę ranką, ją 
paspaudė ir perdavė svečiui, kuris, žemai nusilenkęs, 
su pagarba ją pabučiavo, o susirinkusi minia šūkavo ir 
plojo.

— Pakelkime taures už kunigaikščio Vasilijaus ir 
kunigaikštytės Audronės bendrą, laimingą ateitį, už 
Lietuvos draugus ir sąjungininkus, — taurę pakėlė Didy 
sis kunigaikštis Vytautas. Svečiai pritarė triukšmingais 
valiavimais.

Ištuštinus taures, susėdus už stalų, tarnams sunešus 
maistą, pakilo kunigaikštis Vasilįjus. Atsikoeėjęs, kimiu

balsu prabilo ukrainietiškai, o šalia jo stovėjęs 
pagyvenęs vyras jo žodžius vertė į lietuvių kalbą.

— Aš esu nepaprastai laimingas, kad man patikėta 
tos nuostabiai gražios kunigaikštytės Audronės ranka. 
Mudviejų sutuoktuvės ne tik man laimę atneš, bet 
sustiprins mūsų žemių tarpusavio ryšius ir mano 
gražiąją Podolę bei Kamenicos pilį nušvies Lietuvos 
gražiausia žvaigžde. Tegyvuoja kunigaikštytė Audronė, 
kuri netrukus turės dar kitą vardą, kaip Podolės valdo
vo žmona. Taigi tegyvuoja būsima kunigaikštienė Aud
ronė-Aleksandra. Pagal jūsų seną tradicįją, mudviejų su
tuoktuvių puota įvyks šitoje pačioje pilyje, garsiąjame 
ir garbingąjame Anapilyje. Visi esate pakviesti į mūsų 
laimės šventę.

Šį kartą svečiai laikėsi santūriau, bet mandagiai 
kelis kartus pritariančiai šūktelėjo, tik Didysis kuni
gaikštis Vytautas atrodė patenkintas, stipriai pakratęs 
Vasilijaus ranką, pabučiuodamas išbalusį Audronės 
skruostą, užsigerdamas midum...

Tą naktį Audronė negalėjo užmigti, ašaromis suvil- 
giusį ir pagalvę, ir čiužinį. Nieko nepadėjo jai ir motinos 
paguodos žodžiai.

— Mieloji dukrele, nenusimink. Vasilįjus atrodo 
geras, rimtas ir malonus vyras, o tu turi būti laiminga, 
galėdama savo vedybomis patenkinti didžiojo kunigaikš
čio troškimą, kad plėstųsi sąjungininkų gretos. Tai svar
bus vaidmuo ir vienintelė galimybė moterims padėti 
tėvynei. Juk tu niekam nesi pasižadėjusi, nesi jokio 
bernelio pamilusi... Suprantu, kad dar nespėjai Vaailįjų 
pamilti. Tam nebuvo nei laiko, nei progos, bet meilė ateis 
su vedybomis, dukrele... Aš žinau, ką kalbu.

Audronė, nieko neatsakiusi, savo ašarotą veidelį 
paslėpė ant motinos peties. O, kad ji žinotų...

Ir vėl grįžta Audronės mintys į žavią praeitį, į tą 
nepamirštamą kelionę į Trakus. Tylėdami jie jojo trise: 
motina, Audronė ir Vitalis. Jis jojo priekyje, stebėdamas 
kelią, retkarčiais atsigręždamas patikrinti, ar jo 
globotinėms nieko nestinga. Staiga Audronės žirgas 
suklupo, užkliuvęs už ant tako išsikišusios šaknies. 
Audronė riktelėjo.

— Kas nutiko, kunigaikštyte? — susirūpinęs atsi
gręžė Vitalis. Pamatęs suklupusį arklį, jis nušoko nuo 
savo žirgo, užmetė vadeles ant eglėšakio ir prisiartino 
prie ant arklio tebesėdinčios Audronės. Susįjaudino ir 
motina.

— Atrodo, kad toliau kunigaikštytė savo žirgu joti 
nebegalės, — apžiūrėjęs arklio išnirusią koją, į motiną 
kreipėsi Vitalis. — Vargšas žirgelis...

— Tai kas dabar daryti, Vitali? — bejėgiškai suspau
dusi rankas, sudejavo kunigaikštienė Erdvi lė.

— Nieko kito nelieka, kaip tik man kunigaikštytę 
pasiimti ant mano žirgo. Tai stiprus trakėnas, mudu 
lengvai atlaikys ir laiku į Trakus nuneš. Ar sutinkate, 
kunigaikštyte? — jaunuolis kreipėsi į susijaudinusią ir 
tylinčią merginą.

— Nežinau... Bet ar yra kokia kita išeitis? — ji 
lengvai raustelėjo.

— Žinau, kad tavo sumanumu, Vitali, galima pasi
tikėti. Tavim pasitiki ir Didysis kunigaikštis, ir mano 
vyras. Daryk, kaip sakęs, o tu, Audrone, neprieštarauk, 
— sprendimu patenkinta Vitaliui pritarė Erdvilė.

— Gerai, kunigaikštyte, duokit man savo ranką; aš 
jus atsargiai nuo balno nukelsiu ir ant savo žirgo įpa- 
toginsiu. Nebus labai patogu, bet... O su paliegusiu žirgu 
susidoros tuo pačiu keliu jojantys kunigaikščio varovai.

Vitalis paglostė Audronės žirgo galvą, vadeles pririšo

prie šakos ir, apkabinęs Audronės liemenį, ją nuėmė nuo 
paliegusio arklio ir lengvai užkėlė ant savo žirgo. Įsi 
tikinęs, kad ji tvirtai sėdi, jis pats įšoko į balną ir, vis 
dar viena ranka laikydamas jos liemenį, paragino žirgą 
ir prašė kunigaikštienę Erdvilę jį sekti. Iš pradžių abu 
jojo tylėdami, bet Vitalis išdrįso Audronę paklausti, ar 
jai patogu. Pamažu užsimezgė pokalbis, vėliau tęsėsi 
pašnibždomis. Kunigaikštienė Erdvilė jų negalėjo 
girdėti, tik buvo patenkinta, kad viskas gerai išsisprendė 
ir pradėjo svajoti apie viešnagę pas kunigaikštienę Oną 
Trakuose.

Tai buvo beveik prieš dvejus metus. Dar tą patį vaka 
rą prasidėjo Vitalio ir Audronės meilės istorija, kai, at
vykus į Trakus, juos pasitiko muzika ir tarnai su mi
daus taurėmis, o vaišingoji kunigaikštienė Ona, į atskirą 
menę nuvedusi Erdvilą, paliko Vitalį ir Audronę su 
jaunimu. Trakų viešnagės metu jiedu rado daug progų 
slapta susitikinėti, dažniausiai nakties metu kur nors 
pilies šešėlyje. Kunigaikštienė Erdvilė, užsiėmusi su iš 
tolimų pilių atkeliavusiomis moterimis, nesirūpino 
Audrone, ją patikėjusi senutės Vįjūnės globai, kuri pato 
giame vežime atkeliavo su kunigaikščio varovais. 
Senutei užmigus, Audronei pavykdavo, niekam nema
tant ir negirdint, pirštų galais išsėlinti į tamsaus pilies 
kiemo pasienių šešėlius. Kai jaunimui buvo surengti 
žaidimai, lenktynės ar šokiai, jiedu galėjo susitikinėti 
ir dienos metu, bet buvo atsargūs, kad neišduotų savo 
jausmų, o naktimis stengėsi taip gudriai slapstytis, kad 
niekas jų nepamatytų. Tik Vįjūnė, kaip tikra motina, 
prisirišusi prie savo globotinės, juodu nepastebimai sekė 
ir netrukus suprato, kas daroei tų jaunų žmonių širdyse. 
Audronei ir Vitaliui atsiskyrus, ji tyliai grįždavo į savo 
guolį su šypsena lūpose. Juk tai būtų puiki pora, su
jungus dviejų kaimyninių kunigaikščių šeimas ir pilis...

(Bus daugiau)

v r »



DRAUGAS, penktadienis, 1995 m. balandžio mėn. 28 d.

LIETUVIŲ TELKINIAI

CLEVELAND, OH

HAMILTONO 
„GYVATARAS” MOTINOS

DIENOS ŠVENTĖJE

Clevelando ir apylinkių lietu
viai pirmąjį gegužės sekmadienį 
skiria Motinai. Motinos diena 
šiemet bus Švenčiama kartu su 
Kanados Hamiltono jaunimu — 
jų tautinių šokių ansambliu 
„Gyvataru”, gražiuosius 
lietuvių tautinius šokius 
šokančiu jau 45 metus, nuolatos 
savo gretas atnaujinančiu nau
ju prieaugliu.

