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Žinios iš Lietuvos — Elta

Nr. 81

Jelcino opozicija
netiki referendumu

Pabaltijys turėtų
vieningiau eiti į
laisvą rinką

dėmesio. To diplomato nuomo
(NYT) — Jau pirmadienį po re ne, taip pat iškyla galimybė,
ferendumo prezidento Boris Jel kad Konstitucinio teismo pir
cino priešininkai pradėjo mininkas Valery Zorkin, kuris
skelbti, jog balsavimo lapeliai iki šiol palaikė Kongreso pusę
buvo klastojami ir kad vyko prieš Jelciną, dabar jau Kons
įvairūs kiti prasilenkimai su titucijoje ras daugiau paramos
taisyklėmis. Referendume bal Jelcinui, negu iki šiol.
savo nesitikėtai didelis skaičius
Rudenį laukiama naujų
balsuotojų — 65.7%. Turint re
rinkimų
zultatus iš 79 iš 88 balsavimo
apylinkių, pasirodo, jog pasi
Dabar jau plačiai manoma,
tikėjimą prezidentu pareiškė
kad
B. Jelcinas praves naujus
59.2% balsavusiųjų, jo ekono
mines reformas rėmė 53.6% rinkimus rudenį — bent į
balsuojančių. Pastarąjį klau parlamentą, gal būt ir į przidensimą į balsavimo lapelius įrašyti tus. Nors 67.5% iki šiol suskai
pasirūpino Rusijos Liaudies tytų balsų pasisakė už naujus
Deputatų Kongresas, manyda rinkimus į parlamentą, tik 49%
mi, kad balsuotojai pasisakys norėjo naujų prezidentinių rin
neigiamai, protestuodami prieš kimų. Bet kadangi nei vienas iš
infliaciją, korupciją bei vis abiejų klausimų apie rinkimus
— parlamento ir prezidento —
augančią bedarbę.
Bet Kongreso ir Aukščiau nesurinko visų registruotų
siosios Tarybos pirmininkas balsuotojų daugumos, rinkimų
Ruslan Chasbulatov pareiškė, organizavimas nėra privalomas.
jog tie duomenys — bereikšmiai, Iš registruotų 105.5 balsuotojų
skaldantys vieningumą ir kad tik 43.5% norėjo nauju rinkimų
valstybinė televizija pravedė į parlamentą ir 31,3% norėjo
nacių pobūdžio propagandos naujų prezidento rinkimų.
Bet prieš rinkimus Jelcinas
kampaniją prezidento naudai.
nori
naujos Konstitucijos Rusi
Viceprezidentas Aleksandr
jai,
kuri pakeistų dabartinį
Ruckoi, kuris prieš referendumą
sovietinį
dokumentą dėl kurio
iškilo kaip stipriausias pre
vidinių
prieštaravimų
dabar ir
zidento priešininkas, sakė, kad
vyksta
arši
kova
tarp
preziden

