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Opozicija pasigedo 
komunizmo 
pasmerkimo

Vilnius, gegužės 5 d. (LR) — 
Seimo posėdyje gegužės 4 d. 
vyko diskusijos dėl grupės 
LDDP frakcijos narių parengtos 
rezoliucijos „Dėl antihitlerinės 
koalicijos pergalės prieš fašizmą 
penkiasdešimtmečio minėjimo” 
projekto. LDDP frakcijos seniū
no Gedimino Kirkilo parengtam 
rezoliucijos „Dėl Antrojo Pa
saulinio karo aukų pagerbimo” 
projektui Seimas nepritarė 
gegužės 2 d. posėdyje, rašo 
Kęstutis Jauniškis „Lietuvos 
ryte”.

Rezoliucijos projekte, be kita 
ko, sakoma, kad fašizmas tapo 
Europos civilizacijos gėda ir 
nelaime. „Deja, Lietuvai karas 
pasibaigė vėliau. Bet dėl to 
nesumažėjo kovojusiųjų su fa
šizmu nuopelnai bei Europos 
tautų pagarba bei dėkingumas 
jiems”, teigiama rezoliucijos 
projekte ir raginama Lietuvos 
žmones prisiminti kovojusius 
prieš fašizmą bei karo aukas, 
pagerbti žuvusiųjų atminimą.

Seimo opozicinės Tėvynės 
Sąjungos frakcijos atstovas 
Juozas Listavičius rezoliucijos 
projekto tekste pasigedo komu
nistinės ideologijos, lenkty
niavusios su fašizmu, pasmer
kimo. „Raudonasis maras buvo 
baisesnis už rudąjį, nes daugiau 
naikino savus”, teigė kalbė
tojas. Jo nuomone, pirmiausia 
reikia pagerbti sovietų oku
pacijos aukas.

Seimo LDDP frakcijos narys 
Justinas Karosas teigė, kad 
įvertinti komunizmo nusikal
timus žmonijai Seimas galės 
spalio perversmo Rusijoje 
metinių proga, bet dabar disku
tuojama apie antihitlerinės 
koalicijos pergalę Antrajame 
Pasauliniame kare. „Mes tu
rime pagerbti žmones, kurie 
žuvo, kovodami su fašizmu, ir 

■ kurie liko gyvi”, sakė Karosas.
„Labai gerai, kad nuomonės 

išsiskiria — visuomenė sužinos, 
kas eina prieš hitlerinę ideolo
giją ir kas ją palaiko”, teigė 
LDDP frakcijos narys Albinas 
Albertynas. Kalbėdamas apie 
sovietinę Lietuvos okupaciją, 
Albertynas pareiškė, kad tai 
„nusprendė ne vienas Stalinas — 
jeigu W. Churchill ir F. Roose-
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Lietuva gaus kurą iš 
Venezuelos

Vilnius, gegužės 3 d. (Elta) — 
Grįžęs iš kelionės Venezueloje ir 
Kolumbijoje, ministras pirmi
ninkas Adolfas Šleževičius tre
čiadienį spaudos konferencijoje 
sakė, kad gegužės pabaigoje Lie
tuva pasirašys sutartį su Vene
zuelos kompanijomis dėl kuro 
tiekimo. Adolfas Sleževičius ir 
jo vadovaujama delegacija visą 
praėjusią savaitę dėl to tarėsi su 
Venezuelos ir Kolumbijos vy
riausybėmis bei šių šalių vers
lininkais Bogotoje ir Caracas.

Jis pažymėjo, kad sėkmingos 
derybos tiek su Venezuelos 
prezidentu, tiek su atskiromis 
kompanijomis lėmė tai, kad per 
porą savaičių bus galima pasi
rašyti ilgalaikį oremulaiono — 
naujos kuro rūšies — tiekimo į 
Lietuvą sutartį. Numatoma, 
kad ji galios 15 metų. Be to, 
turėtų taip pat būti ir atskiras 
susitarimas dėl lengvatinio 
kuro tiekimo kontrakto sąlygų.

Šis kuras, sakė premjeras, bus 
pigesnis už tą, kurį Lietuva 
dabar perka Rusijoje.

velt būtų pareikalavę, kad iš šių 
kraštų būtų išvesta kariuo
menė, ji tikrai būtų išvesta”.

„Deja, Jaltos konferencijo
je Stalinas prašė, kad Sovietų 
Sąjunga, Ukraina, Baltarusija 
ir Lietuva butų kaip atskiros 
narės Jungtinėse Tautose. Jeigu 
Stalinui būtų pritarę, Lietuvos 
vardas po karo būtų garsėjęs 
visose tarptautinėse organiza
cijose”, teigė Albertynas. Jo 
nuomone, „žudynes organizavo 
Hitlerio šnipų-diversantų 
mokyklų pasiųsti agentai, kurie 
vykdė hitlerinės Vokietijos 
žvalgybos užduotis”. Pasak 
Albino Albertyno, tie, kurie 
nebalsuos už rezoliucijos pro
jektą, gailisi nugalėto fašizmo: 
„Hitlerio šalininkų čia gyvas 
velnias yra”.

Seimo narė Z. Sličytė, priklau
santi Politinių Kalinių ir Trem
tinių frakcijai, sakė, kad jai 
žinomi dokumentai, liudijantys 
apie tai, jog Antrąjį Pasaulinį 
karą sukėlė ne tik fašizmas. 
„Hitleris su Stalinu pasidalijo 
ne tik Europą — jie dvi dienas 
dalijosi net Afriką”, priminė 
Seimo narė. Jos nuomone, rezo
liucijos projektas yra politiškai, 
istoriškai ir teisiškai neteisin
gas.

Rezoliucijos projektui nepri
tarė ir Seimo Užsienio reikalų 
komiteto pirmininkas Kazys 
Bobelis, pareiškęs, kad Europos 
civilizacijos gėda tapo ne tik 
fašizmas, bet ir komunizmas.

Seimo LDDP frakcijos atsto
vas Zenonas Adomaitis, sėdintis 
šalia A. Albertyno, pareiškė, 
kad tarp žudikų buvo daug ir 
lietuvių. „Hitlerio pakalikai 
sunaikino ne mažiau žmonių 
negu patys hitlerininkai”.

Seimo Krikščionių demokratų 
frakcijos atstovas Vytautas 
Bogušis klausė, ar LDDP frakci
jos vadovybė kada nors paneigs 
A. Albertyno išsakytas tezes. 
„Ar tai LDDP frakcijos nuo
stata, kad Lietuvos laisvės ar
mija buvo nacių kolaborantai, 
kad lietuviai, o ne naciai, kaip 
sako Z. Adomaitis, šaudė 
žydus?” klausė V. Bogušis.

Rezoliuciją priimta vakari
niame Seimo posėdyje. Opozici
ja balsavime nedalyvavo.

Pasak ministro pirmininko, 
realu, kad jau po poros mėnesių 
pirmą kartą šį kurą galima bus 
bandyti panaudoti Elektrėnų, 
vėliau — didžiosiose degamą 
kurą naudojančiose elektrinėse. 
Jis pabrėžė, kad tam reikia 
technologinių pertvarkymų, 
tačiau investicijos jiems yra 
sąlyginai mažos, palyginti su 
tuo, kokią naudą galima gauti 
naudojant kitą importuotą ku
rą.

Premjeras taip pat pranešė, 
kad Kolumbijoje, kuri yra viena 
iš didžiausių kavos eksportuo
tojų pasaulyje, tartasi, kad 
Lietuvoje būtų galima steigti 
bendrą kavos perdirbimo įmonę, 
tokią produkcųą toliau būtų 
galima realizuoti Rytų rinkoje. 
Ministro pirmininko nuomone, 
šioms dviems šalims Lietuva 
galėtų pasiūlyti pirkti įvairių 
žemės ūkio produktų, taip pat 
medieną, kai kuriuos chemijos, 
elektronikos pramonės gami
nius.

Bosnijos serbų vadas Radovan Karadzič skatina ir drąsina savo pajėgų tankus, trečiadienį 
išvykstančius kovoti su kroatais prie Sarajevo. Trečiadienį vėl prasidėjo smarkūs šaudymai 
koridoriuje, einančiame į šiaurę iš Sarąjevo, sujungiantį serbų gyvenvietes Kroatijoje su 
Buchareštu. Šios kovos prasidėjo tuo pačiu metu kai Bosnijos serbai sustiprinimo ir Sarąjevo 
puolimus. Sekmadienį minosvaidžiu jie užmušė 11 žmonių, bet kai Jungtinių Tautų pąjėgų vadas 
Bosnijoje paprašė NATO lėktuvų puolimų prieš serbų pozicijas, jo prašymas buvo atmestas. Tad 
Jungtinės Tautos dabar svarsto, ką taikos palaikytojai iš viso ten gali padaryti.

Lietuva nenori, kad 
Rusija būtų izoliuota

Vilnius, gegužės 4 d. (Elta) — 
Lietuva neteikia didelės reikš
mės kai kurių Rusijos aukštų 
pareigūnų pareiškimams pa
naudoti jėgą, ginant Baltijos 
valstybėse gyvenančių rusų 
teises, sakė Lietuvos preziden
tas Algirdas Brazauskas susiti
kime su Vilniuje vykstančio Eu
ropos Tarybos (ET) Parlamenti
nės Asamblėjos kultūros ir švie
timo komiteto posėdžio daly
viais. Rusijos užsienio reikalų 
ministro Andrėj Kozyrev ir 
gynybos ministro Pavel Gračev 
karingumas, Brazausko nuomo
ne, yra susijęs su prasidedančia 
rinkimų kampanija.

Anot Brazausko, Rusijos ne
reikėtų tapatinti su buvusia 
Sovietų Sąjunga, kuri grasino 
visam pasauliui. Joje, nors ir 
labai sunkiai bei lėtai, vis dėlto 
vyksta demokratiniai pertvar
kymai.

Pasak Algirdo Brazausko, 
Baltijos valstybės, turinčios 
didelę derybų su Rusija patirtį, 
pajuto, jog Rusija nepretenduo
ja į Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
priklausomybę jai. „Su Rusija

Estijos prezidentas įspėjo 
apie prekiavimą principais

Talinas, gegužės 10 d. (ETA- 
Elta) — Grįžęs iš Antrojo Pa
saulinio karo pabaigos sukak
ties minėjimų Londone ir Pary
žiuje, Estijos prezidentas Len- 
nart Meri aerodrome žurnalis
tams pasakė, kad mažytė Esti
ja vėl turės Europai priminti, 
kaip pavojinga prekiauti prin
cipais.

Antrojo Pasaulinio karo metu 
tai įvyko Teherano ir Jaltos 
konferencijose, ir to padarinys 
buvo tai, kad Estija, Latvija ir 
Lietuva prarado nepriklauso
mybę, o Lenkija ir kitos Rytų 
Europos šalys — suverenitetą, 
pabrėžė prezidentas. „Turiu 
pranešti”, pridūrė L. Meri, kad 
Londone ir Paryžiuje man nie
kam nereikėjo aiškinti prie
žasčių, dėl kurių aš nevažiavau 
į iškilmes Maskvoje”.

Laikraštis „Estonįja” rašo, 
kad antradienį Talino mašinų 
gamyklos darbuotojai buvo susi
rinkę prie Obelisko, skirto žu
vusiųjų Antrajame Pasauli
niame kare atminimui. Trum
pame minėjime dalyvavo Di
džiosios Britanijos ambasa
dorius Estijoje Jis patikino, kad

mes išmokome kantriai derėtis, 
ji negali mums padaryti jokių 
priekaištų dėl susitarimų ne
vykdymo”, pabrėžė prezidentas 
Brazauskas.

Jo nuomone, nederėtų palai
kyti tų Lietuvos bei kitų 
valstybių politinių jėgų, kurios 
siūlo izoliuoti Rusiją nuo 
Europos politinių struktūrų, 
tarp jų NATO. „Rusijos žmones 
reikia įtikinti, kad NATO nėra 
priešas, o kolektyvinio saugumo 
priemonė. Tokią švietėjišką 
veiklą galėtų atlikti ir Europos 
Tarybos Parlamentinės Asamb
lėjos nariai”, pasakė A. Bra
zauskas.

Lietuvos bei Latvijos ir Esti
jos saugumą, be kita ko, garan
tuoja jų priklausymas Europos 
Tarybai, pabrėžė prezidentas. Jo 
nuomone, žemyno saugumas pa
didėtų, į Europos Tarybą priė
mus Ukrainą. Algirdas Bra
zauskas priminė Europos Tary
bos parlamentarams pasiuntęs 
laišką ET Parlamentinės 
Asamblėjos prezidentui, ku
riame paprašė paremti Ukrai
nos norą įstoti į Europos Ta
rybą.

jo tėvynėje nepamirštas Sovietų 
Sąjungos indėlis į fašizmo su
triuškinimą ir priminė, jog da
bartinės Europos uždavinys — 
atminti istorijos pamokas ir už
kirsti kelią totalitarizmui.

Vyriausybė apkaltino Estijos 
Valstybinę privatizavimo agen
tūrą sauvaliavimu ir įstatymų 
pažeidinėjimu, rašo laikraštis 
„Rahva haal”. Kaip pranešė per 
spaudos konferenciją kabineto 
vadovas Tiit Vahi, agentūra, 
nesuderinusi su vyriausybe ir 
pažeisdama įstatymus, pardavė 
šešias valstybines įmones. 
Premjeras siūlo šį veiksmą 
kruopščiai ištirti.

— Lietuvos ambasadorius 
JAV Adolfas Eidintas su žmona 
Birute pirmą kartą buvo pa
kviestas ir dalyvavo Europos 
Sąjungos ambasadoje Vašingto
ne surengtame Europos dienos 
paminėjime gegužės 9 dieną. Be 
Europos Sąjungos valstybių am
basadorių, dar buvo pakviesti 
Skandinavijos ir kai kurių Rytų 
ir Vidurio Europos šalių atsto
vai, praneša Lietuvos ambasada 
Vašingtone.

Rusijos medaliai
Lietuvos veteranams

Vilnius, balandžio 28 d. (BNS) 
— Rusijos ambasadoje Vilniuje 
balandžio 28 d. buvo įteiktas 
pirmasis šimtas medalių Lie
tuvoje gyvenantiems Antrojo 
Pasaulinio karo veteranams.

Šie apdovanojimai suteikti 
Rusijos prezidento Boris Jelcino 
įsakymu, minint pergalės prieš 
nacistinę Vokietiją 50-ąsias me
tines.

„Tuo metu jūs visi buvote 
vienos armijos kariai, ir dabar 
jūs visi esate nugalėtojai, nepri
klausomai anuo to, kokią turite 
pilietybę”, kreipdamasis į 
veteranus, sakė Rusijos amba
sadorius Lietuvoje Nikolaj 
Obertyšev.

Daugelis apdovanotųjų Rusi
jos atminimo medaliais yra 
Lietuvos piliečiai, tarp jų — 
poetas Eduardas Mieželaitis ir 
filosofas Juozas Minkevičius.

Iš viso pergalės 50-mečio 
medaliais Lietuvoje bus ap
dovanota apie 15,000 žmonių, 
dalis kurių yra Rusijos, tačiau 
didžioji dauguma — Lietuvos pi
liečiai.

Gegužės 4 d. buvo susprogdintas buvusios Sovietų Sąjungos radarų stoties 
bokštas Skrundoje, Latvijoje. Sis griovimas, tačiau turėjo daug didesnę 
simbolinę prasmę, nes Sis Rusijos karinis bokštas Latvijoje buvo laikomas 
„pabaisa" — sovietinės okupacijos simboliu. Tad sprogdinimo ceremonijoje 
dalyvavo Latvijos prezidentas ir vyriausybė. Latvijos prezidentas Guntis 
Ulmanis sprogdinimo ceremonijoje, kurioje atsisakė dalyvauti Rusijos am
basadorius, pareiškė: „Šiandien visoje Latvijoje aidi Antrojo Pasaulinio karo 
aidas. Ši stotis visada buvo karo, okupacijos ir globalinės konfrontacijos sim
bolis. Tegul žalia, vilties spalvos žolė auga ant šios pabaisos griuvėsių".

JAV Kongresui 
pateikta rezoliucija 
dėl Karaliaučiaus
demilitarizavimo

Los Angeles, gegužės 10 d. — 
Amerikos Baltų Laisvės Lygos 
pastangomis respublikonas kon- 
gresmanas Christopher Cox iš 
Kalifornijos JAV Atstovų rū
muose pateikė rezoliuciją H. 
Gen. Res. 51, kurioje JAV 
Kongresas pareiškia nuomonę, 
kad Karaliaučiaus kraštas turi 
būti demilitarizuotas ir paves
tas tarptautinei kontrolei. Ta
čiau norint, kad Atstovų rūmai 
priimtų šią rezoliuciją, svarbu, 
kad už ją pasisakytų kuo dau
giau Kongreso narių.