Per šį ansamblį jau yra praėję 
daugiau kaip 600 šokėjų, kurie 
savo entuziazmu, energija ir 
talentu bei lietuviško šokio 
atlikimu džiugino ne tik Kana
dos, bet JAV, Pietų Amerikos ir 
Australijos mišrias auditorįjas.

Ansamblį įkūrė ir ilgus metus 
jam vadovavo Genovaitė Breich- 
manienė. Dabartinė vadovė •— 
Elytė Tarvydienė, jos padėjėja ir 
pranešėja — Rūta Kamaitytė. 
Muzikinis vadovas — Martinas 
Tarvydas. Grupės muzikinė 
palyda — „Žagarų” orkestras su 
vadovu Kazimieru Dekanių.

„Gyvataro” programa Cleve
lando pasirodyme bus šokio, 
dainų, meninio žodžio jau
natviška pynė. Pagrindinis 
šventės akcentas pagerbti 
mūsų Motinas — jaunas, senas 
ir jau išsiskyrusias iš mūsų tar
po.

Clevelando lietuviai, prisi
mindami savąją „Grandinėlę” 
galės gėrėtis jaunimo atlie
kamais šokiais.

Šią gražią Hamiltono šokėjų 
grupę pakvietė LB Clevelando 
apylinkės valdyba, norėdama 
kartu pagerbti ir lietuvę Motiną 
pavasario šventėje, Dievo Mo
tinos parapijos auditorijoje, 
gegužės 7, sekmadienį, 4 vai. 
p.p.

Bilietai po 10, 8 ir 6 dol. 
gaunami DMP svetanėje sek
madieniais po lietuviškų 
pamaldų, o dėl rezervacijų 
skambinti Apylinkės pirm. 
Vytautui Brizgiui, tel. 2614077. 
Apylinkės valdyba kviečia tap
ti mecenatais ar rėmėjais. 
Aukoję 50 ar daugiau dolerių 
gauna ir 2 bilietus.

Clevelando LB apylinkei 
vadovauja Vytautas Brizgys, 
talkinamas vicepirm. R. Čepu- 
lio, sekr. Salomėjos Šukienės, 
ižd. V. Šilėno, kultūriniams 
reikalams Teresės Kalvaitienės, 
narių Igno Belzinsko ir Ados 
Stungienės ir jaunimo reika
lams — Rimos Ziedonytės.

Būkime visi ir džiaugsimės, 
kad galime kartu su savo Moti
nomis specialioje joms skirtoje 
metinėje dienoje joms pagarbą 
ir meilę išreiškiančiu jaunimu 
savo šokio ir dainos renginyje. 
Motinos meilė savo vaikams 
neturi ribų. Motina mylima ir 
gerbiama visų taurių žmonių. 
Kad šiame gražiame pavasa
riniame lietuvių susibūrime 
dalyvaujančias mamytes jau
nimas papuoštų nors kuklia 
gėlyte, yra nuoširdžiai sveikin
tina mintis.

V. Rociūnas

45-SIOS ŽAIDYNĖS 
ARTĖJA

45-aios Š. Amerikos Lietuvių 
Sporto žaidynės vyks Š.m. 
gegužės 19, 20 ir 21 d., Cleve
lando. Žaidynes vykdo Cleve
lando LSK ,,Žaibas”. Pro
gramoje — vyrų, moterų ir 
jaunių A (17-19 m.) krepšinis, 
vyrų ir moterų tinklinis, 
šachmatai ir kovinių šautuvų 
šaudymas.

Penktadienį, gegužės 19 d., 
vyks tik vyrų A ir B krepšinis 
Euclid High School patalpose, 
nuo 6 iki 11 vai. vak.

Šeštadienį, gegužės 20 d., 
visų klasių krepšinis vyks 
Euclid High School, nuo 9 vai. 
ryto iki 6 vai. vak.

Tinklinis vyks šeštadienį, nuo 
9 vai. ryto iki 6 vai. vak., Rich- 
mond Heights High School.

Taipogi šeštadienį, dalis krep
šinio bei tinklinio varžybų vyks M. Mikonienė, Clevelando lietuvių moterų socialinio vieneto vardu įteikia 
Dievo Motinos parapijos salėje. auką Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijolui kun. J. Borutai, SJ. Iš k. —

Sekmadienį, gegužės 21 d., ^un' Gudaitis, SJ, kun. J. Boruta, SJ, kun. Gediminas Kįjauskas, SJ, M. 
krepšinio ir tinklinio varžybų M,kon"n4 " A Suikuviraė.
tąsa ir užbaiga — Euclid High 
School nuo 10 vai. ryto iki 5 vai. 
p.p. ir Dievo Motinos parapijoje 
nuo 11:30 vai. ryto.

Šachmatų turnyras vyks 
šeštadienį ir sekmadienį, nuo 
9:30 vai. r., Dievo Motinos 
parapijoje. Kontaktas — Vytau
tas Nasvytis 216-631-0210. Re
gistruotis iki gegužės 13 d.

Šaudymo varžybos vyks tik 
šeštadienį, nuo 10 vai. ryto, OR- 
CO karinėje šaudykloje, Gene- 
va, Ohio. Kontaktas — pulk. 
Algirdas Garlauskas 216- 
486-6987. Registruotis iki 
gegužės 13 d.

Žaidynių vakaras — šokiai 
įvyks šeštadienio vakare, Cleve
lando Lietuvių Namuose.

Pietūs žaidynėms paremti 
numatomi sekmadienį, nuo 11 
vai. ryto, Dievo Motinos parapi
jos svetainėje.

Šis tvarkaraštis yra provizo
rinis. Tikslus tvarkaraštis bus 
paskelbtas po galutinės 
komandų registracijos.

Preliminarinės registracijos 
duomenimis, dalyvauti numato 
7 vyrų A, 10 vyrų B, 7 jaunių A 
ir 3 moterų krepšinio, bei 6 vyrų 
ir 6 moterų tinklinio komandos.

Clevelando lietuviai kvie
čiami atsilankyti į žaidynių 
sportines varžybas ir kitus 
renginius bei prašomi žaidynių 
rengimą morališkai ir materia
liškai paremti.

amb.

BOSTON, MA

KULTŪTINĖ POPIETĖ

Anastazijos ir Antano Tamo
šaičių įkurto Lietuvių tauto
dailės instituto skyrius gyvuo
ja dėka nenuilstančios jo sky
riaus pirmininkės Saulės Šatie
nės. Ruošdama įdomias paskai
tas ir tautodailės darbų parodas 
palaiko tautodailės dvasią, skir
dama laiko ir mūsų kultūros ap
raiškoms. Šių metų Verbų sek
madienio renginyje vyko 70 eks
ponatų tautinių juostų paroda. 
Pirmininkė trumpai aptarė 
juostų istorįją, apgailestauda
ma, kad parodoje tik septynios 
juostos austos Bostono tauto
dailininkių, o kitos Lietuvoje. 
Parodoje matėme rinktinių, kai
šytinių ir pintų juostų skonin
gai išdėstytus rinkinius.

Popietės susidomėjimo centre 
buvo Aušrelės Liulevičienės pa
skaita „Lietuvių kultūros pra
tęsimas”, skaityta gražia, be 
svetimybių, lietuvių kalba. Sa
vo paskaitą A Liulevičienė pra
dėjo perduodama „Draugo” vy
riausios redaktorės Danutės 
Bindokienės bei kitų redaktorių 
sveikinimus. Šiomis dienomis 
visi rūpinamės vargstančia Lie
tuva, kiek išgalėdami bandome 
padėti jai, ar privačiai teikdami
medžiaginę paramą savo arti
miesiems. Šalia šių rūpesčių pri
valome nepamiršti ir lietuvybės 
išlaikymo mūsų gyvenamuose 
kraštuose. Turime puoselėti tęs
tinumą ne tik dabartinėje, bet 
ir ateinančiose kartose. Stenki
mės suprasti naujai atvykusius 
lietuvius, ieškokime kas mus 
jungia, o ne skiria. Neturėtume 
jų kritikuoti, pašiepti, ar ai
manuoti, kad naujai atvykusieji 
skirtingai negu mes elgiasi.

Aušrelė Liulevičienė yra gi
musi Lietuvoje, bet užaugusi iš
eivijoje. Užsiminė šiek tiek ir 
apie tremties mokyklas Vokieti

joje bei apie lituanistinių mo
kyklų teigiamą įtaką dabarties 
jaunimui. Paskaitininkė paliko 
visiems labai gerą įspūdį, kaip 
inteligentiška, kukli bei tole
rantiška asmenybė. „Draugo” 
kultūrinį priedą ji redaguoja jau 
trylika metų.