prezidentui nepavyko laimėti
to
ir
parlamento.
Praėjusią
mandato iš visuomenės. „Negali
būti jokių kalbų apie visuotinę savaitę Jelcino patarėjų pa
paramą prezidentui. Tie, kurie skelbtame provizoriniame
jam atsakė ’ne’ ir kurie tylėjo Konstitucijos tekste numatoma
taip pat yra Rusijos piliečiai ir prezidentinė valdymo sistema
mes turime savęs klausti, kodėl su gerokai mažesniu dvikameriniu parlamentu vieton dabar
jie taip pasielgė”.
tinio, sunkiai suorganizuojamo
1,066 narius turinčio Kongreso.
Jelcinas dėkoja
Jelcino didžiausia parama
balsuotojams
pasirodė miestuose, o provin
Pirmadienio vakarą paskelb cijose, kaip Altajuje Kinijos
tame pareiškime prez. B. Jelci pasienyje ir Dono upės slėniuose
nas sakė, kad referendumo pasi mažiau, kaip 40% rėmė Jelciną.
sekimas atspindėjo balsuotojų
Parlamento vadai kovos
„patriotinį
susipratimą”.
su Jelcinu
„Aukščiausiosios Tarybos
vadovybės bandymai sutrukdy
Bet vienas parlamento vadų
ti viso krašto piliečių noro mani
Venjamin
Sokolov pasakė, jog
festaciją, sakant, kad žmonėms
jau nusibodo politikavimai, yra didelė galimybė, kad atei
nepavyko. Taip pat nepavyks jų nančiomis dienomis B. Jelcinas
bandymas diskredituoti žmonių imsis „antikonstitucinių prie
monių” ir jei tai įvyktų, būtų
valios pareiškimą”.
Vienas vakarietis diplomatas sušaukta ypatinga Kongreso se
pareiškė, kad referendumo re sija į tuos kėslus atsiliepti.
Parlamento vadas Chasbula
zultatai duos Jelcinui daugiau
tov
taip pat pareiškė jog prašys
erdvės laviruoti ir privers jo
parlamento
sukurti įstatymus,
priešus būti atsargesniais. Kon
kurie
atsilieptų
į „labai nega
gresui bus sunkiau atstatydin
tyvų
”
valstybinės
televizijos
ti Jelciną, o Jelcinas bus
vaidmenį
referendumo
kampa
laisvesnis į juos nekreipti
nijos metu. Anot jo, Jelcino
vėlavosi atsiliepdama
Padidinami mokytojų opozicija
į tą propagandą. „Tik tris
atlyginimai
dienas vėliau jūs būtumėte ma
Vilnius, balandžio 20 d. — tę visai skirtingus rezultatus”,
Nuo gegužės 1 d. atlyginimai jis pasakė. „Jelcinas neturi vi
mokytojams, kultūros ir svei suomenės paramos. Tik nauji
katos apsaugos bei kitų biudže parlamento rinkimai rudenį
tinių įstaigų darbuotojams bus duos Rusijos piliečiams gali
padidinti apie 40%, rašo „Res mybę patiems pasisakyti, kas
publikos” laikraštis. Lietuvos teisingas ir kas kaltas”.
vyriausybė ketina šiam tikslui
panaudoti dalį Vakarų kreditų.
Ministras pirmininkas Adolfas
KALENDORIUS
Šleževičius taip pat pasakė, kad
ateityje atlyginimai bus keliami
Balandžio 29 d.: Šv. Kotryna
nuolat, stengiantis, kad jų in Sienietė, Vaitenis, Indrė.
deksas prilygtų kainų indeksui.
Balandžio 30 d.: Šv. Pijus V,
Netrukus vyriausybė turėtų Marijonas, Sofija, Venta,
rasti lėšų padidinti ir socialines Virbutas.
išmokas. Tam pirmiausia turėtų
būti patvirtintas naujas oficia
ORAS CHICAGOJE
lus minimalus pragyvenimo ly
gis, nes daugelis socialinių iš
Ketvirtadienį saulė tekėjo
mokų skaičiuojamos, remiantis 5:51, leisis 7:46. Temperatūra
šiuo rodikliu. Dabar minimalus dieną 60 F (15 C), ryte saulėta,
pragyvenimo lygis yra 2,430 ta į vakarą užsidebesuoja, naktį 39
lonų, tuo tarpu ■ suskaičiavus F (4 C).
pagal naują metodiką, jis turėtų
Penktadienį saulė teka 5:50,
būti 4,300 talonų.
dalinai debesuota, vėsiau.
Maskva, balandžio 26 d.