Tuo tikslu Amerikos Baltų 
Laisvės Lyga per Western 
Union telegramų įmonę suor
ganizavo telegramų siuntimą, 
kuris pradeda veikti nuo 
gegužės 12 d., savo kongres- 
manams JAV Atstovų rūmuose, 
raginant juos tapti šios rezo
liucijos rėmėjais („co-spons- 
sors”). Telegramą savo kong- 
resmanui labai lengva pasiųsti, 
skambinant į „Hotline for the 
Baltic American Freedom 
League”, telefonu 1-800-651 
1572. Pats paskambinimas nie
ko nekainuoja, bet skambinto
jo vardu išsiųsta telegrama ati
tinkamam kongresmanui, pasi
rašyta siuntėjo pavarde, kai
nuos 6.45 dol., ir ta suma bus 
automatiškai įrašyta į telegra
mos siuntėjo sekančią telefono 
sąskaitą. Beje, paskambinus 
reikia pasakyti savo vardą, pa
vardę ir adreso „zip code”, kad 
telegramų agentūra žinotų, ku
riam kongresmanui pasiųsti te
legramą.

Telegramos teksto vertimas 
yra toks: „Jūsų kolega, p. Chris
topher Cox iš Kalifornijos, patei
kė Atstovų rūmų „Concurrent” 
Rezoliuciją nr. 51, kuriame šau
kiamasi Rusijos dalinių išvedi
mo iš Koenigsberg-Kaliningra- 
do. Nors Antrasis Pasaulinis ka
ras pasibaigė prieš 50 metų, 
maždaug 200,000 rusų dalinių

lieka šioje anklavoje, grąsin- 
dami NATO ir visos Europos 
saugumui. Šią grėsmę pašalinti 
ir pasirūpinti neutralia šios 
srities administracija iki 
galutinio sprendimo dėl jos 
teisinio statuso yra mūsų (t.y., 
JAV piliečių — Red.) interesas. 
Prašau pasirašyti House Con
current Resolution 51, paskam
binant į p. Cox raštinę numeriu
5-3765 ir remiant ją JAV Kong
rese. Ačiū”.

Informuodama apie telegra
mos suorganizavimą Angelė 
Nelsienė minėjo, kad telegra
mos siuntimas yra viena efek
tyviausių veiklos būdų, siekiant 
paveikti JAV Kongreso narius, 
nes jie supranta, jog telegramos 
siuntėjas, jausdamas reikalo 
svarbą ir skubumą, net brangiai 
sumoka, kad laiku pareikštų sa
vo nuomonę kongresmanui. Kai 
viena kuria tema kongresma- 
nas gauna daug telegramų, jis 
ar ji žino, kad šiuo reikalu yra 
didelis susirūpinimas ir stiprus 
jo rinkėjų blokas, kurie seks jo 
veiksmą tuo klausimu.

Šis darbas tampa itin svarbus 
šiandien, kalbėjo Nelsienė, kai 
dėl prezidento Bill Clinton dvi
prasmiškų pasisakymų Maskvo
je aiškūs pasisakymai dėl Rusi
jos iš JAV Kongreso tampa dar 
svarbesni, nei ligšiol. Todėl 
Amerikos Baltų Laisvės Lyga 
ragina nedelsiant siųsti tele
gramas savo Kongreso atsto
vams, o jei reikia daugiau in
formacijų, skambinti Angelei 
Nelsienei telefonu 714-526-3648 
arba siųsti faksą: 714-680-3269.

Lietuvos
kariuomenės

bataliono Atvirų
durų diena

Vilnius, gegužės 5 d. (Elta) — 
Lietuvos karinių pajėgų atskira
sis komendantinis batalionas 
gegužės 5 d. pakvietė visus 
besidominčius Lietuvos kariuo
mene į atvirų durų dieną. Atė
jusiems buvo demonstruojama 
turima karinė bei autotrans
porto technika, leista apžiūrėti 
kareivines, vaišinta kareiviška 
koše.

Bataliono vadas majoras Ri
mantas Piką mano, kad, leidus 
žmonėms pamatyti kariuome
nės dalinius, liks mažiau 
galimybių legendomis apipinti 
už tvorų esančias ir ginkluotų 
sargybinių saugomas teritorijas. 
Reklamuodamas save batalio
nas taip pat tikisi, kad būtent 
pas juos norės tarnauti į pri
valomąją krašto apsaugos tar
nybą šį pavasarį šaukiami jau
nuoliai.

Komendantiniame batalione 
tarnauja apie 250 karių. Beveik 
visa technika yra užsienio vals
tybių dovanota.

KALENDORIUS

nemins ir ranuratas, ki 
niai, mirę apie 304 m.; Fle 
Vaidutis.

Gegužės 13 d.: Servai 
Imelda, Robertas, Glicerijt 
vydė. 1923 m. išrinktas L 
vos Antrasis Seimas.
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Redaktorė Irena Regienė

45-SIOS SPORTO ŽAIDYNĖS 
CLEVELANDE

45-sios Š. Amerikos Lietuvių 
Sporto žaidynės jau čia pat. 
Gegužės 19, 20 ir 21 d. į Cleve- 
landą suplauks Š. Amerikos 
lietuviai sportininkai jau 45-tą 
kartą išbandyti jėgas vyrų A, 
vyrų B ir jaunių A. krepšinyje, 
vyrų ir moterų tinklinyje, 
šachmatuose ir kovinių šautuvų 
šaudyme.

Žaidynių vykdytojai — Cleve- 
lando Lietuvių Sporto klubas 
„Žaibas” yra pasiruošę šiam 
įvykiui sudaryti prideramas 
sąlygas.

Pasibaigus dalyvių registr- 
cijai paaiškėjo, kad žaidynėse 
dalyvaus 7 vyrų A krepšinio, 9 
vyrų B krepšinio ir 6 jaunių A 
krepšinio komandos. Tinklinyje 
— 4 vyrų ir 2 moterų komandos. 
Taigi viso 28 komandos.

Be abejo, dėmesio centre bus 
krepšinis. Vyrų A klasėje užsi
registravo: Toronto „Aušra”, 
Hamiltono „Kovas”, Toronto 
„Vytis”, New Yorko „LAK”, 
Čikagos „Lituanica”, Detroito 
„Kovas” ir Clevelando „Žai
bas”. Pernykštis laimėtojas — 
Čikagos ASK „Lituanica”.

Vyrų B krepšinyje dalyvaus: 
Hamiltono „Kovas” I ir II, To
ronto „Aušra”, New Yorko 
„LAK”, Detroito „Kovas”, 
Čikagos ASK „Lituanica” I ir 
II, Čikagos „Neris” ir Clevelan
do „Žaibas”. 1994 m. laimėjo 
Detroito „Kovas”.

Jaunių A klasėje (gimusių 
1976 m. ir jaunesnių) užsiregist
ravo: Toronto „Aušra”, Hamil
tono „Kovas”, Detroito „Ko
vas”, Čikagos „Lituanica”, Los 
Angeles „Banga” ir Clevelando 
„Žaibas”.

Vyrų tinklinyje dalyvaus: 
Čikagos „Neris”, Los Angeles 
„Banga” ir Clevelando „Žaibas” 
I ir II. Pernykštis laimėtojas — 
Čikagos „Neris”.

Moterų tinklinyje yra tik To
ronto „Aušra” ir Clevelando 
„Žaibas”. Pernai moterų 
tinklinis neįvyko.

Moterų krepšinio varžybos ne
bus vykdomos dėl nepakanka
mo komandų skaičiaus (užsire
gistravo tik 2 komandos).

Šachmatų turnyras bus vyk
domas 4-rių ratų šveicarų sis
tema: 2 ratai šeštadienį ir 2 ra
tai sekmadienį. Nugalėtojui 
vėl teks Dr. Algirdo Nasvyčio 
Atminimo pereinamoji taurė, 
kurią pernai laimėjo Antanas 
Jasaitis iš Čikagos ir Juzoas 
Chrolavičius iš Hamiltono (ly
giosios). Abu rengiasi dalyvauti 
ir šiais metais. Šachmatų 
turnyrą globoja Dievo Motinos 
lietuvių parapija, kurios klebo
nas yra kun. Gediminas Ki- 
jauskas, SJ.

ŽAIDYNIŲ
TVARKARAŠTIS

Penktadienį, gegužės 19 d. 
vyks tik vyrų A ir B krepšinis 
Euclid High School, 711 East 
222-nd, St., Euclid, Ohio, 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., 
Richmond Heights High School, 
447 Richmond Rd., Richmond 
Heights, Ohio. Visos tinklinio

varžybos bus užbaigtos šešta
dienį.

Sekmadienį, gegužės 21 d., 
krepšinio visų klasių varžybų 
tąsa ir užbaiga — Euclid High 
School nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. 
p.p. Oficialus žaidynių aktas 
bus 3 vai. p.p., prieš vyrų A 
klasės krepšinio finalą.

Šachmatų turnyras vyks 
šeštadienį ir sekmadienį, nuo 
9:30 vai. r., Dievo Motinos pa
rapijoje, 18022 NeffRd., Cleve- 
land, Ohio. Tel. 216-531-4263. 
Kontaktas — Vytautas Nasvy- 
tis, tel. 216-631-0210.

Šaudymo varžybos vyks 
tik šeštadienį, nuo 10 vai. ryto, 
ORCO karinėje šaudykloje, 
Geneva, Ohio. Kontaktas — 
pulk. Algirdas ‘Garlauskas 
216-486-6987. Registruotis vie
toje.

Žaidynių vakaras — šokiai
įvyks šeštadienį, 8 vai. vak., 
Clevelando Lietuvių Namuose, 
877 East 185th St., Cleveland, 
Ohio, tel. 216-531-2131.

Pietūs žaidynėms paremti 
numatomi sekmadienį, nuo 11 
vai. ryto, Dievo Motinos parapi
jos svetainėje, 18022 Neff Rd., 
Cleveland, Ohio, tel. 416- 
531-4263.

Lietuviškos pamaldos —
sekmadienį, 10 vai. r., Dievo 
Motinos bažnyčioje, ir 10:30 
val.r. — Šv. Jurgio bažnyčioje, 
6527 Superior Avė., Cleveland, 
OH.

Pagal galutinės registracijos 
duomenis dalyvauti numato 7 
vyrų A, 9 vyrų B ir 6 jaunių A 
(17-19 m.) krepšinio, bei 4 vyrų 
ir 2 moterų tinklinio komandos.

Clevelando lietuviai kvie
čiami atsilankyti į žaidynių 
sportines varžybas bei kitus 
renginius ir prašomi žaidynių 
rengimą paremti moraliniai ir 
materialiniai. amb

LENGVAATLEČIŲ
DĖMESIUI!

Kviestinės LSK „Žaibo” 
lietuvių ir baltiečių lengvosios 
atletikos rungtynės vyks š.m. 
birželio 10 d., šeštadienį, In- 
dependence High School stadio
ne, Independence, Ohio (pietinis 
Clevelando priemiestis). Varžy
bos vyks 1995 USATT Lake 
Erie distrikto pirmenybių rė
muose, atrenkant lietuvius bei 
kitus baltiečius.

Dėl informacijos, kreiptis į 
Algirdą Bielskų, 3000 Had- 
den Rd., Euclid, OH 44117* 
2122. Tel. 216-486-0869; Faksas 
216-943-4485.

Varžybos vyks vyrų, moterų ir 
visose prieauglio ir senjo- 
rų-veteranų klasėse. Dalyvauti 
kviečiami visi lietuvių ir kitų 
baltiečių lengvaatlečiai.

LSK „Žaibas”

PATIKSLINIMAS
Algio Rugieniaus, į V PLS 

žaidynes išvykos komiteto 
JAV-se pirmininko, adresas 
yra: 3620 Burning Tree Dr., MI 
48302-1511. Telefonas ir FAX - 
810-642-7049. V Pasaulio Lietu
vių Sporto žaidynės š.m. liepos 
30 — rugpjūčio 5 d. vyks Lietu
voje, Kaune ir Vilniuje. Dėl 
korespondento anksčiau pateik
to netikslaus telefono numerio, 
atsiprašome asmenį, kurio tele
fonas buvo pateiktas ir visų juo 
ska

Lietuvos jachtai „Laisvė plaukiant apie Horno Ragą, visi žuvę jūreiviai 
pagerbiami lietuviško krvželio į vandenyno gelmes nuleidimu, šias tradicines 
apeigas atliko jauniausias „Laisvės” įgulos narys, kapitono Igno Minioto 
vienuolikmetis sūnus, Tadas.

BURINĖ JACHTA „LAISVĖ” 
LAUKIAMA ČIKAGOJE

„Laisvė”, burinė — lenktyninė i 
jachta, statyta 1981 m. Ispani
joje, yra 18.3 metrų ilgio, 5.3 m 
pločio, grimzlė 3.7 metrų.

Vadovaujama kapitono Igno 
Minioto, iš Klaipėdos išburiavo 
1993 m. birželio 26 d. kelionėn 
aplink pasaulį. „Laisvė” neša 
lietuvišką trispalvę, kuri yra 
nuo paskutinio lietuviško laivo 
„Lituania”, 1944 m. karo pa
baigoje pabėgusio į Vakarus. 
Šią trispalvę išsaugojo p. 
Katinas iš New Yorko, saugojęs 
ją 50 metų. Dabar ji burlaiviu 
„Laisvė” keliauja aplink 
pasaulį, o vėliau bus patalpin
ta Vytauto Didžiojo muziejuje, 
Kaune.

„Laisvės” kelionė buvo apra
šoma Naujosios Zelandijos spau
doje, rodoma Havajų televizijo
je. „Laisvė” yra pirma lietu
viška jachta aplankiusi: N. 
Zelandiją, Fiji, Tahiti, Havajus,
San Francisco, San Vincente, prantamas. Žmonės yra svajoto- 
Rio de Jane iro, Cape Town, jaj kartais svajonės išsipildo; 
Adelaidę, Perth.ir daug kitų Įaį yra mano svajonė”.
pasaulio uostų. Norintieji drauge su „Lais-

Kiekvieno buriuotojo svajonė vės» įgula jau nUQ Bostono 
yra apiplaukti Horno Ragą - plaukti gv Lauryno upe ir per 
tai lyg apvainikavimas visų didžiuosiu8 ežeru8> aplankant 
kelionių. Plaukiant apie Horno Halifax, Quebec, Montreal, To-
Ragą, kapitonas Ig. Miniotas ronto, Cleveland, Detroit ir 
savo laiške rašo: „Horno Ragą Čikagą, kviečiame kreiptis į 
apiplaukti pavyko sėk- j.v.s. Antaną Levaną Čikagoje, 
mingai: prieš pat paskutinę tel. 708-458-2340, kuris suteiks 
naktį gavome labai stiprų prie- visas informacijas.
kinį vėją, 7-8 balų, stiprumo su 
sniegu. Bangos buvo 6 metrų.
(Kas yra buriavęs, gali įsi
vaizduoti 18 metrų burlaivį,

ATIDEDAMAS MOKSLO 
UŽBAIGIMAS

Jono H. Vėlyvio pavardė jau 
girdėta. Jo pasiekimai moksle ir 
sporte (du aukso medaliai „Pan 
Am” varžybose š.m. kovo mėn. 
Argentinoje) tikrai pasigėrėtini. 
Jonas H. Vėlyvis, 29 m. 
amžiaus, irkluoti pradėjo stu
dijų metais Harvardo univer
sitete, kur 1988 m. baigė 
inžinerijos mokslus su pagy
rimu. Studijavo toliau, ir šiuo 
metu iki ortopedinės chirurgijos 
baigimo Kolumbijos universite
te, New Yorke, jam likę tik

V

i

Jonas H. Vėlyvis, dviejų aukso me
dalių laimėtojas, š.m. kovo mėn. Ar
gentinoje vykusiose „Pan American” 
žaidynėse. Jis atstovavo JAV-ėms

s

•>* A'A

kovojantį su 6 metrų bangomis 
ir sniegu). Bet iš ryto vėjas pasi
suko į vakarus ir prie pat Hor
no dvi valandas turėjome saulę 
ir pietvakarių vėją. Su 6 kvad
ratinių metrų pačia mažiausia 
bure, darėme beveik 8-9 maz
gus, o Neptūnas leido net pafo- 
tografuoti ir išgerti šampano. Po 
to vėl prasidėjo, pavėjui su ta 
mažiausia bure darėme 15 maz
gų. Nusilipdėme sniego senį, bet 
buvo smagu, kad viskas gerai ir 
kartu liūdna, kad viena svajone 
mažiau”.

Kviečiame Čikagos lietuvius, 
buriuotojus ir visus vandens 
sporto mėgėjus, pasitikti „Lais
vę” Čikagoje, nešančią istorinę 
trispalvę aplink pasaulį.

Kaip kapitonas Miniotas yra 
pareiškęs N. Zelandijos spau
doje: „Buriavimas nėra sportas, 
bet savotiškas, kitoks gyveni
mas, gal tik nedaugeliui su-

Gero vėjo „Laisvei” ir tiems, 
kurie ją sutiks.

L.K.

aštuoni mėnesiai. Laimėti auk
so medaliai paskatino jį kuriam 
laikui atidėti studijas ir pradėti 
ruoštis tolimesniems, pasaulinio 
masto laimėjimams irklavimo 
sporte. Šiuo metu Jonas H. Vė
lyvis ir dar trys vyrai, sudaran
tys lengvo svorio keturvietės 
valties įgulą, gyvena ir treni
ruojasi Chula Vista Kaliforni
joje, garsiam treneriui Mike 
Spracklen vadovaujant, ruošiasi 
1996 m. olimpinėms žaidynėms.