Pirmininkė, dėkodama už pa
skaitą, viešniai įteikė dail. A. 
Tamošaitienės monografiją. Po 
to pakvietė dr. Stasį Goštautą ir 
jį apdovanojo plačia lietuviška 
juosta jo redaguotos knygos 
„Čiurlionis: Painter and Com- 
poser” pasirodymo proga. Kny
gą renginyje buvo galima įsigy
ti, tai pirmininkė pakvietė dr. 
Jurgį Gimbutą trumpai ją ap
tarti.

Po programos atsilankiusieji 
vaišinosi lietuvišku raguoliu ir 
galėjo pabendrauti tarpusavyje 
bei su Aušrele Liulevičiene.

Už renginį esame dėkingi tau
todailės institutui ir nepamai
nomai jo pirmininkei Saulei Ša
tienei. Renginys vyko Bostono 
Amerikos Lietuvių Piliečių klu
bo pastate. Rengėjos džiaugėsi 
gausiu atsilankymu ir susido
mėjimu kultūrine popiete.

Elena Vasyliūnienė

DAYTONA BEACH, FL

LANKĖSI KAUNO 
„ŽILVITIS”

Ne kartą pasitaiko, kad ame
rikiečių pakviesta sporto arba 
ansamblio grupė iš Lietuvos at
siranda pas mus nelauktai ir 
netikėtai. Nežinia kieno kaltė, 
kad apie jų apsilankymą niekas 
iš anksto nepraneša, bet Lietu
vos ar užsienio organizacijos 
turėtų šį reikalą planuoti ir 
tvarkyti. Tada gal būtų galima 
išvengti nemalonumų ir rūpes
čių dėl nelauktai atvykusių tau
tiečių globos ar nakvynės.

Tokie netikėti svečiai buvo 
Kauno „Žilvičio” muzikantai ir 
šokėjai. Pasirodo, kad jų an-
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Nuotr. VI. Bacevičiaus

samblis C1OFF festivalių orga
nizacijos buvo pakviestas į 
Floridos Disney World Epcot 
paviljoną, kur septynias dienas 
šoko ir dainavo amerikiečių 
publikai. Dėl kažkokios priežas
ties, „Žilvičio” gastrolės Epcot 
centre buvo sutrumpintos ir 
visa 36 asmenų grupė liko be 
pastogės. Festivalio organizaci
jos lietuvių atstovas tada krei
pėsi į St. Petersburgo ir Dayto- 
na Beach lietuvius, kad vienai 
savaitei paimtų juos globoti.
Po šios įžangos, dabar geroji 

istorijos pusė. Ieškodamas pa
galbos, „Žilvičio” ansamblis 
pasisiūlė vietos lietuviams pasi
rodyti su savo dainų ir šokių 
programa. Paskubomis buvo 
gauta salė ir kovo 4-tą Daytona 
Beach įvyko „Žilvičio” koncer
tas. 90 susirinkusių žiūrovų jis 
neapvylė. Programa buvo graži, 
atlikta profesionaliai. Grojo 
septynių asmenų liaudies in
strumentų orkestrėlis, įvairius 
tautinius šokius atliko 17-ka 
šokėjų, dainavo trijų merginų ir 
dviejų vaikinų grupė. Dviejų
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dalių programa buvo plati, bet 
nenuobodi, nes įdomus įvairu
mas užvaldė žiūrovų dėmesį. 
Stebino šokėjų miklumas ir 
tikslūs deriniai, palydimi daino
mis ir energinga muzika. Gal 
kiek mums neįprasti tamsūs šo
kėjų drabužiai nedavė būdingai 
spalvingos lietuvių tautinių 
šokių nuotaikos. Bendras įspū
dis tačiau labai geras. Gaila, 
kad toks puikus ansamblis, 
mums nežinant, buvo Epcot pa
sirodymuose ir vietos lietu
viams neteko ten jų pamatyti 
bei trumpu laiku suorganizuoti 
tinkamą globą.

„Žilvičio” ansamblio narių 
dauguma yra studentai, bet da
lis yra dirbančių savo profesi
jose. Ansamblis įsikūrė 1957 
metais ir nuo 1979 jo vadovė bei 
choreografė yra Danutė Pe
trauskaitė. Orkestro vadovas 
Romanas Urnižas, kanklių gru
pės vadovė Irena Mintaučkienė, 
vokalinės grupės vadovė Roma 
Paulauskienė. Kaip ir kiti 
Lietuvos ansambliai, praeity 
yra pasirodę sovietų respubliko
se, o paskutiniu metu Vokieti
joje, Olandijoje, Italijoje ir 
Ispanijoje, kur tarptautiniame 
konkurse laimėjo pirmą pre
miją.

Dėka grupelės pasišventusių 
organizatorių, „Žilvitis” 
netikėtai pradžiugino Floridos 
lietuvius, bet visiems būtų mie
liau, jei tokių ansamblių ap
silankymas būtų iš anksto pla
nuojamas ir derinamas su vietos 
gyventojų pajėgumu juos priim
ti bei globoti.

Alg. Šilbajoris

• Kas užsako „Draugą” 
draugui, yra draugas pačiam 
„Draugui”.

Inll.--- *

BRIGHTON PARK
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470

PAGALBI RANKA VARGSTANČIAM

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJOS 
CENTRO VALDYBOS NUTARIMU,

sesė BRONĖ PETERS
PAKELIAMA t LDD-jos 

GARBĖS NARES

Esame dėkingos BRONEI PETERS 
už jos ilgų metų nuolatinį rūpestį 

LDD-jos reikalais ir už gausias aukas 
ir dovanas LDD-jos šelpimo darbams

Marija Noreikienė 
LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGOJOS

PIRMININKĖ
KUM I 
LENDER

KM

CLASSIFIED GUIDE
REAL ESTATE

OAK LAWN 
REALTY 
6253 W. 95 St 
Oak Lawn, IL 60453

BALYS BUDRAITIS
Patarnauja įvairių nuosavybių 

pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti 

skambinkite: 
BUDRAIČIUI

Bus. 706499-7000 
Fax. 708-499-7006

RSS. 312-778-3971 
Pager 312-306-0307

KMIECIK REALTORS 
, 7922 S. Pulaski Rd.

• * 4365 5. Archer Avė.

DANUTĖ MAYER 
284-1900

jei norite parduoti ąr pirkti namus, 
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asrųęniSkai 
patarnaus, Įkairiąyiinąs,veltui.
-•

HELP WANTED

Ieškau moters padėti namų 
ruošoje ir gyventi kartu. Maistas, 
kambarys ir alga.

Tel. 708-825-6404

Reikalinga padavėja.
Turi mokėti angliškai.
KAZ’S RESTAURAMT

1154 8. Mlchlgan Ava. 
Chicago, IL 60805 
Tel. 312-003-9318

•* OUALITY PEOPLE *•
Rapidly expanding marketing Co needs 
Marketing Rėps who are goai oriented & 
motivated, integrity & people skills a mušt. 
Will train. Calt 708-957-81SS.
Mušt read, wrtte & speak English.

Reikalinga moterie valyti namus 
ir raštines. Alga iki $400 Į sav. 
Turi gyventi Chicagos priemies
tyje. Bus parūpintas kambarys. 
Kreiptis: tel. 708-393-7040.

Many
happy

retnrns.
Movlng—Kraustymas

Profesionalus patarnavimas pri
einamomis kainomis, jums patogiu 
laiku. Draudimas garantuotas. Kreiptis:*
Gediminas: tel. 312-925-4331

Give the gift that gives 
back more than you’ve 
given. For as little as $25, 
you can give a piece of 
America to someonc you 
care about. Ask your 
banker for a gift certificate 
upon purchase.

r

Chicago,1995 m.

REAL ESTATE

RE/MAX | 
REALTORS 

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

GREIT
PARDUODA

RIMAS L. STANKUS

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

Vilniuje parduodamas 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: 407-694-1000 
(JAV).

FOR RENT

Išnuomojamas 5 kamb. 2 mlag.
apšildytas M.; šaldytuvas, ir virimo 
plyta; 71 St. ir Washtenaw apyl. $425 Į

+ 1 mėn. „securtty dap” Ir 
. Kreiptis į Almą: 312-470-0727.

Išnuomojama* 6 kamb. 3 mieg. 
butas su baldais.

Tol. 312-376-7883

MISCELLANEOUS

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

1O°/o—2O°/o—30% pigiau mokėsit 
pas mus už apdraudą nuo ugnies, 
taip pat ir už automobilio 
draudimą.

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

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

J K S CONSTRUCTION
„Shingle” stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, alu- 
miniaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
tel. 708-989-2658.
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O TEMPORA, O MORES
Atostogauti saulėtoje Florido

je yra labai smagu. Susitikti 
mielus draugus ir jų vaidingoje 
globoje gyventi — didelė privi
legija. Čia tautiečiai draugiški, 
malonūs, vaišingi, kviečia i sve
čius. Šioje apylinkėje daug kon
certų, renginių ir privačių susi
ėjimų.