Vilnius, balandžio 28 d. (Elta) ferencija buvo surengta, pasi
— Norveguos užsienio reikalų baigus jo vizitui Lenkijoje. „Ta
ministras Johan Jorgen Holst čiau esame įsitikinę, jog lie
balandžio 26-ąją per susitikimą tuviai paspartins savo ekono
su Lietuvos ministru pirminin mines reformas”, pažymėjo I.
ku Adolfu Šleževičiumi pasakė: Godmanis.
Latvijos premjeras pasakė
„Mes teikiame prioritetą Balti
matąs
geras visų trijų valstybių
jos šalims ir tikime, kad mūsų
bendradarbiavimo
perspekty
bendradarbiavimas stiprės ir
plėsis”. Jis taip pat pažymėjo, vas. Baltijos šalys galėtų sėk
jog Baltijos šalys būtų patrauk mingai spręsti ir energetikos
lesnės, jeigu Lietuva, Latvija ir problemas. Jo žodžiais, „Esti
Estija vieningiau eitų rinkos ja turi anglies, Lietuvoje yra
Lietuvos vyskupai su Šventuoju Tėvu Jonu Paulium II „ad limina” vizito metu Romoje. Iš kairės
kūrimo keliu. Lietuvos prem atominė elektrinė ir Mažeikių
vyskupai Antanas Deksnys, Juozas Matulaitis, Juozas Žemaitis, Antanas Vaičius, kardinolas
jeras patikino, kad jo vadovau naftos perdirbimo kombinatas,
Vincentas Sladkevičius, šventasis Tėvas pop. Jonas Paulius II, Vilniaus metropolitas arkivyskupas
jama vyriausybė kaip tik to ir Latvijoje — uostai. Pavyzdžiui,
Audrys Bačkis, vyskupai Juozas Preikšas, Juozas Tunaitis, Vladas Mikelevičius ir kunigas
Vytautas Kazlauskas.
siekia ir kad neseniai Vilniuje nafta į Mažeikius galėtų būti
tiekiama
iš
Ventspilio
uosto
”
.
per susitikimą su Baltijos vals
tybių vyrausybių vadovais buvo
kymų. Vienas žinovas sakė, jog
Telkiamos jėgos prieš
sutarta koordinuoti veiksmus
Ciampi buvo paskutinis prezi
metalų
vagis
ne tik ekonomikoje, bet ir
dento
Scalfaro pasirinkimas.
užsienio politikoje.
Šiuo
metu
vis dar neaišku ar
Per
pirmuosius
tris
šių
metų
Balandžio 27-ąją premjero
naujam
premjerui
pavyks su
mėnesius
Lietuvos
geležinkelyje
kuri
vistiek
turės
įveikti
di

Roma, balandžio 26 d. (NYT)
Adolfo Šleževičiaus diena pra
telkti
parlamento
narių
para
sidėjo susitikimu su pramonės įregistruota beveik tiek pat — Neseniai atsistatydinus Giu džiausias problemas: sumažinti
mą,
jau
nekalbant
apie
reikia

ir verslo atstovais Oslo prekybos spalvotojo metalo vagysčių kaip liani Amato vadovaujamai vy valstybinį biudžetą, įvesti pla
mą
politinį
autoritetą,
kurio
mokyklos rūmuose. Premjeras per visus 1992-uosius metus — riausybei, po kelių dienų mai čiai siekiančias politines refor
informavo susirinkusius apie 130. Buvo nutraukta ir pavogta šaties, ginčų ir derybų Italijos mas ir tuomet, artimoje ateityje būtinai reikės, norint įvykdyti
Lietuvos ūkio sunkumus, apie 7.5 kilometro kabelio, prezidentas Luigi Scalfaro nau įvykus naujiems rinkimams, ra reformas, dėl kurių daugelis
parlamento narių neteks savo
laisvos rinkos formavimo prin kuriuo valdomas geležinkelio juoju ministru pirmininku pa miai pasitraukti.
postų.
Jis parinktas kaip tik dėl to,
cipus, prioritetines ekonomikos eismas, pervažos, signalizacija. skyrė Italijos centrinio ban
Po susitikimo su prezidentu
Tik
laimingo
atsitiktinumo
dė

ko
valdytoją
Carlo
Azeglio
kad
neturi ryšių su Italijos kom
reformos kryptis. Jis patikino,
Scalfari,
Ciampi pareiškė, jog
kad stabilizavus politinę padėti ka Lietuvos geležinkeliuose kol Ciampi. Tuo formaliai vyriau promituotomis politinėmis par
politinės
reformos
yra absoliu
sybė atmeta stipriausių partijų tijomis. Socialistų partijos vadas
Lietuvoje, susidaro palankesnės kas neįvyko katastrofa.
čiai
aukščiausio
prioriteto
rei
Kaip apsaugoti šalies geležin valdymą.
Giorgio Benvenuto pasakė, jog
sąlygos užsienio investicijoms ir
kalas
jo
administracijai,
sie
Jei parlamentas jį patvirtins, C. Ciampi buvo parinktas dėl to,
pakvietė Norvegijos verslo at- kelius ir kitus objektus nuo
tovus abipusiškai naudingai spalvotųjų metalų vagių, įvesti šis 72-metis bankininkas vado kad dėl visų kitų siūlomų kandi kiant ir toliau vykdyti buvusio
bendradarbiauti — juo labiau, tvarką keleiviniuose trauki vaus laikinai administracijai, datų vis buvo neigiamų pasisa- ministro pirmininko G. Amato
valdžios biudžeto reformas. Jis
kad Lietuvos vyriausybė pasi niuose tarėsi Susisiekimo ir
taip
pat žadėjo sustiprinti kovą
Vidaus
reikalų
ministerijų,
rengusi garantuoti užsienio
dializės aparatus ir vaistų, rama gabiausiems muzikams iš su visomis kriminalinių nusi
Generalinės
prokuratūros,
Mui