Metų laikotarpiu iki olim
piados Atlantoje Jonui su 
keturvietės valties įgula teks 
dalyvauti įvairiose varžybose: 
Vokietijoje, Anglijoje, vėliau, po 
vieno mėnesio treniruočių Tra
kų ežere, Lietuvoje, vyks į Suo
miją, į Pasaulio čempionatą. 
„Pan Amerikos” varžybose į 
aukso medalių grupę lygiavosi 
Argentinos ir Kanados irkluoto
jai. JAV lengvosios keturvietės 
irkluotojai baigmėje aplenkė 
kanadiečius 613.66 prieš 

**‘*14 .07, o JAV aštunvietės leng- 
,£ vo svorio valties įgula su Jonu

H. Vėlyviu tapo pirmieji taip 
pat pasiekę 624.70 sek. laiką. 
Argentina liko antroje vietoje su 
627.76, Kuba trečioje, užbaigusi 
varžybas su 634.58 sek. laiku.

Futbolas Čikagoje

„LITUANICA” -
„LIGHTNING” 0:0
Po stambių „Lituanicos” per

galių ankstesnėse rungtynėse 
šiame sezone (4-1 ir 84) gegužės 
7 d. susitikime su „Lightning” 
buvo tikimasi, kad į varžovų 
vartus pabirs įvarčių, kaip 
pupų. Deja, taip neįvyko, nes 
baigta „švaria” pasekme 0-0. 
Taigi prie anksčiau turėtų ke
turių taškų buvo pridėtas dar 
vienas ir šiame rate „Lituanica” 
pirmauja prieš kitas komandas. 
Tačiau reikia atsiminti, kad šis 
yra antrasis ratas, tad pridėjus 
5 taškus prie praėjusių metų 
kuklaus kraičio, dar ne taip 
daug taškų turima. Bet iki šio 
rato pabaigos reikalai taškų at
žvilgiu turėtų žymiai pagerėti.

Praėjusio sekmadienio rung
tynėse, Burbank miestelyje , 
„Lituanica” turėjo aiškią 
persvarą. Tą pasako ir kampi
nių santykis — 10-1. Nemaža 
šūvių paleido žymieji „Litua
nicos” šauliai — V. Žuromskas, 
G. Kavaliauskas, R. Urbonavi
čius, tačiau nė vienas jų nerado 
vartų, nors gerokai išgąsdino 
lenkų komandos vartininką. Ta
čiau statistikoje tai liko šalti 
faktai, nieko bendro su rung
tynių pasekme neturintieji.

Žinoma, žaidėjams labai truk
dė stiprokas vėjas, o komandai 
— dviejų žaidėjų pavėlavimas, 
tad pirmąsias 15-ka minučių 
teko žaisti dešimtyje.

Smagu matyti, kad komanda 
pasipildė stiprokų žaidėjų 
ketvertu iš Morrain Valley ko
legijos, kurių vienas dabar vadi
nasi Michael Belski, tačiau jo 
senelis turėjo Bielskaus pa
vardę. „Lituanicos” vadovas 
Gediminas Bielskus mano, kad 
gal yra jo giminaitis.

Čia reikia paminėti, kad len
kų komanda turi sunkumų su 
aikšte; ji net kelis kartus 
pakeitė žaidimo adresą. Žinoma, 
tokie dalykai vargiai toleruotini 
ir lygos vadovybė į tai turėtų 
rimčiau pažiūrėti, nes tokie 
pakeitimai sudaro daug keb
lumų žaidėjams ir žiūrovams.

Gegužės 14 d. „Lituanica” tu
rės kiek tolimesnę išvyką ir 
rungtyniaus prieš „Spartos” 
vienuolikę Lombard, IL, esan
čiame Sunset Knoll parke (prie 
Rt. 53 ir St. Charles Rd.). Čekų 
„Spartos” klubas yra vienas 
seniausių Čikagoje, tik tiek, kad 
pačių čekų jame šiuo metu jau 
beveik nelikę, o tik keli užkie
tėję vadovai palaiko šio klubo 
gyvybę.

Gegužės 21 d. „Lituanica” 
sugrįš atgal į namus — aikštę 
prie Lietuvių centro Lemonte. 
Visų rungtynių pradžia 3 vai. 
p.p.

ŽAIDĖ IR JAUNIMAS

Šalia vyrų gegužės 7 d. žaidė 
ir „Lituanicos” jaunimo koman
dos. Jaunių vienuolikė sukovo- 
jo 2-2 su „Trevians”, o jaunučiai 
(14 m. ir jaunesni) laimėjo prieš 
Oak Forest 4-2.

Gegužės 14 d. jauniai rungty
niaus prieš „Green-White”, 
Lemonte, 11 vai. ryto, o jau
nučiai važiuoja į Lincoln Way, 
kur jų žaidimo pradžia bus 2 vai. 
p.p.

Žinoma, kad įvairiose mokyk
lose rungtyniauja ne vienas 
lietuvių kilmės jaunuolis. Šie 
jaunuoliai yra kviečiami įsi
jungti į „Lituanicos” komandas 
ir žaisti kartu su lietuviais. 
Naujus žaidėjus registruoja Ge
diminas Bielskus, tel. (708) 
422-8376.

KELIONĖ l LIETUVĄ
Kaip jau buvo rašyta, dvi „Li

tuanicos” komandos, papildytos

Išeivijos jaunimui Jonas H. 
Vėlyvis turėtų būti pavyzdžiu, 
kaip reikia planuoti pasisekimą 
gyvenime. Su ryžtu ir planingai 
siekiant tikslo, sėkmė visuomet 
l’,dė8 Sig. K.
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lietuviais futbolininkais iš kitų 
miestų, žada dalyvauti V Pasau
lio Lietuvių Sporto žaidynėse 
Lietuvoje. Žaidynės ten prasidės 
liepos 30 d. Jau baigiamos 
komplektuoti komandos, nors 
geresniems žaidėjams dar yra 
vietos.

Kiek sunkiau su lėšomis, nes 
yra studentų, kurie negali susi
mokėti kelionės išlaidas. Kiti 
gali prisidėti tik dalinai. Todėl 
šiam reikalui renkamos aukos. 
Galintieji palengvinti šių jaunų 
vyrų vykimą į žaidynes Lietuvo
je prašomi prisidėti auka. Ra 
šyti klubo iždininkui Leonui 
Juraičiui, 15242 Narcissus Ct., 
Orland Park, IL 60462.

E.Š.

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

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

Cardiac Dlagnoals, Ltd. 
Marųuette Medlcal Bulldlng

6132 S. Kedzle
Chicago, IL 60629

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą

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

3900 W. 99 St. Tai. (708) 422-0101
Valandos pagal susitarimą

Pirmd. 3 v p.p.-7 v v antrd 12 30 3 v p p
Irečd uždaryta, kelvd 1-3 v.p p , 

penki ir šešld 9 v r.-12 v pp

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS

CHIRURGIJA
1185 Dundaa Ava., Elgln, III. 60120

Tai. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

•132 S. Kedzle Ava., Chicago 
(312) 778-9909 arba (312) 489-4441

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 į vakarus nuo Harlem Avė

Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydytoja

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

9525 S 79th Avė , Hickory Hills, IL
Tai. (708) 998-8101
Vai pagal susitarimą

Dr. RAIMUNDAS RUGINIS
Chiropraktims gydymas nuo 

nugaros, kaklo ir galvos skausmų
1025 Ogden Avė.

Li*l«, IL 60532
Tol. 708-963-1410

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

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

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

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kedzle

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

Vizitai apmokami Medicare
Kabineto tel. (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 Schlller St., Elmhural, IL 60126 

706-941-2606
Valandos pagal susitarimą

Vakarais ir savaitgaliais tai. 706-634-1120 EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
Specialybė — Vidaus ligų gydytoms 

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

Valandos pagal susitarimą
Tel. (312) 585-7755

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS

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

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

ARAS ŽLI06A, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA

AKIŲ LIGOS
Good Samarltan Medlcal Center- 

Napervllle Campua
1020 E. Ogden Avė., Sulte 310, 

Napervllle IL 60563
Tel. 708-627-0060

Valandos pagal susitarimą

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

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzle Avė., 
Chicago, III. 60652

• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:304:00; šeštadieniais nedirba.

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

LIETUVOS
DVIRATININKAI
LENKTYNIAUJA

PRANCŪZIJOJE

Šeši Lietuvos dviratininkai 
dalyvauja XV tarptautinėse 
„Tour de Normandie” daugia
dienėse lenktynėse. 2 ir 3 vietas 
lietuviams pavyko užimti 5.6 
km ilgio lenktynių prologe. Po 
prologo ir trijų etapų 8 vietą 
užima Jonas Romanovas, 9 — A. 
Trumpauskas, 12 vietą užima 
Saulius Šarkauskas. Lietuvos 
rinktinė sudaryta iš „Klaipėdos 
naftos” ir „Vakarų banko” 
komandų dviratininkų.

LR 03.23.



i

ATOMINIAI GULAGAI
E. RINGUS

Rusiškieji gulagai

Karo ir pokario laikotarpiais 
Amerika padarė nemažai stam
bių klaidų. Viena jų buvo klai
dingas apskaičiavimas, kiek lai
ko užtruks sovietams pavyti 
Ameriką atominių ginklų ga
myboje. Manyta, kad sovietams 
reikės 10-15 metų, kol jie 
pasieks tai, ką Amerika turėjo 
1945 m. Tokią galvoseną jie 
rėmė sovietų mokslininkų atsi
likimu atominių tyrimų srity
je, pramonės sutrikimu prieš ir 
po karo, darbo jėgos trūkumu. 
Čia smarkiai apsirikta. Darbo 
rankų sovietai tikrai galėjo 
parūpinti visada, reikėjo tik 
Stalino įsakymo. Tokį įsakymą 
Stalinas pasirašė 1942 metais, 
kai Berija pranešė, jog Amerika 
jau toli pažengus atominės bom
bos gamyboje. Kai mūšis dėl 
Stalingrado dar nebuvo užbaig
tas, Maskvoje buvo sudarytas 
komitetas iš geriausių fizikų ir 
pradėta atominės bombos užuo
mazga. Atominės bombos pa
grindas yra uranijaus ele
mentas, kurio sovietai Maskvos 
institute turėjo vos 4 kg. Į visas 
sovietines tarnybas buvo iš
siųstas reikalavimas ieškoti 
uranijaus rūdos, naudojant vi
sokias priemones, visus ištek
lius. Stalinas, išsigandęs 
Amerikos pažangos ir matyda
mas galimą pavojų savo imperi
jai, davė laisvas rankas Berijai, 
kuris naujai įgytą galią išnau
dojo be jokių skrupulų.

Švenčiant Nekalto M. Marijos Prasidėjimo parapijos 80 metų jubiliejų, koncerto metu susitikę 
(iš kairės): kun. Jonas Kuzinskas, inž. Anthony Rudis, vysk. Alfred Abramowich ir parapijos 
klebonas kun. Anthony Puchenski.

Nuotr. Jono Tamulaičio

Tūkstančiai puslapių parašy
ta apie sovietų gulagus įvairių 
tautybių autorių, daug asmeniš
kų prisiminimų paskelbta, 
įskaitant Solženycino „Gulagų 
Archipelagas”, bet nei vienam 
nėra aprašymų iš „atominių gu
lagų”. O tokių buvo daug. Ten 
dirbo ir žuvo milijonai. Karui ei
nant prie galo, gulaguose pra
dėjo mažėti kalinių skaičius. 
Laike pirmos Stalino teroro 
bangos 1936-38 m. išvežti ūki
ninkai, politiniai kaliniai, ne
patikimi karininkai baigė mir
ti dėl nepakenčiamų sąlygų ir 
bado, ypač karo metu. Visiškai 
naujam projektui vėl reikėjo 
milžiniško skaičiaus darbo 
rankų. Jų parūpinimas Berijai 
nesudarė sunkumų, nes naujų 
„priešų” atsirado milijonai. Į tą 
nelaimingą sąrašą pakliuvo: 
buvę vokiečių stovyklose rusų 
belaisviai, išvežti darbininkai 
(ostarbeiteriai), Baltijos kraštų 
piliečiai, ukrainiečių, kazokų, 
kaukaziečių ir Vlasovo armijos 
daliniai. Visi tos kategorijos 
žmonės buvo vežami tiesiog į 
plačias sovietų tuštumas.

Pagal Berijos sukurtą planą, 
turėjo būti įrengta atskiros 
labai slaptos stovyklos, išmė
tytos negyvenamose srityse. Į 
tas vietoves atvežti kaliniai 
turėjo paruošti gyvenamas pa
talpas būsimiems atomo dar
buotojams. Visų pirma reikėjo 
pravesti kelius, iškirsti miškus, 
nusausinti pelkes Sibiro tund
rose, iškasti urvus Uralo kal

nuose. Visą tą darbą reikėjo at
likti be statybinės mašinerijos, 
plikomis rankomis. Dabar at
skleisti dokumentai praneša, 
kad tokių slaptų gulagų buvo 
keliolika. Iš jų vėliau išaugo 
ištisi miestai, pradžioje ar
timuose sovietijos srityse prie 
Uralo, vėliau tolimuose Sibiro 
vietovėse, kalnynuose, Kazachs
tano stepėse, kuo toliau nuo 
viešumos, toliau nuo Amerikos 
aerodromų Europoje.

Viena Berijos grupė rūpinosi 
vietovių ir įrengimų reikalais, 
kitai reikėjo parūpinti užtekti
nai rūdos, turinčios pakan
kamai uranijaus elemento. Ato
minio reaktoriaus pradžiai 
reikia 45 tonų, kad iššauktų 
grandininę reakciją, kas so
vietams pavyko tik 1948 metų 
pabaigoje. Net ir tas pasise
kimas įvyko tik todėl, kad su
vežtas į Čeliabinską visas urani- 
jus, surinktas Čekoslovakijoje ir 
rytinėje Vokietijoje, kur naciai 
bandė sukurti savo atominę 
bombą. Berija įsteigė specialią 
grupę, kurios uždavinys buvo 
surinkti uranijaus rūdą iš visos 
Sov. Sąjungos. Nežinomas kali
nių skaičius buvo išmėtytas po 
Rusijos platybes ir priverstas 
skaldyti uolas, kur tik buvo ras
tas pakankamas kiekis urani
jaus. Jie dirbo be pertraukos, be 
poilsio, nuodydami savo orga
nizmą radioaktyviomis dulkė
mis ir mirdami be jokios globos 
ar aukų registracijos. Pagyvenę 
kaliniai būdavo perkeliami 
kiton kasyklon, kai vietiniai 
klodai atrodė jau išsemti. Kaip 
tik apie tuos „uranijaus gula
gus” netgi dabar vis dar neran
dama statistinių duomenų. Iš

kastą uranijaus rūdą reikėjo ap
dirbti vietoje, todėl atsirado net 
atskiri miestai, kurių nebuvo 
nei žemėlapiuose, nei kituose 
šaltiniuose. Jie nebuvo žinomi 
net laisvų darbininkų šeimoms. 
Paštą gaudavo tik per specialiai 
įkurtą sistemą — be vietovar
džių. Duomenų apie kalinių, 
dirbusių ir žuvusių „uranįjaus 
gulaguose”, skaičių vis dar nėra 
ir turbūt nebus. Manoma, kad 
jų buvo šimtai tūkstančių. Iš 
165 gulagų Sov. Sąj., tik dvi 
stovyklos yra trumpai minimos 
kaip „uranijaus gulagai”. 
Atrodo, kad iš visų tokių gulagų 
kalinių neliko gyvųjų tarpe.

Vokiškieji gulagai

Hitleris irgi nesnaudė, 
skubėjo pagaminti savo atominį 
ginklą. Dėl uranijaus trūkumo 
vokiečiai pasirinko kitokį būdą 
pagaminti atominę bombą. Esa
me matę dažnai rodomą filmą 
apie norvegų didvyrius, sus
progdinusius vadinamo „sun
kiojo vandens” fabriką. Vo
kiečių bombos pagrindas buvo 
tas „sunkusis vanduo”, naudo
jamas reakcijos kontrolei. Po 
karo prasidėjo atominių specia
listų medžioklė Vokietijoje. 
Turbūt didžiausias skaičius 
pakliuvo į amerikiečių rankas. 
Tačiau nemažai nukeliavo į 
„plačią tėvynę”. Pagal spe
cialybes jie buvo išmėtyti į 
įvairias atomines gamyklas. Pa
gautų vokiečių tarpe buvo net 
pora Nobelio premijų laimėtojų. 
Jiems buvo duodamas uždavi
nys išspręsti tam tikras prob
lemas ir, tik jas išsprendus, 
mokslininkai gaudavo pažadą 
grįžti namo. Didelį vaidmenį 
atliko ne tik žinovų pergabe
nimas į Sov. Sąj., bet ypač 
vokiškų įrengimų, kurie liko ne
paliesti, nes buvo įrengti giliai 
kalnuose, pervežimas į Sov. Sąj. 
Nemažai technikų ir inžinierių 
nukeliavo kartu, nes tik jie 
galėjo išmontuoti ir vėl susta
tyti įrengimus sovietų atomi
niuose miestuose. Tie vokiečių 
specialistai daug prisidėjo prie 
sovietų pažangos atominių 
ginklų gamyboje. Kai kurie 
atradimai dar ir dabar naudo
jami. Dabar išaiškinta, kad iš 
viso Sov. Sąj. buvo septyni 
mokslinių tyrimų projektai, 
sukurti vien tik atvežtų vokiečių 
darbuotojų pastangomis. Dau
gelis vokiečių namo grįžo tik po 
dešimt metų.