Tačiau vienas paprotys, saky
čiau — neigiamybė, paliko ne
malonų prisiminimą, kuri rei
kėtų tikrai pakeisti.

Kaip ir kiekvienoje lietuvių 
gyvenamoje vietoje yra ir liūdnų 
momentų — laidotuvių. Asme
niui mirus, į šermeninę renkasi 
ne tik giminės ir draugai, bet ir 
mažiau pažįstami ateina at
sisveikinti su savo apylinkės 
gyventoju, palydėti jį ar ją į 
amžino poilsio vietą. Atvyksta 
dvasininkai kartu pasimelsti, 
po maldų įvairios organizacijos 
pareiškia užuojautą šeimai, pri
simena velionio ar velionės at
liktus darbus organizacijoje bei 
visuomenėje. Tai pasigėrėtinas 
dalykas, bet labai liūdna, kada 
tų pačių fondų ar organizacijų 
atstovai, velioniui dar esant čia 
pat, šermeninėje, pradeda dalin
tis aukų vokais, kuriuos atsilan
kiusieji paliko šeimai, šv. Mi
šioms, organizacijoms ar fon
dams. Čia prisimena Šv. Rašte 
parašyti žodžiai, kai po Kristaus 
nukryžiavimo reikėjo net burtų, 
kad pasidalintų Jo drabužiais...

Mieli tautiečiai, duokime šei
mai ramiai liūdėti, pabūti su 
savo artimu asmeniu, o jums ir 
jūsų fondams ar organizacijoms 
skirtos aukos bus atiduotos vė
liau. Tikiuosi, kad toks elgesys 
bus sustabdytas ir jokioje apy
linkėje neras vietos.

Karolina Kubilienė 
Willowbrook, IL

GRŪDAI IŠ PELŲ
Jeigu pasaulio sociologai ar 

antropologai susidomėtų lietu
viška visuomene, jiems darbo ir 
diskusijų nepritrūktų kelioms 
kartoms. Pas mus vis kas nors 
verda, juda, vieni su kitais kap- 
sisi. O jeigu kas drįsta ką pa
kritikuoti, ar puse tvirtesnio žo
džio užkabinti — atmosfera 
įkaista labiau, kaip dykuma vi
durvasarį.

Stebiuosi „naujausia” audra 
dėl Lituanistikos katedros. At
rodo, kad „Drauge” jau turėjo 
progą pasisakyti „visas kaimas 
ir kerdžius” — nuo steigėjų, va
dovų, iki studenčiokų... Įdomu 
buvo pastebėti, kad atsaky
muose į padarytus — tiesa, labai 
jau nepiktus — priekaištus 
panašiu tonu anksčiau šoko gin
tis ir Lietuvos ambasada, o da
bar ir lituanistikos katedros 
profesorius. Ar jie visi vartoja tą 
patį instrukcijų vadovėlį?

Bet iš visų tų pelų atsirado ir 
grūdų: pagaliau sužinojome, 
kad Katedra dar yra, veįkia, 
gyvuoja. Pastaruosius bent dve
jus metus — nė šnipšt, lyg nuo 
žemės paviršiaus būtų prapuo
lusi. Gaila, kad reikėjo tokio su
judimo, kol pagaliau iš Kated
ros pusės pasirodė gyvybės 
ženkai. Noriu tikėti, kad infor
macijos bent siaura srovele ir 
toliau tekės mus gaivinti.

Andrius Virbyla 
Chicago Heights, IL

DAR DĖL LITUANISTIKOS 
KATEDROS

Esu Lituanistikos katedros 
steigimo aktyvus dalyvis ir 
aukų telkimo liudininkas. Litu
anistikos katedros iniciatyva 
kilo PLB valdyboje, pirminin
kaujamoje Broniaus Nainio. 
Apie Lituanistikos katedros 
reikalingumą paskaitą skaitė 
prof. dr. Rimvydas Šilbąjoris, 
Toronte, Kanadoje įvykusiame 
5-jame seime, 1978 m. Seime 
priimtas nutarimas įpareigojo 
naująją PLB valdybą (pirm.

1

Vytautas Kamantas) Lituanis
tikos katedros steigimą išstu
dijuoti, surinkti universitetų 
sąlygas ir finansinio įnašo dydį. 
PLB valdybai talkino Leonas 
Raslavičius, kuris asmeniškai 
savo lėšomis aplankė keletą 
universitetų plačiojoje Ameri
koje ir surinktus duomenis pa
teikė PLB valdybai.

PLB valdybos posėdyje, daly
vaujant prof. dr. R. Šilbąjoriui, 
L. Raslavičiui ir kitiems kvies
tiems asmenims, po ilgų ir dra
matiškų svarstymų, Lituanisti
kos katedrą nutarta steigti prie 
Illinois universiteto Čikagoje. 
Nusvėrė realistinė padėtis, nes 
Čikagoje gyvena daugiausia lie
tuvių, Illinois u-te veikia li
tuanistikos kursai ir lietuviai 
studentai Lituanistikos kated
roje (toliau rašysime Katedra} 
galės tęsti studijas mokslo laips
niui įsigyti, nors nebuvo litu
anisto profesoriaus, dirbančio 
Čikagoje veikiančiuose univer
sitetuose.

PLB valdybos raštinėje reika
lų vedėja dirbo Danutė Korzo- 
nienė ir gerai žinojo Katedros 
vystymosi raidą. Korzonų rodo
mas rūpestis Katedros padėtimi 
sveikintinas, nes lietuviai yra 
suaukoję labai didelę sumą ir 
nori žinoti jos likimą („Drau
gas” Nr. 63 - 1995. HI. 31 d.). 
Nieko užgaulaus jų laiške nėra, 
o tik noras sužinoti, ar univer
siteto žadėta 150,000 dol. suma 
yra įnešta, o jei ne, tai kas 
daroma jai gauti.

Atsiliepdama į Korzonų laiš
ką, Katedros vedėja prof. dr. 
Violeta Kelertienė, savo laiške 
(„Draugas” Nr. 70 — 1995.IV.il 
d.), nušvietė esamą Katedros pa
dėtį, atvykusius iš Lietuvos pro
fesorius, studentus ar aspiran
tus, bet nepagailėjo ir pamoks
lų, skirtų spaudai bei rašantie
siems. Ar ne Katedros vadovų 
pareiga informuoti lietuviškąją 
visuomenę apie Katedros veik
lą?

Jei dr. V. Kelertienė rašė apie 
Katedros mokslinę veiklą, tai 
Vytautas Kamantas (PLB fon
do pirmininkas) savo laiške 
(„Draugas”, Nr. 77 — 1995.IV. 
21) rašo apie Katedros steigimą 
ir finansus, bet neatsako į klau
simą, kodėl Illinois u-tas, Či
kagoje neįnešė į Katedros s-tą 
sutartimi numatytų 150,000 
dol. Kas buvo daroma per septy
nerius Katedros veiklos metus 
dėl tų 150,000 dol. universiteto 
pažado išpildymo, kiek pastan
gų padėta žodžiu, raštais ir 
kitom priemonėm, raginant uni
versitetą sutartį pildyti?

V. Kamanto paaiškinimas 
pradžiugina, kad 1995 m. va
sario 28 d. Katedros sąskaitoje 
buvo 946,456 dol., bet tai juk 
lietuvių aukos, o universitetas

labiau aiškėja, jog mes esame 
naivūs, teigdami, kad JAV po
litikos Rusijos atžvilgiu variklis

savo pažado nesiruošia pildyti.
Pagal V. Kamanto paaiškini

mą atrodo, kad Katedros sąskai
tą universitete tvarko PLB skir
ti direktoriai. Koks ryšys yra 
tarp PLB valdybos, PLB fondo 
ir Katedros veiklai prižiūrėti ar 
vykdyti direktorių tarybos? Kas 
ką skiria, atleidžia ir finan
sinius reikalus tvarko? Koks 
ryšys yra tarp Barzduko vardo 
fondo, Katedros fondo ir PLB 
fondo? Į šiuos klausimus norė
tųsi gauti išsamesnį paaiški
nimą. Be to, kas kontroliuoja 
tuos fondus ir kokiai institucijai 
jie yra pavaldūs?

Tame pačiame „Draugo” laiš
kų skyriuje (IV.21 d.) dar yra R. 
ir D. Korzonų antras laiškas ir 
prof. Alb. Zalatoriaus atsiliepi
mas, o 1995.IV.25 d. įsiterpė ir 
trys doktorantai. Apie juos ir 
kitus iš Lietuvos atvykusius 
paaiškino Katedros vedėja dr. 
V. Kelertienė. Tokią informa
ciją reikėtų skelbti dažniau, tai 
nereikėtų „gandais” vadovautis 
ir gaišti laiką.