kapitalo saugumą.
gyvybiškai reikalingų ligo vykti tobulintis į užsienį,
Premjeras sakė, kad Lietuvos tinės departamento ir Valstybės niams po inksto persodinimo dalyvauti tarptautiniuose kon kaltimų formomis, tuo užsimin
damas jau labai pavojingą pasi
naftos telkinių eksploatavimas, saugumo tarnybos pareigūnai. operacijų.
kursuose.
dariusią mafijos veiklą Italijoje.
kitų stambių energetikos objek Spalvotųjų metalų yra tiek
Nepartinio ministro pirminin
•
Bonoje
pasirašytas
Lietuvos
tų statyba, žvejybos laivynų ir daug išvežama iš Lietuvos, kad
Lietuviški saldainiai
ko
paskyrimas yra dar vienas
Respublikos
Teisingumo
minis

žuvies pramonės modernizavi pagal muitinių suvestines gali
Amerikoje
žingsnis
Italijos politinio gyve
terijos
ir
Vokietijos
Tarptau

mas, miško ūkio plėtojimas ir ma susidaryti išvadą, jog Lietu
nimo
reformoje
po to, kai prieš
tinio
Teisinio
Bendradarbiavi

eksploatavimas, taip pat maisto voje smarkiai išvystyta spalvo
Šiaulių valstybinis konditeri mo Fondo bendras pareiškimas dvi savaites balsuotojai referen
pramonės pertvarkymas teikia tųjų metai gavybos pramonė, jos fabrikas „Rūta” ir Jungtinių
gerų perspektyvų ir Norvegijos nors tokių naudingųjų iškasenų Amerikos Valstijų prekybos fir ir protokolas nurodo, kad Vo dume stipriai pasisakė už esmi
verslo atstovams imtis veiklos šalis apskritai neeksploatuoja. ma „Albert” pasirašė prekybos kietija padės rengti Lietuvai nį pakeitimą sistemos, pagal
teisininkus — komercinės ir kurį renkami parlamento na
Lietuvoje, nes šiose srityse
sutartį, pagal kurią „Rūta” tarptautinės teisės specialistus, riai. Kaip tik po šio referen
Du lietuviai iš Amerikos
Skandinavijos šalys turi geros
JAV parduos 190 tonų karame atlikti Lietuvos įstatymų bei jų dumo buvęs premjeras ir pradė
remia Lietuvos mediciną
patirties.
lės „Braškė”. Už gautą valiutą projektų ekspertizes.
jo savo vyriausybės išskirstymo
Spaudos konferencijoje žurna
numatoma įsigyti kokybiškos
procesą.
Pačias naujausias žinias žaliavos, Vakarų technologijų.
listus labiausiai domino Rusijos
• Balandžio 25 d. Perloja
kariuomenės išvedimo iš Lietu inkstų persodinimo, inkstų ligų
Artimiausiu metu į Vakarų paminėjo miesto teisių ir herbo
TRUMPAI
vos problemos. Premjeras pasa klausimais, informaciją apie Europos šalis planuojama eks suteikimo 200 metų sukaktį.
kė, kad Lietuvos vadovybė naujausią medicininę techniką portuoti ir citrinų, aviečių, Tai labai sena Lietuvos gyven
IŠ VISUR
reikalaus, kad ši armija iš pasiryžę Lietuvos medikams mandarinų skonio karameles. vietė, turinti šlovingą istoriją.
Lietuvos teritorijos be išlygų perteikti du Lietuvai pasišven
— Jeruzalė.
Izraelio
Lenkų okupacijos metais per
būtų išvesta iki šių metų tę žmonės.
miestą ėjo demarkacijos linija ir vyriausybė sekmadienį pareiš
Į Vilnių atvykę New Jersey
rugpjūčio pabaigos. Jis taip pat
Muzikų fondo labdaros
čia buvo susikūrusi nepriklau kė, kad 30 deportuotųjų palesti
pasakė, kad su Rusijos armijos valstijos dializės centro direk
balius
soma Perlojos respublika, tiesa, niečių bus leista grįžti namo,
išvedimu susijusias problemas torius profesorius Michael Yudd
gyvavusi neilgai, bet suteikusi tuo būdu parodant gerą valią ir
Lietuva padės spręsti ir kai ir šioje valstijoje esančios firmos
Lietuvos Muzikų Rėmimo miestui didžią šlovę. Bolševi norą tęsti Vidurio Rytų taikos
mynams latviams ir estams. Be „Dialysist” prezidentas inžinie Fondas Vilniuje „Lietuvos” kinės okupacijos metais Perlo derybas.
ne daugiausiai klausimų Norve rius Steve Levanavage universi viešbučio restorano didžiojoje jos patriotai išsaugojo čia esantį
— Klaipėdos Autobusų Parko
gijos žurnalistai pateikė apie teto ligoninėje surengė semina salėje balandžio 24 dieną Vytauto Didžiojo paminklą, ku
vairuotojai
pagrasino, kad
surengė pavasarinį labdaros rį ne kartą buvo kėsintasi nu
privatizavimą, ūkio moderniza rą specialistams.
gegužės
13
d.
pradės
streiką, jei
Jie abu save vadina lietuviais. balių. Buvo apie 300 svečių, griauti. Perlojiečus pasveikino
vimo perspektyvas.
iki
to
laiko
jų
atlyginimai
nebus
Baigiantis vizitui balandžio Steve Levanavage sakosi esąs nors pakvietimas kainavo po 15 Seimo pirmininkas Č. Juršėnas.
padidinti
200%.
Vidutinis
jų
27-osios popietę įvyko susiti Stepas Levanavičius, yra gimęs dolerių. Koncertavo „kylančios
atlyginimas
po
tokio
padidinimo
•Vilniuje
M.
Mažvydo
valsty