Be patyrusių atominės energi
jos darbuotojų, sovietams rei
kėjo išlavintų mechanikų. Šią 
problemą Berija irgi lengvai iš
sprendė. Visose pereinamose 
stovyklose grįžtantieji turėjo 
užpildyti anketas, rodančias jų 
įsigytą patyrimą Vokietijoje.

Tinkamus savo tikslams sovie
tai atrinko ir pasiuntė į atomi
nius gulagus. Nepaisant milijo
nų kalinių esamuose gulaguose, 
Berijai prireikė dar daugiau 
darbo rankų, nes Stalinas, bijo
damas atominių ginklų pažan
gos Amerikoje, nutarė įsteigti 
atskirą atominių ginklų gamy
bos tinklą. Pagal naują planą, 
atominė pramonė turėjo būti 
visiškai saugi nuo galimo 
Amerikos puolimo, todėl visi 
įrengimai buvo statomi giliuose 
kalnų urvuose, visiškai nepri
klausomai nuo aplinkos. Tuose 
urvuose buvo paruoštos patal
pos atominės energijos persona
lui, sandėliai uranijui ir pluto- 
nijui, pastatytos atominės 
energijos elektros stotys visų 
įrengimų ir patalpų apšildymui. 
Išaugo nauji miestai, kuriuose 
buvo apgyvendinti atominės 
energijos darbininkai, o ap
link — keletas gulagų prie kiek
vieno miesto.

Tokiu būdu Stalinas sukūrė 
negirdėto masto pramonę tik 
tam, kad padarytų atomines 
bombas ir neutralizuotų Ame
rikos persvarą. Ši dvikova ypač 
pasireiškė „šaltojo karo” lai
kotarpyje ir aukščiausią laips
nį pasiekė Korėjos karo metais. 
Pastatyta daug miestų, vadina
mų „atomgradais” su keistais 
pavadinimais: Arzamas - 16, 
Čeliabinsk - 40, Tomsk - 4 ir t.t.

Amerikos pirminiai numaty
mai būtų išsipildę, jeigu ne 
išdavikiška personalo, dirbančio 
Amerikoje ir Kanadoje pagalba. 
Tuo būdu pirmas sovietų reak
torius buvo tikra amerikietiš
kojo kopija. Jam planus sovie
tams „parūpino” B. Pontekorvo 
(perbėgęs 1951 m.). Pirma sovie
tų atominė bomba irgi buvo ko
pija, numestos ant Hirošimos. 
Tokią bombą sovietai pagamino 
jau 1949 m. su K. Fuks (britų 
fizikas, dirbęs Los Alamos cen
tre) pagalba vėliau Hiss, Rozen
bergų.

Staliniškos paslaptys paleng
va išlenda į paviršių, visos ato
minės dirbtuvės ir jų vietovės 
rastos. Tik viena paslaptis tur
būt nebus išaiškinta: kiek mili
jonų aukų pareikalavo atominių 
ginklų gamyba Sov. Sąjungoje.

APDOVANOTAS 
LTV FILMAS

Tarptautinis radijo ir televizi 
jos universitetas Monte Carlo 
globojamas UNESCO, nekomer 
cinių televizijos filmų konkurse 
Lietuvos TV filmui „Iš skruz 
dėlių gyvenimo” (režisierė 
Janina Lapinskaitė) paskyrė 
antrąjį apdovanojimą ir bronzos 
medalį. Filme pasakojama apie 
vieno Lietuvos pensionato 
gyventojus.

Ar tikslas pateisina 
priemones?

Po nepriklausomybės atkū
rimo 1990 metais daugelį mūsų 
nustebino nepaprastai gausus 
periodinės spaudos derlius 
Lietuvoje. Nepaisant anuomet 
plačiai skelbiamo popieriaus 
trūkumo, vien laikraščių pava
dinimų atsirado keli šimtai. 
Atrodė, kad kiekvienas rąjonas, 
miestas, valsčius, organizacija, 
partija, sambūris būtinai suma
nė leisti savo laikraštį, tarytum 
tuo spaudos gausumu kompen
suojant už ilgų dešimtmečių 
draudimus, varžymus, persekio
jimus.

I tą patvinusią periodikos upę 
Lietuvoje žiūrėjome su nuosta
ba ir neslepiamu pavydu, nes 
toli nuo tėvynės mūsų spauda 
jau kentėjo „sausros metą” — 
tebegyvavo vos vienas dienraš
tis, saujelė savaitraščių ir dar 
mažiau mėnraščių. Vis gausėjo 
siūlymai, kad atėjo laikas 
„pailsėti”, iš viso atsisakyti 
lietuviškos spaudos leidimo 
užsienyje, o jos alkį numalšinti, 
prenumeruojant laikraščius iš 
Lietuvos.

Per penkerius metus daugelis 
įsitikino, kad lietuviška perio
dika iš anapus Atlanto vis dėl
to mūsų poreikių čia negali pa
tenkinti. Nors pagrindiniai 
Lietuvos laikraščiai užsienyje 
(pvz., JAV) turi savo įgaliotinius, 
besirūpinančius prenumeratorių 
suradimu, tos spaudos populia
rumas gerokai sumažėjo. O kaip 
tėvynėje? Ar tie šimtai laikraš
čių dar vis gyvuoja, ar turi pa
kankamai skaitytojų?
Jau seniai iš įvairių šaltinių 

girdime, kad nemaža Lietuvos 
gyventojų dalis neįstengia užsi
prenumeruoti arba kioske bent 
retkarčiais nusipirkti dien
raščio, nes eilinio žmogaus 
uždarbis ar pensija yra juok
ingai maža. Jeigu reikia rinktis 
tarp laikraščio ir duonos kąsnio, 
pasirinkimas juk aiškus. Tačiau 
ir čia žmonės randa išeitį. Pasi
rodo, kad labai išpopuliarėjo 
miestų, miestelių, kaimų skai
tyklos ir bibliotekos, gaunančios 
periodinę spaudą. Apie tai tą 
pačią — balandžio 20 — dieną 
išsamiai rašo „Lietuvos aidas” 
ir „Lietuvos rytas”.

„Centrinėje (Mažeikių — DB) 
bibliotekoje prie naujų leidinių 
vitrinos jau įprasta matyti 
eilutę žmonių. Jie ateina per 
pietus ir tyliai laukia valandą,

Danutė Bindokienė

dvi, kol atliks vienas ar kitas 
laikraštis” („LA”). Eilės susi
daro Kaune, Marijampolėje, 
Alytuje, Panevėžyje, Ukmer
gėje... Labiausiai skaitomi laik 
raščiai — „Lietuvos rytas”, 
„Respublika”, „Lietuvos aidas”, 
„Valstiečių laikraštis”, bet ir 
kiti neguli užmiršti. Bibliotekos 
neturi lėšų užprenumeruoti 
daug egzempliorių, tad ir laukia 
žmonės ilgose eilėse, kol nusi
šypsos laimė ir į rankas gaus 
naują laikraštį. Žinome, kad ir 
mūsų „Draugas”, siunčiamas į 
bibliotekas, yra labai populiarus 
— eina per rankas, kol „suskai
tomas į skutelius”. Gaila, kad 
palyginti nedaug egzempliorių 
į tėvynę nukeliauja, nes iš ten 
beveik niekas nepajėgia 
prenumeratos apmokėti, reikia 
laukti geraširdžių skaitytojų 
malonės iš užsienio. Jeigu 
„Draugas” didesniais kiekiais 
patektų Lietuvon, tikrai taptų 
tiltu, jungiančiu lietuvius 
šiapus ir anapus Atlanto.

Besivaržydama dėl pirmumo 
bei populiarumo, Lietuvos perio 
dika kartais „išeina į lankas”. 
Ypač tuo „žurnalistiniu lais
vumu” pasižymi „Respublika”, 
mokanti pataikauti „skaitytojų 
skoniui”. Neatsilieka ir kai ku 
rie L > ' laikraščiai. Amerikoje 
prie ūuiUg ko esame pripratę, bet 
vis dėlto galioja gan griežta 
spaudos etika. Didieji dienraš 
čiai, skiriami visai šeimai, 
paprastai vengia nuotraukų ar 
rašytos medžiagos, sukeliančios 
paauglių smalsumą ir skai
tytojų erotinę nuotaiką. Šiam 
tikslui yra pornografiniai 
leidiniai. Pasirodo, kad Lietuvos 
žurnalistika dar „neišėjo iš pa
auglių amžiaus” ir neskiria, kas 
tinkama rimtam dienraščiui, o 
kas „kitos rūšies” spaudai. Be 
gaudydamas populiarumą, net 
„Lietuvos rytas” nuslysta į 
klampynes (pvz., 04.08 d. laido
je duodamas „meilės pamo
kas”). Įdomu, kaip tėtės ar ma
mos jaučiasi, kai jų atžalynas 
skaito tokius straipsnius ir ma
to nuotraukas? O gal slepia nuo 
vaikų kai kuriuos laikraščio 
puslapius? Jeigu jau tokiomis 
priemonėmis Lietuvos dienraš
čiai stengiasi padauginti savo 
tiražą, tai geriau lietuviai lai 
būna „laukiniai žmonės, kurie 
laikraščių neskaito”. Tikslas 
juk ne visuomet pateisina prie
mones...

KARININKAS LEMTIES 
SIAUTĖJIME

ATSIMINIMAI
Dim. mjr. JUOZAS KRAKAUSKAS

Išsilaipinome ir žengiame į tuščias kareivinių 
patalpas. Mūsų vadovas atsiprašo, kad vakarienei jau 
pavėlavom. „Ryt pusryčiai tikrai bus”. Sugulėm, bet ne 
visiems užteko čiužinių, o kai kam ir antklodės. Gerai, 
kad vasaros naktys šviesios. Kiekvienas susirado, ko 
ieškojo.

Rytojaus dieną pusryčius gavome — buvo skanūs. 
Vakarienės nevalgėm, nes neturėjome ko. Susėdome į 
vagoną ir kaip geri ponai patraukėme į Rytprūsius. Tai 
lietuvininkų kraštas. Prisiminėme prūso — lietuvininko 
J. Zauerveino žodžius: „Lietuviais esame mes gimę”.

Pietų Prūsijoj, Likę (Liak) išlipome ir dar geroką ga 
balą pažygiuojame iki savo „namų”. Saulutė gerai šil
do, ir žygiuojant asfaltas vos nelimpa prie padų. 
Pagaliau pasirodo didelė lyguma: iš vieno šono vieškelis 
su ūkio pastatais, yra ir kitų karinės paskirties pastatų, 
iš kitos — plikas laukas. Čia mūsų „namai”. Ši lyguma 
„gyva” — didelis laukas aptvertas spygliuota viela. 
Viduje suskirstyta į taisyklingus kvadratus.

Ten susipažinome su vokiečių karininku, mąjoru 
Rintei, tai buvusio Lietuvos „valdovo” Rentei giminai
tis. Jis beveik kasdien mus aplankydavo, atnešdavo 
dvasios peno — vokiškų žurnalų, laikraščių. Mums buvo 
gerai, nereikėjo pinigų išleist, nors pinigų, kokių ten 
reikėjo, neturėjom.

Šis draugiškas mąjoras papasakojo ir apie prancū

zų karininkus, kurie toliau gyveno. Pasivaikščioti išei- 
davom pagal „garbės žodį” 10-15 km. Tolumoje matėm 
mažą gyvenamąjį namelį, kuris, pagal majoro 
pasakojimą, buvo Josifo Stalino sūnaus, kuris per karinį 
radiją davė interviu. Jo nė su „garbės žodžiu” neišleis
davo.

Kartą majoras į mūsų „viešbutį” atnešė pieštukus 
ir popierius: už poros dienų važiuos į Kauną ir atiduos 
laiškus Kaune gyvenančių šeimoms, o kitiems — pasiųs 
pagal adresus.

Majoras po savaitės, grįžęs iš Kauno, vėl aplankė 
mus. Kauniečiams atvežė laiškų ir dar šio bei to. Ki
tiems — laiškus išsiuntinėjo pagal adresus. Vokietis savo 
žodį ištesėjo.

Pagaliau mūsų svečias atėjo neįprastu laiku, po pietų 
ir vėl su „lektūra”. Jo nuotaika gera, kartais būdavo 
surugusi. Išeidamas praneša gerą žinią: „Po dviejų dienų 
aš ateisiu su jumis atsisveikinti. Jūs važiuojat į Vilnių”.

Atėjo žadėtoji diena, atsisveikiname su mąjoru Rin
tei — ir į Vilnių. Visi sveiki, tik truputį „apdžiūvę”.

Gaila, kad nebuvo tokio Saliamono, kuris galėjo 
pasakyti: „Ponai, į Rytus galima greit patekt, bet ne visi 
iš ten grįžta”.

Vilniuje vėl susirinkome pažįstamų būrelis. Kai 
kurie stojo į Savisaugos batalionus. Aš norėjau grįžti 
greičiau į Kauną pas mamą ir atostogauti. Su sovietine 
ir vokiška kariuomene atsiskaičiau visam laikui.

Aš jau Kaune. Mama su ašarom sutiko savo sūnų 
„palaidūną”. Aplankau pažįstamus. Kalbų kalbelių be 
galo. Tai ir buvo „1000 ir viena naktis”.

Be darbo negyvensi. Pradedu dirbti Draudimo ins
pekcijoj. Darbas sėslus, tik retkarčiais išvažiuoju į vals
čius. Čia bedirbant (A. Mickevičiaus g.), pasitaiko pro
ga susikeist butais į Lazdijus (Seinų apskr.), ten darbas 
toks pat, bet kategorija aukštesnė.

Lazdijai — mano vaikystės ir jaunystės miestas. Čia 
įvyko ir stebuklas — beturčių, bežemių tėvų vaikelis 
baigė gimnaziją, paskui — Pirmojo Lietuvos prezidento 
(PLP) Karo mokyklą ir, kaip karininkas (XIX laida), 
išėjau į gyvenimą.

Taigi aš vėl Lazdijuose. Susibūrė jaunimo ratelis. 
Kada galima pašokam, padainuojam, o vokiečiams kar
tais kokį triuką sutaisom. Šokėjų ir dainininkų rately 
buvo mažytis ratelis, kurio „veikėjai” sugebėjo liežuvį 
ir rankas panaudoti nors pasyviam, bet vokiečiams 
nenaudingam darbui. Šiam tikslui reikėjo rašomosios 
mašinėlės su santūriu ar santūria mašininku(e), 
dauginimo aparato ir keleto drąsių ir sumanių gimnazis
tų užbaigt paruoštą darbą.

Greit suradau patikimus asmenis. Paruoštą 
kreipimąsi ar skelbimą perduodavau mašininkui „R”, 
daugindavo K.L., o M.,su savo bendradarbiu,gatvių pra
džioje, įeinant į miestą (iš 4-rių pusių), priklijuodavo 
reikalingą kreipimąsi į ūkininkus ar šaukiamus vyrus. 
Miltų klijai (košelė) skelbimą laikydavo 2-3 dienas ar
ba iki policija nuplėšdavo.

Taip buvo sustabdyta Lazdijuose vyrų, arklių ir 
papildoma, po Lietuvos rinktinės mobilizacija į SS 
legioną.

Būtų labai įdomu vėl visiem susitikt su raštininku 
, J*.”, „K.L.”, žinau dabar Australįjoj ir „M.” «u jo bendra
darbiu. Būtų labai malonu, kad šie vyrai būtų gyvi ir 
sveiki.

Mobilizacija į Lietuvos Vietinę rinktinę (LVR) praėjo 
labai gerai. Lazdijuose buvo suorganizuota kuopa. 
Kuopos vadas — mano gimnazijos vicedirektorius. Aš 
— I būrio vadas ir t.t. Palaipsniui vokiečiai aprūpino rū
bais, maistu, ginklais ir kt. Prie Stalingrado žlugus vok.
6-tai armijai, Raudonoji armija, jau sunkiai sulaikoma, 
veržėsi į Vakarus. Romėnai sakė: „Quod Deus perdere

vult, prius dementat” (ką Dievas nori nubausti, pirma 
atima protą). Žmonių žudynės ir milžiniškos karo pa
švaistės Reichą privedė prie visiškos kapituliacijos.

Mūsų LVR vokiečiai norėjo pasiųsti į Rytus, bet 
nepavyko. Kartą pulkininkas Kazitėnas pasišaukia 
mane ir sako: „Tamstai iš Rinktinės štabo įsakyta vykti 
į Marijampolės karo mokyklą ir prisistatyti jos virši
ninkui”. „Ponas pulkininke, dėl šeimyninės padėties aš 
nelabai norėčiau”. O pulkininkas: „turėdamas vieną 
kadro karininką, jo nenoriu atiduoti”. Klausimas iš
spręstas mano naudai, bet ar ilgam laikui.