Iš gausių atsiliepimų matyti, 
kad aukotojai domisi ir nori 
žinoti, kaip jų aukos yra nau
dojamos, o aukų rinkėjai vengia 
skelbti atskaitomybę. Tai liečia 
ne tik Katedrą, bet įvairius 
renginius, kaip dainų, šokių ir 
kitps šventes.

Antanas Juodvalkis 
Chicago, IL

GRAŽIAI RAŠO, BET...

Vargu kas užginčys, kad 
Vytautas Volertas (trump. W) 
turi Dievo dovaną plunksnai 
dailiai pavedžioti. Tačiau jo 
straipsnis „Baltiečiai padės 
Rusijai?” (bal. 7 d. „Drauge”) 
apvylė — ne stiliumi, bet poli
tine analize. Jame W stačia 
galva nėrė į tarptautinės poli
tikos vandenis, matomai nepa
tikrinęs, kas po jų paviršiumi. 
Straipsnio pradžioje įdomiai 
„fantazuoja” apie vanagą 
(Rusiją), žąsiną (JAV) ir žvirb
lius (pabaltiečius). Bėda ta, kad 
dar didesnė fantazija gaunasi 
kai, atrodo — rimtai, jis bando 
analizuoti JAV politiką. Todėl 
bent keli W teigimai prašosi 
pastabų.

Anot jo, Amerika yra „naivi, 
naivutėlė”. Pirmiausia jau 
metas skirti „Ameriką” nuo jos 
valdovų, lygiai kaip Lietuvą — 
nuo LDDP valdžios. Priedu, vis

Pagerbkime mūsų 
MOTINAS - 

įjungdami jas į 
šį specialų . 

šv. Mišių devindienį!

buvo ir yra „naivumas”, o ne 
globalizmas. Esą „naivūs” ame
rikiečiai tik „netyčia apgavo 
carą”, nupirkdami Alaską. 
Vienok tiems naivuoliams pavy
ko „netyčia” nupirkti iš Pran
cūzuos milžinišką Louisianos 
teritoriją ir „privatizuoti” iš 
Meksikos visą Pietvakarių 
Ameriką.

W. tiksliai pastebi respubli
konų ir demokratų prezidentų 
nuolaidžiavimą fcoVietams, bet 
užmiršta, kad ne vien demokra
tai „visada klūpčiojo prieš 
Rusįją”. Prez. Nixon sovietus 
apginklavo per detentę. Keista, 
kad nei V.V., nei kiti žymūs 
visuomenininkai nestato 
klausimo: „Kas abiems parti
joms diktuoja tokios politikos 
tęstinumą?” Man ypač užkliu
vo aiškiai neteisingas ir didžią 
amerikiečių patriotų daugumą 
šmeižiąs teigimas:,,Prieš Rusįją 
klūpčiojo visa Amerika../* 
(pabr. V.B.). Šiuo klausimu 
galima būtų knygą parašyti!

Iš bendravimo su W JAV LB 
Taryboje pažįstu jį kaip vieną 
šviesiausių išeivijos galvų. To
dėl tikiu, jog atradęs atliekamo 
laiko nuo beletristikos, giliau

pastudijuos JAV politikos 
užkulisius, tokių ir panašių 
teigimų nedarys. Tai tinka ir 
eilei kitų išeivijos žurnalistikos 
jūreivių, išplaukiančių į plačius 
politikos vandenis.

Vilius Bražėnas 
Bonita Springs, FL

VEIKSMINGAS
PARAGINIMAS

Perskaitę D. Bindokienės ve
damąjį „Geros valios ambasado
rius” (balandžio 21 d.), siunčia
me 200 dol. čekį ir prašome 
„Draugą” siuntinėti į Lietuvą 
„XXI Amžiui” ir „Tremtiniui”. 
(„Dienovidžio” prenumeratą 
esame jau anksčiau apmokėję ir 
tikimės, kad „Draugas” jį jau 
lanko).

Linkėdami gražiausios sėk
mės mūsų mieląjam „Draugui”! 
Aldona ir Vincas Šmulkščiai 

Chicago, IL

DRAUGAS, penktadienis, 1995 m. balandžio mėn. 28 d. 5

• Pirmieji popieriniai pini
gai Jungtinėse Amerikos Vals
tijose pradėti spausdinti 1862 
m. kovo 10 d.

• 1946 m. kovo 10 d. Italijos 
rinkimuose pirmą kartą galėjo 
balsuoti ir moterys.

A.tA.
SIMAS PAULIUS

Gyveno Chicago, IL.
Mirė 1995 m. balandžio 25 d., 1:45 vai. p.p., sulaukęs 92 

metų.
Gimė Lietuvoje, Tauragės apskrityje, Laumėnų kaime. 

Amerikoje išgyveno 46 m.
Nuliūdę liko: žmona Ona, sūnūs — Algis, marti Violeta, 

Edmundas, marti Virginija; dukros — Irena Draugelienė, žen
tas Arūnas, Aldona Vaitkienė, žentas Rimantas, Roma Nor
kienė, žentas Virgilijus; devyni anūkai: Vidas su žmona Fįjo- 
na, Linas, Laima, Rima, Algis, Vilija, Karina ir Andrius Pau
liui ir Aldona Norkutė. Taip pat kiti giminės bei artimieji.

Velionis pašarvotas penktadienį, balandžio 28 d. nuo 2 iki 
9 v.v. Petkus Marųuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St.,

Laidotuvės įvyks šeštadienį, balandžio 29 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčių, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedu
lingos šv. Mišios už velionio sielų- Po Mišių velionis bus 
palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Vietoje gėlių prašoma aukoti „Saulutei”, Lietuvos vaikų 
globos būreliui.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę žmona, sūnūs, dukros, anūkai ir kiti giminės.

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

Aušros Vartų Madona

' «
Motinos Dienos Novena — Geg. 5—14 D. 

MARIJONŲ VIENUOLYNO KOPLYČIOJE
Ši novena, į Vilniaus Aušros Vartų Stebukl. Gailestingumo ir 

Nepaliaujamos Pagalbos Švč. Dievo Motinų Marijų, bus celebruojama 
už mūsų motinas, pamotes, uošves, močiutes ir žmonas, gyvas ir 1 
mirusias.

Reikšdamas dėkingumų už motinos meilų ir pasiaukojimų 
jungiu jų į šv. Mišių novenų.

Motinos vardas ........................... ......................... .  gyva/mirusi

Novenai aukoju..............

Vardas, pavardė.............................................................................

Adresas............ ................................................................................

MARIAN FATHERS, 0808 8. KUbourn Ava., Chicago, IL 00820

. PADĖKA 
A. t A.

PAULIAUS MAČIUIKOS 
atminimui

Vytauto Didžiojo Universiteto Studentų Valgyklai buvo 

suaukota $710.00.
Nuoširdžiai dėkojame B. Bernotienei, D. P. Brazdžio- 

nioTna, P. C. Brazdžioniams, P. Brazdžioniui, M. D. Cox, A. 
V. Gureckams, V. B. Ignams, A. Karašai, O. N. Karašams, 
J. J. Kovams, S. P. Leveckams, R. C. Lorentzen, V. G. Pilei- 
kams, A. Sandargienei, V. Skladaičiui, P. J. Shaprams, S. D. 
Šatams, J. B. Zdaniams ir A. V. Zdaniams.

Mačiuikų Šeima

. A.tA.
SIMUI PAULIUI

mirus, žmonai ONAI, sūnui dr. ALGIUI PAULIUI ir 
šeimai reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Janina, Antanas Levanai 
Marija, Leopoldas Kupcikevičiai 
Vacys Macieža

A.tA.
EUGENIJUI RUTKUI-RUTKAUSKUI

netikėtai iškeliavus Amžinybėn, skausme likusią 
motiną ONĄ RUTKAUSKIENĘ ir kitus artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Albinas ir Saliute Grigaičiai 
Adolfas ir Teresė Merkevičiai 
Lidija Mingėlienė 
Šarūnas ir Regina Mingėlai 
Bronė Selenienė
Kazys ir Aldona Stašaičiai 
Juozas Šuopys 
Petras ir Jadvyga Putriai 
Adolfas ir Sofija Vasiuliai

Tragiškai žuvus sūnui

A.tA. PAULIUI

mielus GRAŽINĄ ir BENIŲ MAČIUIKAS užjaučia-
me ir kartu liūdime.

Buvę mokslo draugai:
Regina Latožienė Anatolijus Milūnas
Milda Rukuiiienė Dana Stankaitytė
Romute Vyšnia Lee Valiūnienė
Andrius Kolis Sigute Uiupienė
Stefa Kisielienė
Irma Laisvėnaitė

Stasė Ulozienė

P*

i

PADĖKA
A.tA.

JUOZAS VTERAITIS
<9

Mūsų mylimas Vyras, Sūnus, Tėvas ir Senelis mirė 1995 
m. balandžio 6 d. ir buvo palaidotas balandžio 8 d. Tautinėse 
lietuvių kapinėse, Chicagoje.

Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikėjam paskutinį 
patarnavimą ir palydėjo į Amžino Poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame kun. kleb. A. Puchenski ir kun. F. 
Kireiliui, kurie atnašavo šv. Mišias švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčioje ir palydėjo a.a. Juozą į kapines. Taip 
pat nuoširdus ačiū liet. ev. liuteronų vysk. H. Dumpiui už 
atsilankymą šermenyse ir už maldas.

Nuoširdus dėkui visiems, kurie aukojo šv. Mišioms už a.a. 
Juozo sielų- Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velioniui gėlių, 
pareiškė mums toje liūdesio valandoje užuojautų.

Didelis ačiū „Dainavos” ansambliui, kuris pagerbė a.a. 
Juozą jo mylimomis giesmėmis laidotuvių' namuose, 
bažnyčioje ir kapinėse. Ačiū Danguolei Ilginytei atsisveiki
nusiai su velioniu „Dainavos” vardu.

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems 
atskirai neturime galimybės padėkoti.

Ačiū karsto nešėjams ir laidotuvių direktoriams Gaidas- 
Daimid už malonų patarnavimų.

Visiems nuoširdi padėka.

Nuliūdusi žmona Elena, motina Adelė, sūnūs — 
Jonas, Tomas ir anūkas Paulius, broliai Jonas, Vincas 
ir sesuo Onutė su šeimomis.

Mylimai Žmonai ir Brangiai Mamytei

A.tA.
ONAI KEMEŽIENEI

per anksti iškeliavus iš šio pasaulio, jos vyrui JONUI, 
dukrai ir žentui, mieliems Dainavos ansamblio na
riams RAMUTEI ir VIDUI, broliui PETRUI su šeima 
bei kitiems giminėms ir artimiesiems reiškiame 
nuoširdžiausią užuojautą ir kartu liūdime.

L. M. A. Dainava

A.tA.
ZINAI LINARTIENEI 

KOVALSKIENEI

Australijoje mirus, velionės šeimą, seseri PAJAUTĄ 
su šeima ir brolį VYTAUTĄ su šeima Amerikoje 
nuoširdžiai užjaučiame ir liūdime kartu.

Birute, Eleuterijus ir Leda Žilinskai

—

A.tA.
ANTANINAI ŠATIENEI

mirus, mielus DONATĄ ir SAULĘ ir jų šeimą nuo
širdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Santara-Šviesa ir „Metmenys”
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DRAUGAS, penktadienis, 1995 m. balandžio mėn. 28 d. ČIKAGOJE VIEŠINT: VELYKŲ 
STALAS PLC

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

„Pagalba Lietuvai” konfe
rencijos uždaryme, kuris vyks 
sekmadieni, gegužės 14 d., Šv. 
Kazimiero vienuolyno patalpo
se Čikagoje, paskaitą: „Ateities 
perspektyvos” skaitys dr. 
Linas Sidrys ir Jūratė Bud
rienė. „Pagalba Lietuvai” kon
ferencija, ruošiama JAV LB 
Socialinių reikalų tarybos, bus 
gegužės 13-14 d. Norinčius kon
ferencijoje dalyvauti, prašome iš 
anksto registruotis, skambinant 
šiais telefonais: (312) 476-0664; 
(312) 476-2655; (312) 436-0197.

Anglijos lietuvių klubo
Čikagoje narių susirinkimas —
Motinos dienos paminėjimas 
bus šį sekmadienį, balandžio 30 
d., 12 vai., Jaunimo centre. Visi 
nariai kviečiami susirinkime 
dalyvauti.

Gegužės mėnuo yra paskir
tas „valstybiniu aukšto kraujo
spūdžio pažinimo mėnesiu”. 
Chicago Center for Clinical Re
search ta proga siūlo ne tik 
nemokamai patikrinti kraujo
spūdį, bet taip pat įvairius 
seminarus, kuriuose žmonės 
galės susipažinti su kraujospū
džio pakilimo priežastimis, 
pavojais ir apsauga. Norintieji 
daugiau informacijų, gali skam
binti tel. 1-800-494-CCR, arba 
kreiptis tiesiai į centrą: 515 N. 
State St., Suite 2700, Chicago, 
IL.

Pasaulio lietuvių centre Lemonte „prie Velykų stalo” meninę programą 
atlikusios (iš kairės): sol. Lijana Kopūstaitė ir pianistė Gintė Čepinskaitė; 
priekyje (iš kairės) — Inga ir Aleksa Janutaitės, įteikusios menininkėms gėles.

Nuotr. Vytauto Jasinevičiaus

x JAV LB Arizonos apy
linkė jau antri metai globoja 8 
Lietuvos našlaičius. Dėkojame 
geriems Arizonos lietuviams. 
„Lietuvos Našlaičių Globos” 
komitetas.

(sk)
x Tarptautinis 10 km bėgi

mas įvyks gegužės 7 d. 8:30 
vai. Willow Springs priemies
tyje, Archer - Willow Springs 
Rd. sankryžoje. Norintieji daly
vauti, gali registruotis tel. 
312-205-1229 arba vietoje, 
valandą prieš startą.

(sk)

x Lietuvių Montessori 
draugija kviečia tėvus su 
mažais vaikučiais atsilankyti į 
Montessori mokyklėlių apžiū
rėjimą. „Atvirų durų diena” Le- 
monto „Žiburėlyje”, Pas. Liet. 
centre, bus sekmadienį, balan
džio 30 d., 12 - 2 vai. Sekantis 
„Open House” rengiamas Mar- 
ųuette Park’o „Vaikų Name
liuose”, 2743 W. 69 St., sekma
dienį, gegužės 7 d., 12 - 2 vai. 
Laukiame jaunų šeimų, kurios 
norėtų smsti savo vaikus į Mon
tessori /mokyklas ateinantį 
rudenį.

(sk)

ARAS ROOFING
Arvydas Kiela 

Dengiame ir taisome 
visų rūšių stogus 
Tel. 708-257-0746 

Skambinti po 6 v.v.

„Humaniškumo” žymeniu
„Lietuvos Vaikų viltis” organi
zacija bus pagerbta sekmadienį, 
gegužės 7 d., 12:30 v. p.p. Lietu
vių centre, Lemonte. vyksian
čiame Illinois Lietuvių Respub
likonų lygos 20-me metiniame 
pagerbimų pobūvyje. Kadangi 
bus tiekiami pietūs, visi daly
vauti pageidaujantieji, prašomi 
pranešti lygos pirm. Anatolijui 
Milūnui, tel. 708-964-4162. Visi 
kviečiami.

Edmundas ir Dalia (Šulai- 
tytė) Remiai, užaugę Cicero 
lietuvių telkinyje ir čia baigę 
lituanistinę mokyklą, jau kuris 
laikas gyvena Crofton, MD, ne
toli Washington, DC, Velykų 
šventes praleido savo „tėviš
kėje” — Cicero, IL. Čia tebe
gyvena Edmundo tėvai, Valė ir 
Juozas Remiai, o taip pat kiti 
giminės. Edmundas dėsto JAV 
Krašto apsaugos ministerijai 
priklausančioje kalbų mokyk
loje ir šį pavasarį joje pirmą 
kartą dėstoma lietuvių kalba — 
šalia kitų 50 pasaulio kalbų. 
Kursui vadovėlį paruošė pats 
Edmundas Remys (jis kurso dės
tymui ir vadovaus). Kursas tęsis 
du mėnesius, o jo klausysis įvai
rių kalbų specialistai iš viso 
pasaulio. Tas kaip tik rodo, kad 
lietuvių kalba vis susilaukia 
didesnio dėmesio bei pripaži
nimo kalbų specialistų tarpe.

x „Periu žvejų” operos spek
taklio, kuris bus gegužės 14 d., 
3 vai. p.p. Morton auditorijoje, 
2423 S. Austin BlvcL, Cicero, 
IL, bilietai gaunami kasdien, iš
skyrus antradienius, „Patria” 
krautuvėje, 2638 W. 71 st. St., 
Chicago, IL 60629. „Patria” 
atidaryta 10 vai. ryto — 4:30 
vai. p.p. Tel. 312-778-2100. 
Paštu bilietai užsakomi tuo 
pačiu adresu, tik čekį išrašyti: 
Lithuanian Opera Co., Ine. 
Bilietų kainos: $35,25,20 ir 15.

(sk)

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

(sk)

x Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime 
jums nuoširdžiai patars ir patar- 

\ naus, duodami komiso nuolaidą, 
Albinas Kurkulis, tel. 
312-360-5530 arba jp. sūnūs ir 
partneriai: Andrius Kurkulis, 
tel. 312-360-5531 ir Paulius 
Kurkulis, 312-3605627, dirbą 
su Oppenheimer & Co., Ine. 
Chicagoje. Iš kitur skambinkite 
veltui: tel. 1-800621-2103.