kimas su Norvegijos ministre Amerikoje. 1991 metais Balti- žvaigždės” — jauni muzikos at
pirmininke Gro Harlem Brund- morėje Amerikos Nefrologų likėjai jau pelnę laurų tarp binėje bibliotekoje atidaryta būtų 42,000 talonų.
tland. Jo metu pasirašyta Asociacijos kongreso metu tautiniuose konkursuose, buvo suomių etnologinės literatūros
Lietuvos ir Norvergijos sutartis veikusioje medicinos technikos demonstrauojamos mados, vyko paroda. Visą ekspoziciją — apie
— JBANC’o pastangomis
dėl dvigubo apmokestinimo ne parodoje jis susipažino su vil pramoginė programa, šokiai. 250 leidinių padovanojo Helsin senatorius Dennis DeConcini ir
taikymo tarpusavio prekyboje. niečiu profesoriumi Baliu Visus džiugino gausus vaišių kio suomių literatūros draugijos Kongreso atstovas Steny Hoyer
biblioteka.
Dainiu. Sužinojęs, ko labiausiai stalas.
sutiko pravesti Kongrese rezo
nefrologinėms tarnyboms trūks
• Šiauliuose aptikti padirb liuciją, kuri reikalauja rusų
Ivars Godmanis: laukiame
Muzikų rėmimo fondo kasa
ta, atsiuntė Lietuvos inkstų fon gerokai pasipildė, tačiau, kaip ti naujo pavyzdžio 200 talonų kariuomenės išvedimo iš visų
lietuvių aktyvumo
dui 12 tonų talpintuvą su diali sako fondo direktorė Liucija banknotai. Palyginus su 500 Pabaltijo valstybių nustatytu
„Labai svarbu, kad didesnį zės aparatais ir įvairiais Stulgienė, daug didesnė šio talonų falsifikatais, šiems pini laiku.
aktyvumą rodytų lietuviai. Bal reikmenimis. Dabar Lietuvos baliaus reikšmė — nauji kon gams panaudotas naujas padir
Kad šios rezoliucijos priė
tijos šalyse negalime įkurti dializės tarnybų personalą jis taktai. Buvo turtingų verslo binėjimo būdas. Netikrą mimas būtų paspartintas^ Ame
laisvos prekybos zonos vien tik praktiškai mokys, kaip geriau žmonių, diplomatų, ir ne vienas banknotą turėję asmenys teigia, rikos pabaltiečiai yra raginami
todėl, kad Lietuva neliberali panaudoti atsiųstą techniką.
jų pasižadėjo remti įvairias fonT kad juos už prekes gavę turgu rašyti laiškus savo Kongreso
Michael Yudd — tai Mykolas do akcijas — koncertų ciklai je. Kol kas policija neturi žinių atstovams senatoriams ir pra
zavo kainų, Varšuvoje spaudos
konferencijoje pareiškė Latvijos Jucevičius. Jis taip pat jau yra seneliams, invalidams, vaikams apie padirbtų pinigų atsiradimo šyti, kad jie paremtų šios
premjeras Ivars Godmanis. Kon atsiuntęs į Lietuvą penkis gerus našlaičiams, materialinė pa- šaltinius.
rezoliucijos priėmimą Kongrese.