Ir kartą pulkininkas vėl: „Tamsta leitenante, rytoj 
jūs su vienu kareiviu sunkvežimiu vyksite į Kauną, 
Rinktinės štabą, tarnybiniais reikalais. Štai vokas. 
Laimingos kelionės!”

Rytojaus dieną anksti išvažiuoju. Nuotaika gera. 
Diena graži. Galvoju, kad savo uždavinį atliksiu laiku 
ir gerai. Bet gyvenime taip daug kas atrodo.

Marijampolės gatvėje jokio judėjimo. Tolumoj stovi 
vokiečių tankas, o prie jo — SS vyrukai. Vairuotojas 
klausia, ką daryti? Aš jam: „važiuok tiesiai, bet 
nesuvažinėk tanko ir tų vyrukų”, pąjuokavau. Ir staiga: 
„Halt!” (Stok!). Išlipu iš mašinos ir priaistatau, kas esu. 
O jis: „Gewehr ab!” (Atiduok ginklą!) Prisipažįstu, kad 
aš beginklis. Kareivis žiūri į mane (šautuvą laikydamas 
už nugaros). Pagalvojau: „galinėtis — nesąmonė”. 
Vairuotoją, jis civilis, paleidžia. Pasakiau, kad jis 
praneštų pik. Kazikėnui. Vėliau sužinojau, kad jis, grįžęs 
į Lazdijus, viską pasakė. Plechavičiukai viską greit su
tvarkė ir su ginklais išėjo... Liko tik vienas komendan 
tas pik. Kazikėnas, ir vokiečiams, sako, nebuvo kas 
veikt.

(Bus daugiau)
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LIETUVIŲ TELKINIAI

CLEVELAND, OH

SPORTO ŽAIDYNĖS 
CLEVELANDE

45-8108 metinės Š. Amerikos 
Lietuvių Sporto žaidynės vyksta 
gegužės 19, 20 ir 21 d., Cleve- 
lande. Žaidynių vykdytojas- 
Clevelando LSK „Žaibas”. Dėl 
smulkesnių informacijų, žiū
rėkite šios dienos „Sporto ap
žvalga” (3 psl.).

VYRESNIŲJŲ POPIETĖ

Vyresniųjų popietė įvyko 
gegužės 9 d. Dievo Motinos 
parapijos Konferencijų kam
baryje. Sveikatos reikalais 
kalbėjo dr. Elena Čeičienė.

Visuomenininkas Vincas Apanius, 
neseniai šventęs savo 80-jį gimta
dieni.

Nuotr. VI. Bacevičiaus

1

„GYVATARAS” MOTINOS 
DIENOS ŠVENTĖJE

Gegužės 7 d. JAV Lietuvių 
Bendruomenės Clevelando apy
linkės valdyba suruošė Mo
tinoms pagerbti vakarą. Pro
gramą atliko Hamiltono lietu
vių tautinių šokių šokėjų grupė 
„Gyvataras”. Grupės vadovė 
Elytė Tarvydienė, programos 
pranešėja — Rūta Kamaitytė, 
„Žagarų” orkestro vadovas 
Kazimieras Deksnys. Gausiai 
susirinkusi publika nuoširdžiai 
įvertino jaunų šok' pastangas 
tęsti „Gyvataro” u vbą.

GRAŽI „ŠVYTURIO” 
VEIKLA

Šalia Šv. Kazimiero lituanis
tinės mokyklos veikia lituanis
tinio ugdymo tęsinys, pasiva
dinęs „Švyturiu”, kurį sudaro 
mokiniai, baigę lituanistinės 
mokyklos aštuonis skyrius.

„Švyturio” pirmajai pamokai 
vadovavo Nijolė Kersnauskaitė, 
tema — „Tikslus anglų-lietuvių 
kalbos vertimas”.

Kun. Ged. Kijauskas aptarė 
krikščionybės reikšmę. Algis 
Rukšėnas aiškino apie lietuvių 
emigraciją, M. Šarkienė-iapie 
dietą, rašytoja Aurelija Balašai- 
tienė kvietė pamilti lietuvių 
kalbą ir ragino didžiuotis savo 
lietuviška kilme. Dr. Linas 
Vaitkus rodė vaizdajuostę apie 
angelus. R. Šilgalienė aiškino 
Lietuvos istoriją, dailininkas R. 
Laniauskas kalbėjo apie Lietu
vos simbolius, dr. B. Kaspe
ravičienė mokė austi juostas, 
Giedrė Kijauskienė — dažyti 
margučius. PLB vicepirmininkė 
Milda Lenkauskienė pasakojo 
apie visuomeninę veiklą — kaip 
PL Bendruomenė jungia lietu
vius,pasklidusius visame pasau
lyje.

Šios programos globėjos yra

JUNO BEACH, FL

BALFO PALM BEACH 
SKYRIAUS METINIS 

SUSIRINKIMAS
BALFo metinis susirinkimas 

-vasario 28 d. vyko St. Paul of 
the Cross parapijos mokyklos 
klasėje. Pradėdamas susirinki
mą dr. Jonas Šalna pasveikino 
kun. Vytautą Pikturną jo 80-jo 
gimtadienio proga, linkėdamas 
daug sveikatos ir energijos dar
buose. Susirinkimui pirminin
kauti jis pakvietė dr. Praną 
Budininką, sekretoriauti — Da
lią Augūnienę.

Pranešime apie 1994 m. veik
lą dr. J. Šalna pasidžiaugė 
apylinkės lietuvių dosnumu ir 
pagalba ruošiant BALFo ge
gužinę. Ypač dėkojo apylinkės 
moterims, kurios gamina mais
tą, renka laimėjimams laimi
kius ir labai daug dirba geguži
nėje. Pernai gegužinė labai ge
rai pavyko. Puikiai pasisekė ir 
rinkliava. BALFo jubiliejiniame 
suvažiavime, Čikagoje, Palm 
Beach apylinkei atstovavo dr. 
Pranas Budininkas (BALFo di
rektorius), Janina ir dr. Jonas 
Šalnos bei Rimgailė Zotovienė.

Roma Mildažienė perskaitė
1994 metų BALFo skyriaus su
sirinkimo protokolą, kuris buvo 
priimtas be pataisų, o iždi
ninkas atliko 1994 m. iždo apy
skaitą.

Susirinkę išreiškė padėką dr.
Jonui Šalnai, sėkmingai vado
vavusiam Palm Beach BALFo 
skyriui. Po ilgų diskusijų buvo 
išrinkta nauja BALFo Palm 
Beach apylinkės valdyba: pirm. 
dr. V. Majauskas (pažadėjęs pir
mininko pareigose būti viene
rius metus), vicepirm. Jonas 
Štaras, sekretorė — Janina Šal- 
nienė, iždininkas — Vytautas 
Kulpa, narė — Aldona Biliū
nienė.

gindamas gyvai reaguoti į JAV 
valdžios sprendimus Lietuvos 
atžvilgiu, siųsti laiškus ir skam
binti Kongreso ir Senato na
riams.

Dovanų paskirstyme dail. 
Rimgailės Zotovienės paveikslą 
laimėjo dail. Stasė Smalinskie- 
nė.

LB PALM BEACH
APYLINKĖS METINIS 

SUSIRINKIMAS
LB Palm Beach apylinkės 

metinis susirinkimas kovo 14 d. 
vyko Piccadilly restorane. Da
lyvavo gražus būrys narių. Su
sirinkimą pradėjo LB pirm. dr. 
V. Majauskas, pakvietęs pirmi
ninkauti dr. H. Solį, sekreto
riauti — Giedrę Kulpienę.

Praėjusių metų susirinkimo 
protokolą perskaitė Dalia Augū- 
nienė. Protokolas priimtas be 
pataisų.

LB Palm Beach apyl. pirmi
ninkas dr. V. Majauskas ap
žvelgė praėjusių metų veiklą. 
Jis dėkojo kun. V. Pikturnai už 
religinę globą ir turiningus pa
mokslus; Irenai Manomaitienei 
už vadovavimą „Dainos” cho
rui; Vincui Šalčiūnui už „Biu
letenio” redagavimą ir leidimą; 
Onai Šalčiūnienei, Romai Mil- 
dažienei ir Paulinai Banienei už 
„Biuletenio” platinimą. Dr. Ma
jauskas apžvelgė visus kultūri
nius įvykius, minėjimus, prane
šimus ir diskusijas, metų slink
tyje vykusius „Piccadillyje”.

Iždininkas Marius Sodonis pa
teikė iždo apyskaitą. Vincas Šal- 
čiūnas perskaitė kontrolės ko
misijos pranešimą. Jonas Jaku
bauskas kalbėjo apie lietuviškų 
kapinių (Palm Beach Memorial 
Gardens) problemas. Jis pami
nėjo ateityje norimus atlikti 
papuošimus, bet svarbiausiai, 
apie lėšų stygių. Ragino visus 
daugiau aukoti LF, tuo pačiu 
padidinant ir kapinių įplaukas.

Naująją valdybą sudaro: Algis 
Augūnas, Vladas Barius, Jonas 
Garla, Marius Sodonis, Jonas 
Štaras ir Ona Šalčiūnienė. 
Kontrolės komisijon išrinkti: dr. 
Pranas Budininkas, Adolfas 
Deikis ir Rožė Barienė.

BALFO GEGUŽINĖ
Balandžio 6 d. oras buvo aud

ringas, todėl BALFo valdybos 
nariai susirūpinę laukė svečių 
Carlin parke. Nepaisydami de
besuoto dangaus, metinėn gegu- 
žinėn susirinko daugiau negu 
130 lietuvių. Gegužinė ruošia
ma telkti lėšas vargstantiems 
lietuviams. Iš Čikagos geguži- 
nėn atskridusi BALFo centro 
valdybos pirm. Marija Rudienė,

savo žodyje priminė, kad pensi- viešėjo Dalios pusbrolio duktė
ninkai ir vaikai Lietuvoje ypač 
reikalingi paramos.

Nors šeimininkėms, vėjui 
siaučiant, kartais reikėdavo ap
glėbus laikyti lėkštes, dalyviai 
gardžiavosi lietuvišku maistu 
(pagarba Aldonai ir Vytui Biliū
nams, Janinai Šalnienei), vaiši
nosi gaivinančiais gėrimais (au
kojo Jonas Stankūnas), bandė 
laimę dovanų laimėjimuose, ku
riems vadovavo Nyka Solienė, 
pranešinėjo Algis Augūnas.

Naujasis BALFo Juno Beach 
skyr. pirmininkas dr. V. Ma
jauskas padėkojo susirinku
siems svečiams ir visiems,padė- 
jusiems gegužinę ruošti. 0 mie- 
laširdingas lietus prapliupo lyti 
tik visiems palikus Carlin 
parką.

NAUJA MALDAKNYGĖ

Palm Beach ir Pompano Beach 
apylinkių lietuviai meldžiasi iš 
naujos maldaknygės, nes seno
sios buvo jau gana nusidėvėju
sios. Kun. Pikturnai pritariant 
ir prižiūrint, Vincas Šalčiūnas 
kompiuteriu paruošė ir išleido 
„Sekmadienių ir šventadienių 
Mišios” (Port St. Lucie, 1955 m. 
sausio mėn.).

Maldaknygėje yra šv. Mišių 
dalys ir 19 giesmių. Giesmės su
skirstytos į: Įprastines, Kalėdų, 
Gavėnios, Velykų ir Marijos 
garbei. Visi džiaugiasi nauja 
maldaknyge ir yra dėkingi kun. 
Pikturnai ir Vincui Šalčiūnui.

SVEČIAI IŠ LIETUVOS
Juno Beach ir apylinkių lietu

viai džiaugėsi svečiais iš Lietu
vos. Pas Birutę ir dr. Antaną 
Čiurius viešėjo Birutės broliai 
Aleksas ir Romas Bičkauskai.

Pas Janiną ir dr. Joną Šalnas 
viešėjo dr. Jono sesers duktė, 
Roma Mickevičienė.

Pas Dalią ir Algį Augūnus

dr. Dalia Jucytė, kuri, gavusi iš 
SOROS fondo stipendiją, 
Thomas Jefferson universitete, 
Philadelphijoje, gilino žinias 
„Ultra sound” srityje.

Pas Onutę ir dr. Vladą Vait
kus viešėjo stomatologas (dantų 
gydytojas) dr. Bronislavas Ja- 
nickas iš Druskininkų. Jis at
vyko į JAV pagilinti savo žinias, 
susipažinti su naujausia dantų 
gydymo technika, pasitarti su 
dr. Vaitkumi rūpimais Lietuvos 
stomatologams klausimais, ap
lankyti įvairias profesines 
parodas bei pamatyti privačius 
dantų gydytojų kabinetus, ste
bėti kaip jie dirba su pacientais. 
Tad dr. Vaitkus vežiojo dr. Ja- 
nicką pas savo pažįstamus dan
tų gydytojus, laboratorijas; vežė 
ir į Miami, kur vyko dantų gy
dytojų konvencija ir profesinės 
parodos.

Dr. Bronislavas Janickas yra 
Lietuvos stomatologų sąjungos 
III-jo kongreso organizacinio ko
miteto pirmininkas. Kongresas 
vyks š.m. gegužės 4-6 d. „Nemu
no” sanatorijos kultūros namų 
salėje, Druskininkuose. Kongre
se pranešimus skaitys Lietuvos 
stomatologai ir svečiai iš Es
tijos, Latvijos, Norvegijos, Šve
dijos, Vokietijos ir JAV. Veiks 
ir stomatologinės parodos.

Dr. Vladas Vaitkus III-čiajam 
Lietuvos stomatologų kongresui 
paruošė išsamų pranešimą su 
daugybe skaidrių „Endosaliniai 
ir poantkauliniai implantai. Jų 
panaudojimas stomatologinėje 
praktikoje”.

PATIKSLINIMAS
Rašydama apie Lietuvos Duk

terų ruoštą madų parodą minė
jau, jog bilietus platino Lina Žit- 
kienė su dr. Pranu Budininku. 
Turėjo būti: Lina Žitkienė pla
tino bilietus su dr. Jonu Šalna.

D. A.

Movlng—Kraustymas
Profesionalus patarnavimas pri
einamomis kainomis, jums patogiu 
laiku. Draudimas garantuotas. Kreiptis:*
Gediminas: tai. 312-928-4331

L.A.R.K. Moterų s-gos 76 kuopos veiklos sukaktuves švenčiant, šv. Mišias 
St. Pete Beach pranciškonų koplyčioje aukoja vietiniai kunigai ir svečiai iš 
Lietuvos. Iš k. — kun. Petras Baniūnas, kun. dr. Matas Gyvas, Panevėžio 
vyskupijos vysk. Juozas Preikšas, Šv. Kazimiero misijos vadovas kun. 
Steponas Ropolas, OFM, ir kun. Saulius Filipavičius.

CLASSIFIED GUIDE
REAL ESTATE REAL ESTATE

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

BALYS BUDRAITIS
Patarnauja (vairių nuosavybių 

pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti 

skambinkite: 
BUDRAIČIUI

Bu#. 706499-7000 Res. 312-7763971 
Fax. 706486-7006 Pager 312-3060307

MISCELLANEOUS

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

10%—20%—30% pigiau mokėsit 
pas mus už apdraudę nuo ugnies, 
taip pat ir už automobilio 
draudimą.

FRANK ZAPOUS 
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. 708-969-2658.

Kokybiškai atlieku vidau* Ir lauko 
namų remontus, dažymą ir šiaip apy
vokos darbus. Pigiai, greitai, 
sąžiningai. Turiu rekomendacijas.
Kreiptis: 708-658-8599.

DAINŲ ŠVENTĖS
VAIZDAJUOSTĖ

Prisiminkite 
praeitos vasaros 

Dainų šventę 
Alvido Buklio 

nufilmuotoje ir 
Vidos Kuprytės 
suredaguotoje 

aukštos kokybės 
VHS juostoje.

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 
1 Apartmentus ir žemę
■ Pensininkams nuolaida

FOR SALE 
6 unlt apt. bldg. 

Evergreen Park, IL
4—2 bedrm. apts., 2—1 
bedrm. apt. New roof, nev\ 
hot water heater. Ash
$299,000

First Investment
R.E. Corp. 

708-594-7900
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KMIECIK REALTORS
7922 S. Pulaski Rd.

4365 S. Archer Avė.

DANUTĖ MAYER 
284-1900

jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės į Danutę Mayer. ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asrųęniškai 
patarnaus. Įkaiftąyirpas,veltui.
•

FOR RENT

Išnuomojama* 8 kamb. 2 mlag.
apšMdytaa M.; šaldytuvas, ir virimo 
plyta; 71 St. ir W ash te na w apyl. 3426 Į

♦ 1 mšn. „securtty dep” Ir 
, Kreiptis (Almą: 312-476-8727.

Išnuomojamas 2 mleg. apšildo
mas butas antrame aukšte, 71 St. 
& Mozart Avė. $450 į mėn. Pensi
ninkams nuolaida. Skambinti va
karais: 708-922-0403.