(sk)

I Čikagą ir iš šiltosios Flori
dos, progoms pasitaikius, su- 

f grįžti, pasigėrėti šio didžiojo 
miesto lietuvių gyvenimu, 
veikla visuomet malonu. Tuo 
labiau, kad čia praleidome patį 
gražiausią savo gyvenimo laiko
tarpį, buvo progų aktyviai daly
vauti šakotoje lietuviškoje veik
loje.

Ir šį kartą į Čikagą sugrįžome 
pasidžiaugti savo dukraitės 
Natlytės pirmąja šv. Komunijos 
švente, pabuvoti nepasikar
tojančio įvykio — „Dainavos” 
meno ansamblio auksinio jubi
liejaus šventėje, pabuvoti 
„Laiškų lietuviams” tradi
ciniame renginyje, susitikti su 
„Grandies” tautinių šokių an
sambliu, na ir susitikti, 
aplankyti savo buvusius mielus 
bendradarbius, draugus.

Dar Daytona Beach tebesant, 
paskambina žymusis visuome
nininkas dr. Leonas Kriau- 
čeliūnas ir pakviečia, atvykus 
Čikagon, drauge vykti į Pasau
lio lietuvių centrą, balandžio 22 
d. Atvelykio išvakarėse, į 
ruošiamą Velykų stalo renginį. 
Tai pirmoji šį kartą proga. 
Balandžio 22 d. dr. Leonas 
Kriaučeliūnas paima mus savo 
globon. Valandėlei prieš vyks
tant į PLC, stabtelėjome jų sve
tinguose namuose. Susitinkame 
su „Dainavos” ansamblio jubi
liejaus komiteto darbščiąja 
pirmininke Irena Kriaučeliū- 
niene, o pokalbiams temų nesto
kojame. Pasidaliname mintimis 
apie šio didžiojo renginio eigą, 
sėkmes ir rūpesčius. Irena 
Kriaučeliūnienė džiaugiasi savo 
jubiliejiniu komitetu, narių 
darbštumu, tvarkinga eiga ir 
džiaugiasi, kad į jubiliejinį 
„Dainavos” koncertą ir į pokylį 
Condesa dėl Mar salėje bilietų 
nebėra. Ji tik rūpinasi, kad 
šventės dalyviai visuose rengi
niuose jaustų šventišką nuotai
ką, ir su dėkingumu mini visus, 
kurie tik parodė „Dainavai” 
malonų dėmesį ir paramą. Dr.

x Knights of Lithuania, 
Council #110, Maspeth, turėjo 
susirinkimą, kurio metu kalbėjo 
Jeanne Dorr apie Lietuvos 
vaikų vargą. Susirinkimo metu 
aukojo $30 XY, $25 Edwardas 
Sirgėdas, kiti susirinkimo 
nariai suaukojo $146. Mary 
Ann Wesey, iš Waterbury NJ. 
$150 — vieno našlaičio metinį 
mokestį. Dėkojame visiems 
aukotojams ir Jeanne Dorr už 
jos pastangas. „Lietuvos Naš
laičių Globos” komitetas, 
2711 W. 71 St., Chicago, IL 
60629.

(sk)

x Visi kviečiami sekma
dienį, gegužės 7 d., 12:30 v. 
p.p. dalyvauti Illinois Lietuvių 
Respublikonų lygos 20-me me
tiniame lietuvybei nusipelniu
sių asmenų Atžymėjimų pobū
vyje, vyksiančiame Lietuvių 
centre, Lemonte. Rezervacijas 
priims: N. Maskaliūnienė, tel.

' 708-361-5128 ir A. Milūnas, tel. 
708-964-4162.

(sk)

x A.a. Onai Vitėnienei Lie
tuvoje mirus, Janina ir Ramo
jus Mozoliauskai aukojo Lietū- 
vos našlaičiams $50. A.a. Bro
nės Pilipauskienės atmi
nimui, Jonas ir Irena Rimkūnai 
Lietuvos našlaičiams aukojo 
$50. A.a. Elenos Valteris, 
prisiminimui, Lietuvos naš
laičiams aukojo $20 Sophie 
Stadalius iš Waterbury Ct. 
A.a. Ann Akerley prisimi
nimui Barbara ir Nicholas San
tos iš Milltown, NJ aukojo Lie
tuvos našlaičiams $15. Reiš
kiame užuojautas velionių gimi
nėms ir dėkojam aukotojams, 
„Lietuvos Našlaičių Globos” 
komitetas, 2711 W. 71 St., 
Chicago, IL 60629.

(sk)

Leonas pripila taures šampano, 
pasveikina vardadienio — jur- 
ginių proga su nuoširdžiais lin
kėjimais.

Po to skubame į PLC, kuris 
jau ūžia nuo gausių svečių, besi
renkančių į PLC Renginių 
komiteto ruošiamą Velykų 
stalą. Didžioji salė, daugybė sta
lų, išpuoštų gėlėmis, aplinka 
teikia tikrai malonią šventišką 
nuotaiką. Rūpestingi stalo 
šeimininkai, dr. Leonas ir Irena 
Kriaučeliūnai, mus rūpestingai 
globoja ir dalinamės įdomiais 
Čikagos lietuvių gyvenimo įvy
kiais. Netrukus prie mikrofono 
PLC Renginių komiteto pirmi
ninkė B. Nainienė, visų ren
ginių, atrodo, širdis ir siela, 
sveikina gausiai susirinkusius 
svečius, o jų per 300, dėkoja už 
atsilankymą, palinki šviesios, 
giedrios dar vis Velykų švenčių 
nuotaikos.

Pakviečia sukalbėti maldą Pa
laimintojo Jurgio Matulaičio 
misijos kapelioną kun. Algirdą 
Palioką, kuris prašo Aukščiau
siojo palaimos svečiams ir laimi
na valgius.

Atidžiai stebiu nuotaikas. 
Nuostabus Velykų stalas, ilgas 
gražiai papuoštas, o valgių, 
valgių gausybė ir jų skanu
mėlis. Ir mąstai, žiogus, kiek 
čia darbo, širdies ir aukos įdėjo 
Renginių komiteto narės, kurių 
yra nemažas būrys. O stalų 
paruošimu, valgių įvairumu, jų 
gausa ypač rūpinosi Dalia 
Šlenienė su dideliu būriu savo 
talkininkių.

Nuotaikas paįvairino trum
pas, bet malonus, koncertas, 
kurį atliko solistė Lijana Kopūs
taitė, akompanuojant pianistei 
Gintei Čepinskaitei. Gražus 
sopranas, su giliu įsijautimu, 
padainavo 9 kūrinius, kurių 
tarpe lietuvių kompozitorių — 
St. Šimkaus, V. Kairiūkščio ir 
kt. dainų. Koncertą baigė jaus
minga „Mano sieloj šiandien 
šventė” daina.

Programai vadovavusi, pirmi
ninkė Bronė Nainienė padėkojo 
menininkėms ir visiems sve
čiams už parodytą dėmesį.

Cuerdas Clasicas — populia
rusis vyrų ansamblis, suorgani
zuotas 1976 m. Rodolfo Her- 
nandez. Ansamblio tikslas — 
populiarinti Meksikos, Ispani
jos bei kitų tautų muziką savo 
balsais ir muzikos instrumen
tais — mandolinomis, gitaromis. 
Ansamblis pasirodo televizijos 
programose, yra išleidęs ketu
rias plokšteles. Jį girdėsime Ne
kalto Prasidėjimo parapijos 80 
metų jubiliejaus koncerte 
sekmadienį, balandžio 30 d., 3 
vai. po pietų. Be šio ansamblio, 
programą atliks sol. Arnoldas 
Voketaitis, solistės — Virginija 
Bruožytė, Lijana Kopūstaitė, 
sol. Algimantas Barniškis, 
pianistai — Gintė Čepinskaitė, 
Artūro Nieto-Durantes. Vi
suomenė kviečiama šiame ypa
tingame koncerte dalyvauti ir 
kartu su lietuviška parapija 
švęsti jos gimtadienio šventę.

Cuerdas Clasicas ansamblis dalyvaus Nekalto Prasidėjimo parapijos 80 m. sukakties koncerte.

Skaitymo konkurso laimėtojai — daugiausia perskaitę knygų — pirmojo skyriaus Čikagos lit. 
mokyklos mokiniai su mokytoja Dana Mikužiene. U kairės: Reda Kulbytė, Paulius Trimakas, 
Gedukas Bielskus, Linas Aleksiūnas, Luką Šaparnytė, Jonukas Vaičikonis ir Živilė Badaraitė.