Naujas ministras pirmininkas
Italijoje

F
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LIETUVOS VYČIU VEIKLA
Redaguoja Aleksandras Pakalniškis Jr.,
1043 Fifth St., St. Monica, CA 90403

CHICAGO, IL. LIETUVOS
VYČIŲ 36-ta KUOPA

įvykusį kepsnių išpardavimą.
Čia kuopa gerai papildė iždą.

Daug kuopos narių ruošiasi
rugsėjo mėnesį vykti į Lietuvą.
Kuopos nariai, kartu su Meške
riotojų ir Lietuvių socialinių
klubu ruošia loteriją, kurios
pelnas eis Vilniaus miesto
seselių vienuolynui. Jurgis
Mikalauskas loterįjai padovano
jo tris puikius medinius kryžius,
šios ekskursijos metu gautas lo
terijos pelnas bus įteiktas vie
nuolynui. Turintieji klausimų,
kreipkitės į Pranę Mikalauskas,
104 East Bruce Avenue, Day
ton, OH, 45404, tel.: 513-2758235.
Judy Sluzas vadovaujamas
komitetas dar renka lietuviškų
valgių receptus. Medžiagą siųs
kite jai: 4100 Wolf Road, Day
ton, OH 45416, arba 513-2745342.
Elena Mikalauskas ir Irena
Gečas nuvyko į Detroit, MI,
rajoną talkinti Pagalba Lietu
vai pakrovimo darbuose. Rober
tas Pant taip pat čia pasi
darbavo. Dėkui!

Gegužės 23 d.: Lietuviškos

Mišios ir Lietuvių diena su Lie
tuvos Vyčių šokėjais ir choru Šv.
Danieliaus Pranašo parapijoje,
5330 S. Nachville Avė., Chica
go, IL, 3 vai. p.p.
Gegužės 31 cL: Mišios Šv. Ka
zimiero kapinėse 10 vai. ryto.
Giedos Lietuvos Vyčių choras.
Liepos 17-18 d.: DariausGirėno 60-ties metų jubiliejaus.
Šventė prasidės 10:30 vai. ryto
Mišiomis. Po to banketas ir
paradas.
Rugpjūčio 12-15 d.: 80-tasis
Lietuvos Vyčių Visuotinis sei
mas Worcester, MA, Marriott
viešbutyje.
Rugsėjo 2-17 d.: Lietuvos
Vyčių Centro valdybos rengia
ma ekskursija į Lietuvą, kurios
metu bus susitikta su popiežiu
mi.
Šv. Kazimiero vienuolyno se
selės ieško savanorių dirbti jų
organizuojamuose labdaros dar
buose. Susisiekite su sės. Immaculata tel. 312-776-1324.
Dolores Wainauskis, Lietuvos Vyčių 36-tos kuopos jaunutės — Pittsburgh, PA, pranciškiečių vie
Vertė nuolyno sės. M. Francescos „gyvos lietuviškos lėlės”. Seselė joms sukūrė čia
...
Aleksandras Pakalniškis,Jr. matomus tautinius drabužius.
Nuotr. Broniaus Klimavičiaus