Išnuomojama vasarvietė
Union Pier, Michigane. Teirautis: 
dieną tel. 312-254-4470; vakare 
— tel. 708-485-3725.

ŠV. KAZIMIERO ŠVENTĖ

Kovo 5 d. Palm Beach apylin- 
muzikė Rita Čyvaitė-Kliorienė kės Vyčiai minėjo savo globėją 
ir mokytoja Eglė Laniauskienė. §v. Kazimierą. Iškilmingas šv. 
Jos kviečia lektorius. Mokiniai Mišias aukojo ir pamokslą pasa- 
noriai lankosi ir domisi kė kun. V. Pikturna. Pamaldų 
pamokomis. metu giedojo „Dainos” choras,

T.G. vadovaujamas Irenos Manomai- 
_________________________ tienės. Vargonavo muz. Liudas

Vilniaus baleto mokyklos vie
nuoliktoke Nelė Beliakaitė tapo 
laureate Maskvoje vykusiame

Stukas.
Po pamaldų „Holiday Inn”, 

Singer Island įvyko vakarienė. 
Svečių tarpe buvo ir Lietuvos

XXIII tarptautiniame jaunųjų geimo narys dr. Alfonsas Vaiš- 
baleto šokėjų konkurse „Rix de nora8 Savo trumpame sveiki* 
Laussane . Lietuvaitei buvo nįme 8Večias aptarė Lietuvos 
paskirta trečioji piniginė prerm- problema8) pasidžiaugė, kad Vy- 
ja, medalis bei diplomas. Pernai iiai nepamiršta Lietuvos. Palm 
pirmąjį prizą laimėjo taip pat LB apyl pinn dr y Ma_
lietuvaitė Rūta Jezerskytė. jauskas pasveikino Vyčius, ra-

LIETUVOS AIDAI

veda KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 
Penktadieniais 7:00 v.v. — 8:00 v.v. 

1450 AM banga.

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

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

m^utco ev fcmc

DON'T SPEND IT AIL SAVE SOME AT

MUTUAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

Chorleied and Superyiied by ihe United Stelei Govei nmenl 
2212 W CERMAK ROAD • CHICAGO, IUINOIS 60608 PHONE (312) 847 7747

Kaina tik $25

Čekius siųsti:

Lithuanian R. Catholic 
Federation of America

4545 W 63 Street 
Chicago IL 60629

IEŠKO BUTO

Ieškau Išsinuomoti 4 kamb. bt.
Brighton Pk. apyl. arba į Vakarus 
nuo Kedzie Avė.

Tel. 312-776-2745

^^1 midlcind Padarai
Savings and Loan Association

75 metus aptarnauja lietuvius

Indėliai iki $100,000.00 
Apdrausti Federalinės valdžios

MAROUETTE PARK
2567 WEST 69th STREET

(1-312) 925-7400
BRIDGEVIEVV

8929 S HARLEM AVĖ 
(708) 598-9400

BRIGHTON PARK
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470

938G ta
kum Maste 
LENOER

DRAUGE GAUNAMI NAUJAUSI 
LEIDINIAI

AŠ PADARYSIU JUS ŽMONIŲ ŽVEJAIS. Atsimi

nimai iš gyvenimo Lietuvoje ir Sibire.
Stanislovas Kiškis. 140 psl............................ $7.50

ČIURLIONIS: Painter and composer. Stasys Goš
tautas. 558 psl................................................... $25.00

KELIONIŲ VYNAS. Kelionių įspūdžiai. Henrikas
Stasas. 276 psl................................................. $12.00

LIETUVIŲ EGZODO LITERATŪRA 1945-1990.
Red. K. Bradūnas ir R. Šilbajoris. 861 psl. $30.00

ŽIEMOS ERŠKĖTIS. Eilėraščiai. Jul. švabaitė. 86

psl........................................................................... $7.00
GYVENIMO VINGIUOS. Atsiminimai. Veronika

Maminskaitė-Kulbokienė. 504 psl................ $8.00
LIETUVIŲ PAPROČIAI IR TRADICIJOS IŠEIVI

JOJE. Dan Bindokienė. 364 psl.................. $15.00
MANO KRYŽIAUS KELIŲ ODISĖJA. Sibiran

tremtinio atsiminimai. Povilas Šilas. 320 psl $8.00
ALEKSANDRAS KAČANAUSKAS. II. Chor.

dainos. 180 psl.................................................. $12.00

Pastaba. Užsakant knygas paštu, Illinois gyventojai 
prideda Sales tax 8.75% nuo knygos kainos. Tačiau visi tiek* 
Illinois, tiek ir kitų vietovių knygų užsakytojai prideda pašto 
ir supakavimo išlaidų apmokėjimui.
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LAIŠKAI
DRAUGAS, penktadienis, 1995 m. gegužės mėn. 12 d.

GERI STRAIPSNIAI

Susidomėjęs „Drauge” skai
čiau straipsnį: „Kas traukia 
prezidentą Clinton į Maskvą” 
(gegužės 5 d.), radęs Stasio 
Suranto pavardę jau antrą 
kartą gan trumpu laiku. Atro
do, kad „Draugas” įsigijo labai 
kompetentingą bendradarbį ir 
tikiuosi jo straipsnių ateityje 
daugiau skaityti.

S. Surantas mintis dėsto logiš
kai, sklandžiai, paremia faktais, 
kurie daugeliui galbūt nebuvo 
žinomi. Būtų įdomu daugiau 
apie šių straipsnių autorių 
žinoti: ar jis neseniai atvykęs iš 
Lietuvos, ar iš anksčiau čia 
įsikūręs. Vienaip ar kitaip, 
pageidaučiau daugiau jo straips
nių „Drauge” rasti.

Algirdas Jonas Vaitkus 
Oak Lawn, IL

Pastaba. „Draugo” redakcija 
taip pat vertina Stasio Suranto 
straipsnius. Turime pažadą, kad 
jie dažniau pasirodys dienraščio 
skiltyse. S. Surantas gyvena 
Rockford, IL, jau nemažai metų, 
yra bendradarbiavęs vietinėje 
amerikiečių spaudoje ir įsi
jungęs į lietuvių visuomeninį 
gyvenimą.

PIRMI RINKIMAI BE 
OKUPACINĖS 

KARIUOMENĖS

Vertindami neseniai Lietuvo
je įvykusius rinkimus į savi
valdybes, nepamirškime vieno 
svarbaus fakto, turėjusio įtakos 
ankstesniems Seimo ir prezi
dento rinkimams. Seimo ir pre
zidento rinkimai Lietuvoje vyko 
dar labai plačiai po ją pasklidus 
buvusios SSSR, vėliau Rusijos, 
kariuomenės daliniams. Šieme
tiniai rinkimai į savivaldybes gi 
vyko, kai nėra nei vieno okupa
cinės kariuomenės kareivio, tik
rai laisvoje nepriklausomoje 
valstybėje. Gal dėl to rezultatas 
toks, o ne kitoks — dešiniųjų 
naudai.

Kiek įtakos SSSR, vėliau Ru
sijos, kariuomenė galėjo turėti 
rinkimuose į Seimą ir renkant 
prezidentą, nesiimu įvertinti 
nei skaičiais, nei procentais, ta
čiau noriu priminti tai, ką buvo 
pastebėjęs ne vienas rinkiminių 
komisijų narys, ar stebėtojas. 
Jau tikrindami rinkėjų sąrašus, 
daugelis komisijos narių paste
bėjo, kad ištisos daugiabučių na
mų laiptinės apgyvendintos 
SSSR kariškiais su jų šeimomis. 
Ir kas įdomiausia, kad jie visi 
yra suaugę šeimos nariai — 
Lietuvos Respublikos piliečiai — 
vadinasi, turintys teisę balsuoti. 
Tokių butų mano rinkiminėje 
apylinkėje, kur buvau komisijos 
pirmininke, radome ne vieną ir 
ne du. O kiek tokių butų buvo 
visame Šilainių mikrorajone, 
kiek visame Kaune ir kituose 
Lietuvos miestuose, kas gi 
šiandien pasakys. Vis dėlto 
tenka konstatuoti faktą, kad 
okupacinė kariuomenė vienaip 
ar kitaip praėjusiuose rin
kimuose dalyvavo. O tie, kurie 
turėjo teisę balsuoti, žinoma, 
aktyviai balsavo, ir, žinoma, už 
savus, buvusius komunistus. 
Jeigu dar prisiminsime, kad po 
okupacinės kariuomenės spar
neliu glaudėsi pabyrėjusios 
KGB jėgos ir jėgelės, tylom dir
busios visokius juodus darbus, 
tai Seimo ir prezidento rinkimų 
rezultatas neturėtų stebinti. 
Galima būtų aprašyti daugybę 
faktų, rodančių svetimos vals
tybės jėgų tiesiog) ar netiesiogį 
dalyvavimą anuose dviejuose 
rinkimuose, pastebėsiu tik kelis, 
labiausiai įsiminusius. Renkant 
Seimą, jau nuo pat ryto komisi
jos nariai pastebėjo ypač didelį 
rinkėjų ar šiaip žmonių srautą 
balsavimo apylinkėse. Ir tai 
stebino komisijos narius, ypač 
tuos, kurie buvo dirbę ankstes

niuose referendumuose dėl pre
zidento institucijos ir dėl ka
riuomenės išvedimo. Kaip žinia, 
ypač aktyviai Lietuvos žmonės 
dalyvavo referendume dėl ka
riuomenės išvedimo, bet tokios 
žmonių gausybės nebuvo. Iš kur 
tiek daug žmonių į balsavimo 
apylinkes ėjo per Seimo rinki
mus, pradžioje niekaip negalė
jome suprasti. Tik vėliau at
kreipėme dėmesį, kad dar ne
spėjusį „įšilti” pilietį, o vėliau 
ir jau „įšilusį”, balsuoti atves
davo 2-3 stiprūs pagalbininkai, 
kurie ir nurodydavo, kaip bal
suoti. Kad Lietuvoje „šiltų” 
(alkoholinių) gėrimų mėgėjų ne
mažai, ir plika akim matyti, bet 
iš kur tiek pagalbininkų at
sirado, čia jau klausimas vi
siems. Stebint prezidento rinki
mus Šalčininkų raj., Jašiūnų 
apylinkėje, matėme didžiulį 
svetimkalbių aktyvumą. Vienas 
pilietis, kaip vėliau paaiškėjo, 
atsargos pulkininkas, įkyriai ir 
atkakliai taikėsi balsuoti net už 
10 balsuotojų, o balsuotojų iš vis 
be jokių lietuviškų dokumentų 
ėjo dešimtimis ir šimtais, vie
tinė valdžia ištisus autobusus 
atveždavo. Čia tokiems pažeidi
mams sustabdyti reikėjo viso 
pulko stiprių vyrų, o priešinosi 
tik 3 stebėtojos iš Kauno. Kai 
visa tai matei savo akimis ir 
žinai, kad buvusių komunistų ir 
jų vadų laimėjimas nei jau toks 
visuotinis, nei pergalingas. Jei 
tiek talkininkų iš pašalės būtų 
turėję dešinieji, rinkimų rezul
tatai nebūtų nustebinę nei pa
saulio, nei įvairių prognozuo
tojų. Traukiantis okupacinei 
kariuomenei, pasitraukė ir 
„aktyviausia” buvusiųjų komu
nistų balsuotojų ir talkininkų 
dalis. Tik skola jiems už paramą 
liko. Gal dėl to dabartinė Seimo 
dauguma ir jos paskirta vy
riausybė įvairiom nuolaidom 
Rusijos kariuomenei šią skolą 
bando kompensuoti. Tad nesis
tebėkime, kad į savivaldybes 
rinkimus laimėjo dešinieji, nes 
ant kojų tvirtai nebepastovinčių 
į rinkimus neatvedė „pagalbi
ninkai”.

Violeta Rutkauskienė
Kauno Šilainių apylinkės 

pirmininkė rinkimuose į Seimą 
ir stebėtoja Šalčininkų raj., 

Jašiūnuose, prezidento 
rinkimuose

penktadalis Lietuvos gyventojų 
ir kurios per tuos 50 metų turėjo 
šiltnamio sąlygas ‘veistis ir dau
gintis’, gavo dideles algas, 
nemokamus gerus butus, spec. 
sanatorijas ir ligonines sau, 
spec. darželius ir mokyklas savo 
vaikams, galimybę mokytis ir 
dirbti užsienyje (prieš tai užsi
verbavus KGB). Todėl jie tikrai 
mokytesni ir turtingesni, o, be 
to, neturintys nei garbės, nei 
sąžinės, veikiantys pagal Leni
no principą; visos priemonės 
geros, jei jos tarnauja tikslui.

O, jei Tu žinotum kaip aš ne
kenčiu tų šlykščių, savim paten
kintų snukių, kurie dabar valdo 
Lietuvą. Ir kaip man sunku, 
kad nieko negaliu padaryti.

Gaila man vaikų, kuriems 
tenka augti šiuo metu Lietuvoj, 
gaila jaunimo, kuris labai sun
kiai verčiasi, nes atlyginimas už 
darbą elgetiškas. Gaila 
pensininkų, kurie tiesiog ba
dauja, o kai kurie net žudosi. 
Tik vagys (mafiozai), ‘raudonos 
blakės’ ir jų padlaičiai gali žmo
niškai gyventi.

Atleiskite man už tokį laišką. 
Tikrai norėčiau rašyti kitaip, 
bet negaliu”.

Nemanau, kad laiško rašy
tojai reiktų atsiprašinėti už tą 
liūdną laišką. Jos, niekad LKP 
nepriklausiusios ir tremtyje 
sveikatą praradusios, turėtų 
atsiprašyti Lietuvos Komunistų 
Partijos gerbėjai.

Emilija Valantinienė 
Chicago, IL

RIKSMAS GATVĖJE?

Gegužės 5 d. „Drauge” Elona 
Vaišnienė aprašo apgailėtiną 
Lietuvos spaudos „tarybinės 
žurnalistikos praktiką” — 
spausdinti interviu, kurio iš viso 
nebuvo.

Nemažiau stebina keistas 
laiško autorės noras apsaugoti 
laikraštį ir jo korespondentą, 
kad skaitytojai nesužinotų, kas 
tebetęsia tarybinės žurnalisti
kos tradicijas. Ji tepasako, kad 
tai buvo spausdinta „viename 
Lietuvos laikraštyje š.m. kovo 
11 d.”, bet neįvardina nei 
laikraščio, nei „žurnalisto”.

Šis aprašymas tolygus riks
mui gatvėje, kad kažkas apvogė 
ar apiplėšė žmogų. Kai atvyksta 
policija, nuskriaustasis ar kiti 
liudininkai atsisako nurodyti, 
kas tą nusikaltimą įvykdė, nors 
kaltininkas stovėtų tik už poros 
žingsnių...

Nereikia nei aiškinti, kad kri
minalistai tokias aukas labai 
vertina, nes tik jų dėka nepa
kliūva į policijos rankas ir gali 
ramiai savo „praktiką” tęsti 
toliau.

J. Tam kuto ni s
Chicago, IL

TARIAME AČIŪ

Tikrai yra kilnus paprotys 
sielvarto valandomis prisimin
ti ir kitus, gyvenimo sunkumų 
ištiktus, vargo brolius ir seseris. 
Buvusio Štuthofo kalinio a.a. 
Jono Čiuberkio atminimui 
aukojo vargšams paremti ar
timieji: Regina Čiuberkis iš

„RAUDONOS BLAKĖS”
VIS DAR KLESTI

„Draugo” gegužės 9 d. laiškų 
skyriuje J. Vitėnas sugalvojo 
prisidėti prie Lietuvos komu
nistų partijos „marškinėlių 
išplovimo” akcijos. Net drįsta 
pasakyti, kad „be lietuvių ko
munistų paramos, kažin ar Lie
tuva būtų atgavus nepriklauso
mybę”. Mat: „Lietuvos ko
munistų partijos nariai beveik 
vieningai atsiskyrė nuo Mask
vos, rėmė Lietuvos laisvės 
reikalą ir daugelis jų pasirašė 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymo aktą”.

I tuos keistus išvedžiojimus, 
daromus vienybės vardan, noriu 
atsakyti Kazachstano tremtinės 
laišku (laiškas rašytas 1994 m. 
gruodžio 16 d. iš Lietuvos): „La
bai sunkiai vaikštau. Kairė ko
ja visiškai atsisako. Taigi sėdžiu 
namie, klausau radijo, žiūriu 
TV ir keikiu 1992 metų Seimo 
rinkimų dieną. Ta diena Lietu
vos istorijoje, neabejoju, bus 
minima, kaip pati gėdingiausią 
lietuvių tautos diena. Viešpatie, * 
išsirinkt deputatais tuos 
‘raudonus niekšus’, tas ‘blakes’, 
kurios siurbė tautos kraują 50 
metų — šito net sapne nesapna
vau ir niekaip negaliu su tuo 
susitaikyti. Deja, tikrovė tokia 
— tik trečdalis Lietuvos 
gyventojų yra tie, kurie iškovojo 
nepriklausomybę. Tai jie važia
vo į Vingio parką, stovėjo Balti
jos kelyje, nuogomis rankomis 
bandė sulaikyti tankus prie TV 
bokšto sausio 13 — kruvinąjį 
sekmadienį.