Lankantis PLC, nustembi, 
kiek čia įdėta lietuviškos šir
dies, aukos ir darbštumo. 
Remontuotos salės, meno 
galerija, veikia lituanistinė 
mokykla ir vaikų darželis. Susi
telkę didžiosios įstaigos — 
Lietuvių fondas, „Pasaulio 
lietuvis”; čia vyksta dideli ir 
mažesni renginiai, meno pa
rodos, koncertai, vestuvės, laido
tuvės. Graži koplyčia, kurioje 
sekmadieniais vyksta lietuviš
kos pamaldos, o po jų pabendra
vimai. Trečiadieniais vyksta 
„bingo”, kuriuo rūpinasi jauni 
ryžtingi Algis ir Alė Lieponiai,o 
„bingo” lankytojai — ameri
kiečiai. Jų labai daug, tas pade
da PLC naštą mažinti. Atrodo, 
PLC gyvuoja, auga, stiprėja ir 
tai naujas šviesus švyturys 
lietuvių gyvenime. Tenka 
džiaugtis, kad PLC likimu 
rūpinasi jau daugiau jaunoji 
karta ir žada užtikrintą ateitį.

Ir sugrįžus Čikagon, besilan
kant tokiuose centruose, kaip 
PLC, Jaunimo centras, gėriesi, 
kad Čikaga, nepaisant gyven
tojų kaitos, vis tik telkia 
lietuvius didiesiems kultūrinės 
ir visuomeninės veiklos dar
bams.

Su didele pagarba tenka mi
nėti tuos didžiuosius visuome
ninės veiklos darbininkus, or
ganizacijų vadovus, spaudą ir 
darbščiąsias biteles, eilinius 
darbininkus, kurių darbštumas 
užtikrins Čikagos lietuviams 
šviesią ir ilgą ateitį.

Jurgis Janušaitis
ČLM LIETUVIŠKO ŽODŽIO 

ŠVENTĖ
Čikagos lituanistinė mokykla

karės Valaitienės. Prie rašinių 
rašymo, buvo priskirtas ir eilė
raščių deklamavimo konkursas. 
Štai to konkurso rezultatai: Ra
šiniai: 3 ir 4 skyriai: I Darius 
Aleksiūnas. II Alina Meilytė, 
Aurelija Balzaitė. III Lina Dovi- 
laitė, Tara Mikužytė, Gabrielė 
Aušraitė. Paminėtini: Algis 
Bielskus, Aušra Bužėnaitė, Da
nius Čarauskas. 5 ir 6 skyriai:
I Povilas Žukauskas, Viktorija i 
Vanagūnaitė. II Darius Sutrina- 
vičius, Rasa Dovilaitė. III Aušra 
Brooks, Tomas Mikužis. Pami
nėtini: Vilija Pauliutė, Erika Tre- 
jo, Daina Valaitytė. 7 ir 8 klasė:
I Ada Valaitytė. II Adelė Ročytė 
Indrė Noreikaitė. III Linas Gi- 
naitis. Paminėta Rima Griauz- 
dytė. 9 ir 10 klasė: I Karina 
Turnerytė. II Tadas Mikužis. 
Paminėtas Andrius Paulius.

Eilėraščiai: 5 ir 6 skyrius: II 
Vytautas Grybauskas. UI Aliu
kas Brooks. 7 ir 8 klasė: I 
Stefutė Utz. II Laura Dainytė. 
III Eglė Milavickaitė. 9 ir 10 
klasė: I Linas Jodwalis. II 
Birutė Jurjonaitė, Indrė Žu
kauskaitė. III Sean Jučas.

Knygų skaitymo konkursui 
vadovavo Vakarė Valaitienė su 
padėjėjomis. Visi konkurse da
lyvavę mokiniai buvo suskirs
tyti į 4 grupes. Pirmosios grupės 
A 1-2 skyrių laimėtojai: I 
Paulius Trimakas 251 taškai, II 
Jonas Vaičekonis — 109 ir III 
Živilė Badaraitė — 78 tašk. Visi 
I skyriaus mokiniai.

Antrosios grupės B 3-4 sk. lai
mėtojai: I Patricija Volkovaitė 
92 t. II Aušra Bužėnaitė 66 t. 
(abi 3 sk.). III Alina Meilytė 58 
t. (4 sk.).

Trečiosios grupės C 5-6 sk. lai- 
1995 m. kovo 25 d. suorganizavo mėtojai: I Živilė Bielskutė (6 sk.)
Lietuviško žodžio šventę, kuri 
įvyko Jaunimo centro patalpose, 
mažojoje salėje. Ši šventė yra 
dviejų, prieš tai įvykusių raši
nių rašymo ir skaitymo konkur
sų pabaigtuvės.

Rašinių konkursui vadovavo 
Dana Mikužienė, kuri sudarė 
vertinimo komisiją iš šių asme
nų: Rūtos Jautokienės, Ramutės 
Lukienės, Rasos Aleksiūnienės, 
Kristinos Vaičikonienės bei Va-

183 t. II Ugnė Adikevičiūtė (5 
sk.) 92 t. III Darius Sutrinavi- 
čius (5 sk.) 38 t.

Ketvirtosios D grupės (aukš
tesniosios mokyklos) laimėtojai: 
I Edmundas Brooks 20 t. (10 
kl.). II Indrė Noreikaitė 101. (7 
kl.). III Sean Jučas 5 t. (Dvi
kalbės). III Andrius Brooks 5 t. 
(9 kl.).

Geriausi aprašymai: Gedimi
nas Bielskus (A I sk.), Danius

Čarauskas (B 3 sk.), Darius Su- 
trinavičius (C 5 sk.), Adelė Ro
čytė (D 8 kl.).

Klasės surinkusios dau
giausia taškų: I sk. Gr. A — 591 
t. (65.6%), 3 sk. Gr. B 313 t. 
(31.1%), 6 sk. Gr. C 322 (46%) ir 
7 kl. Gr. D15 (1,87%). Daugiau
sia taškų surinko I sk. Paulius 
Trimakas 251 t., mažiausiai 
Adelė Ročytė 8 kl. 3 t.

Tai tokie trijų konkursų davi
niai. Lietuviško žodžio šventėje 
šie daviniai buvo viešai paskelb
ti, laimėtojai iškviesti ir ap
dovanoti bei nufotografuoti. I 
premijos laimėtojai gavo 15 dol. 
II - 10, m - 5. Kiti šokolado 
plytelę ir vieną litą (Lietuvos 
pinigą). Programą pravedė 10 
kl. mokinė Karina Turnerytė. 
Pabaigoje buvo gražiai padai
nuota ir pašokta. Ačiū mokyto
joms. Salėje buvo mokinių tėvai, 
mokytojai ir svečiai. Programai 
pasibaigus, pasivaišino. Si šven
tė — daugelio pastangų vaisius.

J. Plačas

ATSIŲSTA PAMINĖTI

• „Į laisvę”. 1995, balandis. 
Leidžia Lietuviškų studijų cent
ras Čikagoje tris kartus per me
tus. Redaktorius Juozas Baužys, 
9240 Cliffside Ln., Orland Park, 
IL 60462-7790. Administrato
rius J. Prakapas, 14 Thelma 
Dr., Bakersfield, C A 93305.

Numeryje — Juozo Baužio, 
Vytauto Kubiliaus mintys Liet- 
vos nepriklausomybės tema, 
Vytautas Volertas analizuoja 
penkerių metų laikotarpį po 
nepriklausomybės paskelbimo; 
perspausdinama Česlovo Stan
kevičiaus paskaita „Demok
ratija Lietuvoje: keliai ir klyst
keliai”, skaityta LFB Politinių 
studijų savaitgalyje (Los Ange
les); apie pirmąsias 1940-tųjų 
liepos dienas rašo Vincas 
Seliokas; Sedos kautynes 
prisimena Paulius Jurkus, 
pateikiami skaitytojų laiškai, 
nauju knygų aprašymai. Žurna
las iliustruotas istorinėmis 
Lietuvos partizanų, aprašomų 
susitikimų ar renginių nuotrau
komis.

• „Skautų aidas". 1995, ko
vas. Leidžia LSS Tarybos pirmi- 
ja. Redaktorius v.s. Antanas 
Saulaitis ir Pelėdų skiltis, 2345 
W. 56th Street, Chicago IL 
60636. Administratorė v.s. 
Albina Ramanauskienė, 4613 
W. 106 PI., Oak Lawn, IL 60453.

Skautų leidžiamas mėnesinis 
žurnalas. Šiame numeryje: Da
nutės Bindokienės straipsnis 
apie Kaziuko muges, jų tra
dicijas, reikšmę skautijai, 
visiems lietuviams; Velykų 
papročius bei margučių reikšmę 
juose aprašo Vacys Milius. 
Žurnale gausu skautų veiklos 
aprašymų iš viso pasaulio. 
Reportažai iliustruoti nuotai
kingomis nuotraukomis.
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