Kovo mėnesio 15 dieną įvyku
siame susirinkime turėjome
ypatingo savanoriškumo iš
reiškimą. Marija Končiuvienė
pirmininkavo susirinkimui, jai
talkino socialinio komiteto
nariai V. Dijokas, F. Griga
liūnas ir J. Johnston. Evelina
Oželis ir Scottie Žukas taip pat
padėjo... Ačiū visiems atsilan
kiusiems. O ypač dėkoju vi
siems, padėjusiems man plaučių
uždegimu susirgimo metu.
Mūsų kuopos jaunučiai Ne
kalto Prasidėjimo parapijoje
vasario mėnesio 20 dieną padėjo
švęsti Lietuvos Nepriklausomy
bės paskelbimo jubiliejų. Jie
išdidžiai žygiavo su Lietuvos vė
liava, kurią nešė Garbės palyda
Allen Cius ir Sabina Henson.
Vyčių vėliavą nešė Marija ir
Ona Marija Cius, o palydėjo
trečioji vicepirminnkė Joana
Cius. Du vyčiai jaunučiai patar
DETROIT, MI
navo Mišiose prie altoriaus, dė
vėdami tautinius drabužius.
KUN. KAZIMIERO
Didžiuojamės jais! Džiaugiamės
SIMAIČIO IŠLEISTUVĖS
Mary Agnės Mikalauskas,
puikiu atstovavimu. Šioje šven
Vertė
tėje dalyvavo daug kuopos
Sekmadienį, balandžio 25 d.,
Aleksandras Pakalniškis,Jr.
narių.
daugiau negu 150 asmenų daly
Šių metų kovo 7 dieną daly
vavo Šv. Antano parapijoje su
CHICAGO, IL, 112-ta
vavome šv. Kazimiero minėji
ruoštuose išleistuvių pietuose
me. 10 valandą ryto Nekalto LIETUVOS VYČIŲ KUOPA kun. Antanui Simaičiui, Šv. An
Prasidėjimo parapijos salėje
tano parapijoje dirbusiam 42
Šių metų vasario 16 dieną Lie
šventė prasidėjo šv. Mišiomis.
metus. Kun. Simaitis gegužės 5
Kovo 28 dieną, chorvedžio tuvos Vyčių Antrąjį laipsnį d. grįžta apsigyvenimui į Jur
Fausto Strolios vadovaujami, įsigijo seselės Teresė Papčytė, barką, Lietuvoje. Pagrindinis iš
Lietuvos Vyčių choro nariai S.S.C., Tarcisia Stuglytė, S.S.C. leistuvių kalbėtojas buvo dabar
atliko „Paskutiniuosius sep ir Brunonas Shotas. Pirmąjį tinis Šv. Antano parapijos kle
tynis Kristaus žodžius”. Tai Lietuvos Vyčių laipsnį užsitar bonas kun. Alfonsas Babonas, gi
vyko Calumet City, IL, Šv. And navo Antanas Beleška.
parapijos tarybos vardu atsis
Sveikiname 85-tąjį veiklos
riejaus apaštalo parapijos
veikino Stasys Garliauskas.
bažnyčioje. Šis koncertas yra jubiliejų šventusias seseles Windsoro lietuvių Šv. Kazimie
tapęs tradiciniu Užgavėnių kazimierietes ir kunigystės ro parapijos, kurioje kun. Si
renginių, ypatingai mus jau 50-tąjį jubiliejų šventusį kun. maitis klebonavo 8 metus, var
dinančiu. Muzikas Faustas Vytą Mikolaitį. Gegužės mėne du atsisveikino Romas Dum
Strolia jau daugiau negu 24 sio 8 dieną 3 vai. p.p. Marųuette čius. Lietuvos Vyčių 139
metus tai organizuoja. Bažnyčia Parko parapijos bažnyčioje kuopos vardu — Lilian Petravi
buvo sausakimšai pilna ir įvyks jubiliejinės Mišios.
čius, Šaulių s-gos išeivijoje CV
koncertas gerai pasisekė.
Gegužės 8 dieną, 7 vai. vak. vardu — Mykolas Abarius,
Sabina Henson
Nekalto Prasidėjimo parapijos „Švyturio” jūros šaulių kuopos
<■
Vertė
salėje vyks kuopos jaunučių — Bronius Valiukėnas, Šv. An
Aleksandras Pakalniškis, Jr.
rengiamas šokių vakaras. Įėji tano aukų rinkėjų vardu — Juo
mas — keturi doleriai. Kviečia zas Kinčius ir Lietuvos Dukterų
DAYTON, OH LIETUVOS
me visus dalyvauti. Informaci dr-jos vadu — Jūratė Pečiūrienė.
VYČIŲ 96-ta KUOPA
joms skambinkit Marijai Deks- Kunigas Simaitis padėkojo vi
nis 312-476-5896 arba Denise siems, kurie nepamiršo jo savo
Šv. Kazimiero minėjimą Zakarka 708-425-5015.
maldose ir gausiu atsilankymu
šventėme 10:30 vai. r. Mišiomis
Likusieji šių veiklos metų jį pagerbė. Kvietė visus (lankan
Švento Kryžiaus parapijos kuopos susirinkimai vyks tis Lietuvoje) aplankyti jį Jur
bažnyčioje. Kuopos nariai pro gegužės mėnesio 18 ir birželio barke, kur jis gyvens savo
cesija įėjo bažnyčion ir pasi 15 dienomis, 7:30 vai. vak., šeimos narių globoje. Išleistuves
meldė už gyvus ir mirusius Marąuette Parko parapijos suorganizavo Ona Selenienė ir
Lietuvos Vyčių narius. Po salėje.
Regina Juškaitė. Muz. Stasys
pamaldų Dayton, OH, miesto
Štai kuopos renginių tvarka Sližys pravedė bendrą dainavi
Radisson Inn viešbutyje įvyko raštis:
mą. Atsisveikinimo programą
mėnesinis susirinkimas. Čia
Gegužės 16 d.: Lietuvių vedė Algis Zaparackas.
puikiai papietavome. Garbės Prekybos rūmų banketas Martinarys Stasys Vaitkus surengė niųue salėje. Bus pagerbtas Ša
MOTINŲ PAGERBIMAS
šią šventę.
rūnas Marčiulionis, o pelnas
Sveikiname kovo mėnesio lo aukojamas Lietuvos akliems
Detroito Lietuvių Organi
terijos laimėtoją Pat Anthony. vaikams. Bilietus galima įsigyti zacijų centras gegužės 9 d. Šv.
Ona Marija Sluzas Berger su skambinant Algirdui Braziui, Antano parapijos patalpose po
organizavo Verbų sekmadienį tel. 708-361-5594.
Mišių rengia Motinų pagerbi
mą, kurį praves ir meninę
programą atliks Udrių šeima iš
Jackson, Michigan. Visuomenė
kviečiama.