O paskui iš plyšių išlindo ‘rau
donos blakės’, kurių yra gal

Paminint Vytauto Didžiojo universiteto leidžiamo laikraštėlio „Universitas Vytauti Magni” viene- 
rių metų sukakti, kalba jo redaktorė Nijolė Kremerienė, apsupta pagalbininkių studenčių. Kraš
tuose — iš kairės: rektorius prof. Bronius Vaškelis, dešinėje — prorektorius prof. V. Kaminskas.

Nuotr. Alvydo Vaitkevičiaus

UNIVERSITETO MOZAIKA

Penktaisiais Vytauto Didžiojo 
universiteto (VDU) atkūrimo 
metais pradėtas leisti VDU laik
raštis „Universitetas Vytauti 
Magni” švenčia savo pirmųjų lei
dimo metų sukaktį. Galime pa
sidžiaugti gausėjančiu kores
pondencijų, studijuojančių kūry
bos srautu, mūsų svečių pasisa
kymais, įspūdžiais, patirtais 
mūsų universiteto bendruome
nėje, čia dirbančių dėstytojų 
svarstymais, akademinėmis 
nuotaikomis, atvirai išsakomo
mis laikraščio puslapiuose.

Įvairiaspalvė, gyvybiškumo, 
jaunatviško veržlumo kupina 
universiteto širdis — šaunioji 
universiteto studentija — kiek
viename laikraščio numeryje 
pažeria „studijozo žinių” ne tik 
iš mūsų universiteto gyvenimo, 
bet ir iš taip gausiai mūsiškių 
lankomų, apžiūrimų europinių 
universitetų. Žinios iš Skan
dinavijos, Lenkijos, Anglijos ir 
dar iš toliau žaibiškai pasiekia 
mus kartu su grįžtančiais, kupi
nais įspūdžių bei studijų bagažo 
„studijbzais”.

Cleveland, Challes E. Schmid, 
Joann Schmid iš Akron ir Fred 
Kahn iš New York atsiuntę 
mūsų vardu čekius. Taip pat 
a.a. Rachelės Memėnienės-Ša- 
deikaitės atminimui aukojo jos 
draugai ir draugės, dukra 
Gražina Vitienė-Memėnaitė 
paremti vargstančius buvusius 
Lietuvos politinius kalinius bei 
tremtinius.

Taip pat Marijai Kuprienei, 
Antanui Valavičiui, K. Ro- 
žanskui, J. Jodwaliui, P. Pelec- 
kui, dr. V. ir A. Šmulkščiams, 
dr. A. ir J. Damušiams, V. 
Mažeikai, dr. V. Šauliui, dr. P. 
Kisieliui, dr. A. J. Stepaičiams, 
Janinai Lieponis, visiems, 
parėmusiems pinigine auka 
buvusius Lietuvos politinius 
kalinius, tremtinius, tariame 
nuoširdų ačiū.
Lithuanian Ass. of Political 

Prisoners Ine.

A.tA.
ONAI KAROBIENEI

Lietuvoje mirus, jos broliui, muz. ANTANUI SKRI

DULIUI, jo žmonai VALEI ir visiems giminaičiams 

bei artimiesiems gilaus liūdesio valandose reiškiame 
širdingiausią užuojautą.

Daytona Beach Lietuvių klubas
Florida.

Mylimam Vyrui ir Tėvui

A.tA.
ALGIUI VALIUKAIČIUI

taip netikėtai iškeliavus iš šio pasaulio, skausme 

likusias, žmoną BIRUTĖ ir dukrą IRENĄ su šeima, 

nuoširdžiai užjaučiam ir kartu liūdime.

Niuta, Gedas ir Rimas Kaunai

Ws Shlp UPS

Užsllmam maisto tiekimu (caterlng)

talman

312-434-9766

delicatesscH
Valgis Catering

Skaniausi lietuviški gaminiai
Geriausias spaudos rinkinys Čikagoje!

2624 W«t 69th Street. Chicago. IL 60629

Mylimam Broliui

A.tA.
MYKOLUI PAULIONIUI

staiga mirus, mūsų brangią draugę RIMĄ RĖKLAI- 
TIENĘ, jos vyrą VYTAUTĄ, jų šeimą ir visus 
PAULIONIUS nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime.

Jonas, Marija, Remondas ir 
Robertas Pileckiai

Vis dažniau mūsų laikraščio 
puslapiuose pastebime univer
siteto jaunųjų mokslininkų, gi
nančių savo pirmąsias disertaci
jas, pavardes. Kristalizuojasi ir 
stiprėja modernaus, šiuolaikinio 
universiteto akademinė sam
prata, gausėja mokslinės litera
tūros, kurios apžvalgas pa
teikia laikraščio „Skaitytojo 
kampelis”.

„Kultūros kronikoje” jau 
galima stebėti žadamų ar jau 
įvykusių universiteto žmonių 
organizuojamų konferencijų, 
vakaronių, spektaklių, konkur
sų apžvalgas bei kvietimus, 
mūsų studentų lankomų Kauno 
teatrų, galerijų recenzijas.

Stiprėja universiteto ryšiai su 
miesto visuomene ir iniciatyvos 
čia imasi pats universitetas, 
plėsdamas kontaktus su kultū
ros organizacijomis, žymiomis 
Kauno asmenybėmis. Univer
siteto laikraštis, aktyvėjant 
bendrijos kultūriniam gyveni
mui, tampa savotišku univer
siteto veidrodžiu, mozaika, rū
pestingai renkama ir pateikia
ma ne tik mūsų universiteto 
bendruomenei, bet ir kitoms 
Lietuvos aukštosioms mokyk
loms, akademinėms bendrijoms, 
kolegoms ir kultūrinei lietuvių 
diasporai užsienyje.

Jubiliejaus proga sveikiname 
ir dėkojame visiems talkinu
siems laikraščiui koresponden
tams, kūrėjams, visiems gerano
riškai prisidėjusiems prie „Uni
versitas Vytauti Magni” lai
kraščio pirmųjų žingsnių, vi
siems, neabejingiems univer
siteto gyvenimui apžvalginin
kams ir skaitytojams.

Kviečiame visą universiteto 
bendriją aktyviai dalyvauti 
laikraščio rengimo darbe. Tai 
padės mums sudaryti pilnesnę 
savojo universiteto mozaiką.

„Universitas Vytauti Magni” 
redkolegija
(„Universitetas Vytauti Mag

ni”. 1995, kovas)

A.tA.
GENOVAITĖ AŽUBALIENĖ 

Markevičiūtė
Gyveno Fox River Grove, IL, anksčiau Danville, IL.
Mirė 1995 m. gegužės 9 d.
Gimė Lietuvoje, Utenos apskrityje. Amerikoje išgyveno 

45 m.
Nuliūdę liko: duktė Dalia, žentas Cas Woss, anūkai: Gin

taras ir Algis; pusbroliai: Kazys, Vytautas, Pranas Kazlauskai 
ir Renius Dičius su šeimomis; pusseserės Lietuvoje.

Velionė buvo žmona a.a. dr. Alfonso.
Velionė pašarvota penktadienį, gegužės 12 d. nuo 3 iki 9 

v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Avė. 
(prie Derby Rd.).

Laidotuvės įvyks šeštadienį, gegužės 13 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misi
jos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10 vai. ryto gedulingos 
šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus palaidota 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę duktė, žentas, anūkai ir kiti giminės.

Laidotuvių direkt. D. A. Petkus / D. M. Petkus. Tel. 
708-257-6667 arba 1-800-994-7600.

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A.tA.
PAULIUS KAZAKAUSKAS

Gegužės 22 dieną sueina vieneri metai nuo a.a. Pauliaus 
tragiškos mirties. Gegužės 21 d. bus atnašaujamos šv. Mišios 
už jo sielą 10:30 v.r. Šv. Andriejaus parapijos bažnyčioje, 
Philadelphia, PA. Visi Paulių pažinoję esate kviečiami 
prisiminti jį savo maldose, o kas gali, dalyvauti šiose šv. 
Mišiose.

Brangus Sūnau, Tu išėjai pačiame savo gyvenimo gegužyje, 
taip staigiai ir netikėtai — neatsisveikinęs, nepabučiuotas, 
nepalaimintas, palikdamas neapsakomą skausmą mūsų 
širdyse ir neužpildomą tuštumą mūsų gyvenime. Kodėl tokia 
Aukščiausio valia — ne mums suprasti. Mes Tavęs niekad 
nepamiršime ir mylėsime, iki vėl susitiksime Amžinoje 
Tėvynėje.

Nuliūdę tėvai Ievutė ir Karolis Kazakauskai.

Mielam Broliui
A.tA.

ALGIRDUI JOSIUKUI
Lietuvoje mirus, sesei DANAI ir ALFONSUI AR
LAUSKAMS ir jų šeimoms reiškiame užuojautą.

Marija ir Leopoldas Kupcikevičiai

Brangiai Motinai

A.tA.
ELENAI VALTERIENEI

mirus, jos dukrai RĖDAI ir JUOZUI ARDŽIAMS ir 
visai šeimai reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Clevelando ateitininkai sendraugiai

v i
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Motinoms pagerbti pietūs 
bus Pasaulio lietuvių centre 
sekmadieni, gegužės 14 d., tuoj 
po šv. Mišių, apie 12 vai. Mo
tinos dienos pietus ruošia Palai
mintojo Jurgio Matulaičio misi
ja ir kviečia mamytes su visais 
šeimos nariais dalyvauti: pasi
vaišinsime, pasikalbėsime, pa
draugausime. Stalus ar pavie
nes vietas galima užsisakyti pas 
Aldoną Palekienę 708-448-7436 
arba Birutę Navickienę 708- 
739-0363.

PREMIJAVO 
ŽINIASKLAIDOS ! 
PROFESIONALUS

Čikagos arkivyskupas kard. 
Joseph Bernardin gegužės 9 d. 
surengtų pietų metu įteikė 
apdovanojimus čikagiečiams 
televizijos programų kūrėjams 
bei straipsnių autoriams, kurių 
kūriniuose išryškintos žmo
giškos bei šeimyninės vertybės. 
Pietuose dalyvavo pagrindinių 
Čikagos televizijos stočių bei 
laikraščių atstovai, pagrindinių 
Čikagos arkivyskupijos laik
raščių, žiniasklaidos įstaigų bei 
kitos katalikiškos spaudos at
stovai. „Draugui” atstovavo pir
mojo puslapio redaktorė Aldona 
Zailskaitė.

Įteikęs premijas, kardinolas 
pabrėžė, kaip svarbus yra žinia
sklaidos vaidmuo, keliant visuo
menės moralę, kai pasirenkama 
išryškinti tas paraiškas 
visuomeniniame gyvenime, kur 
šviečia dora, aukštesnių verty
bių siekimas, užuot pasiduodant 
masinio galvojimo aksiomai, tei
giančiai, kad visuomenė domisi 
tik nusikaltimais. Jis pažymėjo, 
jog, kai gabūs profesionalai 
panaudoja savo talentus pozity
vių vertybių iškėlimui, tai būna 
net komerciškai pelninga, kaip 
rodo visus populiarumo rekor
dus pralenkęs filmas „The Lion 
King”, kurį jis pats matęs ir 
asmeniškai rekomenduoja jau
nimui bei suaugusiems.

Operos spektaklis lietuvių 
kalba tik kartų metuose, ir tai 
bus jau šį sekmadienį, 3 vai. po 
pietų, Morton auditorijoje, 2423 
S. Austin Blvd. Lietuvių Opera 
mums pateiks trijų veiksmų 
operą „Perlų žvejai”. Praėjusią 
vasarą toje salėje buvo įvestas 
kompiuterinis apšvietimas ir 
įdėtos naujos kėdės balkone. 
Klausytojus prašome atvykti 
anksčiau, kad būtų laiko per
skaityti operos turinį. Auto
busai nuo 69-tos ir Washtenaw 
gatvių išvyks 1:30 vai. po pietų 
ir sustos Brighton Parke prie 
bažnyčios, 44-tos ir California 
gatvių, paimti važiuojančių į 
spektaklį. Po spektaklio vėl 
visus parveš į tas pačias vietas. 
Bilietų kasa Morton salėje bus 
atidaryta 1 vai. po pietų. 
Kviečiame visus iš arti ir toli 
dalyvauti šiame vieninteliame 
operos spektaklyje, ypač su sa
vo mamytėmis. Tai labai pras
minga Motinos dienos dovana.

Motinos dienos proga iškil
mingų lietuviškų Mišių metu 
Nekalto M. Marijos Prasidėjimo 
bažnyčioje Brighton Parke gie
dos sol. Dana Stankaitytė, 
vargonuojant Petrui Garšvai, 
kuris yra naujasis šios parapi
jos vargonininkas, šv. Mišių 
pradžia 10 vai. r. Kun. Antho- 
ny Puchenski, parapijos kle
bonas, kviečia apylinkės ir toli
mesnių vietovių lietuvius 
Mišiose dalyvauti.

Lietuvių Žagarės klubo na
rių susirinkimas įvyks ketvirta
dienį, gegužės 18 d., 12 vai., Ko- 
jak salėje, 4500 S. Talman Avė. 
Nariai prašomi dalyvauti, nes 
yra labai svarbus reikalas, todėl 
ir susirinkimą pradėsime 
valandą anksčiau kaip papras
tai. Po susirinkimo bus vaišės.

Venezuelos Lietuvių drau
gija Čikagoje minės 25 metų 
savo gyvavimo sukaktį gegužės 
21 d. Šaulių namuose, 2417 W. 
43rd St. Gros K. Ramanausko 
orkestras, bus gero lietuviško 
maisto, dovanų paskirstymai ir 
kitos įdomybės. Pradžia 12 vai. 
Visi kviečiami.

x Motinai geriausia kultū
rinė dovana bus šį sekmadienį, 
kai po pietų ją nusivešime į 
„Perlų žvejų” operos spektaklį. 
Šios operos bilietus šią savaitę 
iki šeštadienio 1 vai. p.p. dar 
bus galima gauti „Patria” 
parduotuvėje, 2638 W. 71st St., 
tel. 312-778-2100, o sekmadienį 
bilietai bus pardavinėjami nuo 
1 vai. dienos Mortono bilietų 
kasoje. Paskambinus į „Patria”, 
bilietai bus rezervuoti ir juos 
bus galima atsiimti prieš spek
taklį bilietų kasoje, 2423 S. 
Austin Blvd. Čia dar gaunami 
ir autobusų bilietai. Autobusai 
išvyks 1:30 vai. p.p. nuo 69-tos 
ir Washtenaw gatvių Marųuette 
Parke ir sustos Brighton Parke 
prie bažnyčios, 44 g-vė ir Cali
fornia, paimti važiuojančių į 
operą. Prašome dalyvauti šiame 
vieninteliame spektaklyje su 
savo mamytėmis! Jūsų laukia 
mūsų Opera ir svečiai daini
ninkai iš Lietuvos — Ramutė 
Tumuliauskaitė, Bronius Tama
šauskas, Arvydas Markauskas, 
Liudas Norvaišas, režisierius 
Eligijus Domarkas, mūsų 
maestro Alvydas Vasaitis ir 
Lietuvių Operos choras su chor
meisteriu Ričardu Šoku bei 
chormeisteriu Manigirdu Mo- 
tekaičiu.

(sk)

ARAS ROOFING
Arvydas Kiela 

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

Skambinti po 6 v.v.

„BINGO” ŽAIDIMAI PLC 
LEMONTE

Prieš metus Pasaulio lietuvių 
centras Lemonte pradėjo „Bingo” 
žaidimus. Juos suorganizavo, 
labai sėkmingai ir ištvermingai 
jiems vadovauja Alė ir Algis 
Lieponiai. Tai didelis darbas ir 
jį atlikti reikia daug darbščių 
žmonių. Alė ir Algis Lieponiai 
susikvietė didelį būrį talkinin
kų — savanorių, kurie kiekvie
ną trečiadienį patarnauja „Bin
go” žaidėjams. Tų savanorių — 
talkininkų reikia tarp 15-20 
kiekvieną trečiadienio vakarą. 
Jie visi kartu per metus nešė už
sidėtą naštą. Nepabūgus rizikos 
ir įdėjus daug darbo, gauti labai 
geri rezultatai. Kaip žinome, 
„Bingo” žaidėjai, su labai 
mažomis išimtimis, yra ameri
kiečiai. Ir štai po vienerių metų, 
gegužės 3 d., vadovai ir talki
ninkai užpelnytai džiaugėsi 
pasiektais laimėjimais, savą 
ilgų darbo valandų vaisiais. 
Bandymas išlaikytas. Visi 
džiaugėsi, kad ištesėjo vienerius 
metus ir tas darbas ir rūpesčiai 
nebuvo veltui. Uždirbti pinigai 
eina Pasaulio lietuvių centro 
pagerinimui ir tolimesniam jo 
gyvavimui.

Per tuos metus arčiau pažino
me vieni kitus ir pamatėme, 
kaip jie, pilni jaunatviškos ener
gijos ir ištvermės, dirbo pasi
imtą darbą. Didelė padėka mū
sų jaunesniesiems. Jie nebijo 
darbo ir pusiaukelyje nesustoja. 
Jie turi daug gerų sumanymų ir 
idėjų, o, pasiėmę darbą, jį 
sąžiningai atlieka. Pagrindinis 
tikslas buvo ir yra prisidėti prie 
išlaikymo Pasaulio lietuvių cen
tro Lemonte.

Pradžia galbūt buvo sunki, 
bet supratome, kad, turint gerus 
vadovus ir sutartinai dirbant, 
gauname puikius darbo vaisius. 
Atliktas ir ištesėtas darbas su
kelia mumyse pasitenkinimą, 
nes žinome, kad, jei tik norime 
ir dirbame, galime pasiekti už
sibrėžtą tikslą. Gerai atliktas 
darbas paskatina tolimesnei 
veiklai.

Žaidėjų ir talkininkų niekada 
netrūko: vieni siekė savo lai
mės, o kiti stengėsi kuo greičiau 
ir geriau jiems patarnauti. Žai

,Bingo” žaidimų vadovai PLC Lemonte Alė ir Algis Lieponiai.

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. 
312-360-6530 arba jo sūnūs ir 
partneriai: Andrius Kurkulis, 
tel. 312-36045631 ir Paulius 
Kurkulis, 312-360-6627, dirbą 
su Oppenheimer & Co., Ine. 
Chicagoje. Iš kitur skambinkite 
veltui: tel. 1-800421-2103.

(sk)

x A.a. Pauliaus Mačiuikos 
atminimui „Saulutei”, Lietu
vos vaikų globos būreliui, su
aukojo $215: Mr. & Mrs. H. 
Hamill, Mr. W. Hoglund, Mr. & 
Mrs. M. Singer, Mr. & Mrs. Kin- 
nard, J. Grybauskas, Mr. & 
Mrs. Curry. „Saulutė” užjaučia 
a.a. Pauliaus Mačiuikos 
artimuosius ir dėkoja už auką 
padėti beglobiams vaikams, vai
kams su negalia ir daugia
vaikėms šeimoms Lietuvoje.

(sk)• #
x Kviečiame į trijų parodų 

atidarymą: „Vydūnui 125—ex- 
libris”, L. Surgailos „Niekieno 
žemė — Prūsų Lietuva”, J. Mic
kevičius — skulptūros, Liet. 
Dailės muziejuje, Lemonte, 
gegužės 20 d. iki birželio 11 d. 
Atidarymas gegužės 20 d., 
7:30 v. v. - 9 v.v.

(sk)

dėjus per tuos vienerius metus 
kiekvieną trečiadienį maitino 
Zita Kušeliauskienė (Šoliūnai- 
tė), o jai talkino darbščioji 
Šoliūnų šeima. Valgytojai ame
rikiečiai priprato prie lietuviško 
kugelio, virtinukų (koldūnų) ir 
kitokio skanaus bei įvairaus 
maisto.

Pasisotinę ramiai sau seka 
žaidimus, o laimėję, džiaugiasi 
savo laime.

Kaip matome, centras gyvuo
ja. Vis daugiau ir daugiau 
lietuvių suranda kelią į jį. Jei 
kas dar neaplankėte Pasaulio 
lietuvių centro Lemonte, ap
lankykite, tapkite jo nariais, 
nes tai mūsų lietuviški namai. 
Mes patys kuriame centro ateitį 
ir garantuojame jo gyvavimą. 
Tai namai, kurie jungia mus ir 
jie priklauso mums.

Sėkmės vadovams ir talkinin
kams, pradedant antruosius 
„Bingo” metus.

Bronė Nainienė

POPIETĖ SU ODOS LIGŲ 
DAKTARU

Saulei pradėjus šypsotis ir 
skleidžiant karštus spindulius, 
atsiranda ir bėdų. Supažindini
mui su saulės „išdaigomis”, vei
kiančiomis žmonių odą, „Sekly
čios” parengimų vadovė Elena 
Sirutienė pakvietė žinomą lie
tuvį, odos ligų specialistą, Kas
tytį Jučą, MD, SC, patarti, ką 
reikia daryti ir kaip pažinti įvai
rias odos ligas.

Prieš pradėdamas rodyti sten
dą, pastebėjo, kad oda apsaugo 
organizamą nuo sužeidimų, kū
no išdžiūvimo ir padeda tvar
kyti kūno temperatūrą. Kūno 
odos sveikumas atsiliepia į visą 
žmogaus sveikatos palaikymą.

Yra medicinos pripažinta, kad 
saulės ultravioletiniai spin
duliai ir buvimas per ilgai 
saulėje sukelia įvairius odos 
uždegimus ir iššaukia vėžį. Yra 
trijų rūšių ultravioletinių 
spindulių. Žemę pasiekia tik dvi 
spindulių rūšys. Ultravioleti
niai spinduliai sumažina odos 
minkštumą, didina raukšles ir 
iššaukia odos ligą, vadinamą 
melanoma. Ši odos liga yra pa
vojingiausia, nes išsivysto į odos 
vėžį. Pavojingiausi saulės spin
duliai yra pavasarį ir vasarą 
tarp 10 v.r. — 4 v.v. Per ilgas 
buvimas saulėje gali sumažinti 
ir kūno atsparumą ligoms.

Apsisaugojimui nuo saulės 
spindulių reikia naudoti kre
mus. Kremų yra įvairių ir ne vi
si vienodai veikia. Išsitepti kre
mais reikia bent 15 min. prieš 
išėjimą į saulę. Po kiekvieno 
maudymosi reikia išsitepti iš 
naujo ir naudoti tik gerus kre
mus, duodančius ilgą apsaugą. 
Rūbai, kepurės taip pat suteikia 
apsaugą. Reikia įsidėmėti, kad 
saulės spindulių įtaka gali pa
sirodyti tik po daugelio metų 
įvairiomis formomis.

Buvo parodyti įvairūs odos 
augliai, raudonos dėmės ir ne
užgyjančios žaizdelės, vadina-

Korp! Giedra šiais metais 
„Lietuvės, labiausiai pasižy
mėjusios krikščioniškų idealų 
tarnyboje” premiją paskyrė 
savaitraščio „Dienovidis” 
redaktorei Aldonai Žemai
tytei. Laikraštis leidžiamas 
Vilniuje. Kaip žinoma, prieš 
keletą metų prel. Juozas 
Prunskis paskatino Korp!

, Giedrą įsteigti tokią premiją, 
tapdamas jos mecenatu. Aldona 
Žemaitytė yra šeštoji iš eilės mo
teris, kuriai paskirta ši premi
ja. Pirmoji buvo Lietuvos gen. 
garbės konsule Čikagoje Juzė 
Daužvardienė, vėliau Nijolė 
Sadūnaitė, Alina Grinienė, 
Gintė Damušytė ir Albina Pa
jarskaitė.

x Lietuvaitė 17 m. norėtų 
susirašinėt su vakarų pasaulio 
jaunimu. Rašykite: Audrai Ma- 
nionaitei, Žemaičių g-vė 
134-3, 3000 Kaunas, Lithu- 
ania.

(sk)

Maironio lit. mokyklos mokiniai mokosi ne tik skaityti ir rašyti lietuviškai, bet ir lietuviškų 
papročių bei tradicijų. Čia jie susidomėję margučių ritinėjimo „menu”. Iš kairės: Tomas Quinn, 
Kristina Quinn, Julius Kasniūnas ir kiti pirmojo skyriaus mokinukai stebi, kieno margutis loveliu 
toliau nuriedės.

mos karcinomomis. Visi šitie 
nenormalumai odoje gali iššauk
ti vėžį, bet pavojingiausia odos 
liga yra piktybinė melanoma. 
Apskaičiuojama, kad nuo jos 
Amerikoje miršta apie 6,000 
žmonių. Pastebėjus pakitimus 
odoje, reikia kreiptis pas gydyto
jus, ir kuo anksčiau nustatoma 
liga, tuo pagijimo galimybė yra 
didesnė.

Daktaras patarė susirinku
siems klausytojams patiems at
likti savo odos apžiūrėjimą taip:
1. patikrinkite kūno priekį, nu
garą ir pakėlę rankas, šonus, 
panaudojant veidrodį; 2. nuo
dugniai patikrinkite pažastis, 
rankas ir delnus; 3. patikrinkite 
kojas, kojų padus, kaklą ir liku
sias kūno dalis. Pastebėjus ką 
nors įtartino, stebėti ar neįvyks
ta spalvos ir didėjimo pasikeiti
mų. Nesant tikriems, kreiptis 
pas gydytoją.

Dr. Kastytis Jučas atsakė į 
daugelį pateiktų klausimų ir 
pranešė, kad visą gegužės mė
nesį darys nemokamai savo raš
tinėje patikrinimus. Norintieji 
pasinaudoti šia paslauga, turi 
susitarti su daktaru šiuo tele
fonu (312) 778-7477.

Elena Sirutienė dėkojo dr. K. 
Jučui už suteiktus patarimus ir 
vaizdinį ligos žinių parodymą 
gausiai susirinkusiems popiečių 
lankytojams. Taip pat dėkojo 
Jurgiui ir poniai Janušaičiams, 
atvykusiems net iš Floridos — 
Daytona Beach — pasiklausyti 
įdomaus pranešimo, ką karšta 
saulė gali padaryti odai.

Dalyviams besistiprinant 
karštais pietumis, Ona Lukienė 
ir Cecilija Miniotienė išdalino 
loterijos dovanas laimingie
siems.

Ant. Paužuolis

Smuikininkei Ritai Kaz
lauskaitei, gyv. Gurnee, IL, 
š.m. birželio mėn. DePaul uni
versitete bus suteiktas magistro 
laipsnis iš smuiko studijų. Ma
gistro laipsnio smuiko rečitalis 
ruošiamas šeštadienį, gegužės 
20 d., 8 vai. vak., DePaul 
universiteto Koncertų salėje, 
804 W. Belden St. Rita atliks 
Beethoveno, Schumanno, Dvo
rak ir Barber kūrinius. Lietu
viškoji visuomenė, kurios sceno
je smuikininkė Rita jau yra sėk
mingai pasireiškusi, maloniai 
kviečiama rečitalyje dalyvauti. 
Ritos tėvai, Kazys ir Teresė 
Kazlauskai, taip pat mums 
gerai pažįstami.

Rita Kazlauskaitė.

MOKSLAS, MENAS IR 
MAIRONIS

Maironio lituanistinė mokyk
la yra pasišventusi lietuviškai 
dvasiai moksle, gyvenime ir šir
dyje. Ji priima visus lietuvius ir 
mums pritariančius. Šioje mo
kykloje kiekvienas gali pasijusti 
Lietuvių bendruomenės nariu.

Prof. Vytauto Landsbergio ap
silankymas mūsų mokykloje bu
vo pirmoji mūsų pavasario veik
los liepsnelė. Ilgai dar po jo 
vizito, mes tarsi jautėme jo 
patriotišką būtybę, lyg dar ma
tėme jį vaikščiojant su šypsena, 
priglaudus gėles, su juosta, 
perrišta per jo lietuvišką širdį.

Uždegtas prof. Landsbergio 
apsilankymo, mokyklos istorijos 
būrelis „Geležinis vilkas” su 
mokytojos G. Sturonienės pagal
ba pravedė prasmingą vasario 
16-tosios minėjimą mokiniams, 
tėveliams ir svečiams vasario 
25-tą dieną.

Kiekviena klasė gavo progos 
pasirodyti, padeklamuoti, pa
dainuoti, pašokti ir net pavai
dinti. Penktas sk. vaizdavo 
Vilniuje 1989 metais viešą tri
spalvės pakėlimą, o vyresniųjų 
klasių mokiniai suvaidino isto
rinį vaidinimą „Išlikome”. 
Mūsų mokykloje mokinių yra 
daugiau kaip 250, tai programa 
nebuvo trumpa.

Mes ne tik kūrybingi scenoje, 
bet ir meno srityje. Kovo 11-to
sios proga paminėjome Lietuvos 
Nepriklausomybę, kurios minė
jimą vėl gražiai pravedė „Gele
žinis vilkas”. Po to buvo pa
skelbti meno parodos laimėtojai. 
Konkurso tema — „Eglė Žalčių 
karalienė”. PLC mažosios salės 
sienos buvo išpuoštos mūsų pa
veikslais — nuo darželio iki pat 
9-to skyriaus. Premijos teko šiems 

mokiniams. Darželis: 1. Aleksa 
Slapšytė; 2. Paulius Riškus; 3. 
Paulius Kuprys; I-II sk: 1. Lana 
Janzyn; 2. Tomas Ambutas; 3. 
Marius Poskočimas; III-IV sk: 2. 
Saulė Sidrytė; 3. Nida Masiuly
tė; V-VI sk: 2. Gaja Sidrytė; 3. 
Kęstutis Daugirdas; VII-VIII 
sk.: 2. Tomas Kuprys; 3. A. 
Elvikis; IX sk: 2. Irutė Ma
siulytė.

Vertinimo komisiją sudarė: 
Laima Trinkūnienė, Neringa 
Ambrozaitytė, Algis Janušas.

Premijoms pinigus aukojo: 
Lemonto Lietuvių bendruomenė, 
Pasaulio lietuvių centro moterų 
renginių komitetas, Dalia ir 
Luidas Šleniai, Lidija Ringienė, 
Laima ir Algis Trinkūnai, dr.

Keliaujanti paroda „Lietu
vių fotografija: gyvastingumas 
ir permainos” bus atidaryta 
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo 
centre, penktadienį, gegužės 19 
d., 7:30 vai. vak. Veiks iki 
birželio 19 d. šeštadieniais ir 
sekmadieniais, nuo 10 vai. ryto 
iki 1 vai. p.p. Devynių žymių 
Lietuvos fotografų darbų parodą 
ir jos katalogą paruošė College 
of DuPage Gahlberg Gallery.

Meilutė Biskienė.
Nors ne visuomet ir ne visi gali 

laimėti, daugumas iš mūsų 
stengėmės kuo gražesnį pa
veikslą nupiešti. Gaila .kad ver
tinimo komisija nutarė, kad 
keliose kategorijose piešiniai 
buvo neverti pirmos vietos ir 
nebuvo paskirta premija. Vieto
je to, kad tas mus paskatintų 
dirbti, tik numuša ūpą iš viso 
dalyvauti kitame konkurse.

Pasaulio lietuvių centro patal
pose pasirodo daug talentingų 
menininkų. Balandžio 1 d. Dai
lės muziejuje ir mes turėjome 
progą pamatyti ir išgirsti du 
menininkus: smuikininką Rai
mundą Katilių ir pianistą 
Leonidą Dorfmaną. R. Katilius 
atliko tokio aukšto lygio progra
mą, kokią daugelis iš mūsų 
pirmą kartą matė savo gy
venime!

Smuikininkas ir jo smuikas 
buvo kaip vienas. Stebėjome 
kaip lengvai L. Dorfmano pirš
tai lėkė per klavišus. Ypač 
mums patiko paskutinis jų due
tas, Brahmso kūrinys, nes buvo 
labai smarkus. „Lietuviškai” 
sakant buvo „awesome” pa
sirodymas!

Sulaukėme ir šv. Velykų — 
mūsų mokykloje didžiausias ve
lykinis įdomumas buvo margu
čių marginimas karštu vašku. 
Liudo Volodkos ir Jolantos Mo- 
chaitienės dėka, visi mokiniai 
nuo 3-čio skyriaus gavo progos 
bent 2 ar 3 margučius papuošti. 
Jau kelinti metai kaip mes 
mokomės iš Volodkos profesio
nalių patarimų — ačiū labai — 
bet dar kol kas nė vienas iš 
mūsų nepajėgėm jo pasivyti — 
na. gal kitą metą! Mažesnieji 
irgi turėjo daug staigmenų. Jie 
ridinėjo margučius ir džiaugėsi 
savo laimikiais. Juos aplankė 
Velykų Bobutė, kuriai jie turėjo 
padeklamuoti arba padainuoti. 
Ačiū, Velykų Bobutei už apsi
lankymą ir už saldainius!

Š.m. gegužės 20 d. ryte vyks 
mūsų mokyklos užbaigimas, 
abiturientų pagerbimas, moki
nių apdovanojimas ir daugiau. 
Po to vyks linksmoji dalis — 
metinė gegužinė su geriausių 
šeimininkių patiekalais. Vai
kams vyks linksmi žaidimai. 
Mokyklos administracija kvie
čia visus dalyvauti šioje pa
vasario šeimos šventėje.

Šilti saulės spinduliai, sprogs
tantys medeliai, ir žaliuojanti 
pavasario gamta kviečia visus 
į laukus. Vilioja ji ir mus. Už tai 
mes ypač laukiame Maironio 
mokyklos užbaigimo, nes tada 
mūsų visi šeštadieniai bus laisvi 
kaip Lietuva!
Maironio mokyklos mokiniai

Anthony A. Venckus, New
Buffalo, MI, apsilankęs „Drau
ge”, nusipirko nemažai leidinių. 
Malonu, kad mūsų knygynas 
nėra užmirštas ir aplankomas 
lietuviško žodžio mylėtojų
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