PHILADELPHIA, PA

LIETUVIU TELKINIAI

JAUNIŲ KREPŠINIO
PIRMENYBĖS

Jaunių krepšinio pirmenybės
įvyko Detroite. ŠALFAS S-gos
pirmenybėse dalyvavo 177 žai
dėjai iš Čikagos, Clevelando, Le
monto, Toronto, Hamiltono,
Londono ir Detroito. Pirmeny
bes pravedė sporto klubo „Ko
vo” komitetas, kuriam vadova
vo Vytas Polteraitis. Berniukų
14 metų pirmenybes laimėjo
Detroito „Kovas”, baigmėje lai
mėjęs prieš Čikagos „Lituani
Procesija Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčioje š.m. vasario 28 d. Lietuvos
vėliavą neša Allen Cius ir Sabina Henson. Lietuvos Vyčių vėliavą neša Marija ką” 50-48. 12 metų berniukų
pirmenybes laimėjo Clevelando
ir Ona Marija Cius.
Nuotr. Br. Klimavičiaus „Žaibas”, nugalėdamas Čika

SĖKMINGAS IR
TURININGAS BALFO
RENGINYS

gos „Lituaniką” 45-16.10 metų
ir šaunesnių berniukų pirmeny
bės laimėjo Hamiltono Kovas”,
nugalėdamas Toronto „Aušrą”
27-18.
„BOČIŲ”
PRIEŠPIEČIUOSE
PAGERBS MAMYTES

Lietuvių Bendruomenės Det
roito apylinkės valdyba sek
madienį, gegužės 2 dieną, ren
gia „Bočių” priešpiečius, kurių
metų bus pagerbtos mamytės.
Bus proga pasivaišinti kugeliu
ir kitais užkandžiais Dievo Ap
vaizdos Kultūros centre tuoj po
šv. Mišių.
LB APYLINKĖS METINIS
SUSIRINKIMAS

Sekmadienį, gegužės 9 dieną,
12:30 vai. po pietų Dievo Ap
vaizdos Kultūros centro klasėje
šaukiamas LB Detroito apylin
kės metinis susirinkimas, kurio
metu bus pranešimai ir renka
ma ateinančių metų apylinkės
valdyba. Detroito LB apylinkės
valdyba kviečia visus dalyvauti
gegužės 2 dieną „Bočių” prieš
piečiuose, o gegužės 9-tą dieną-metiniame LB susirinkime.
A.A.
MARIJA BAČKAITIENĖ

Balandžio 23 d., po gedulingų
šv. Mišių Dievo Apvaizdos baž
nyčioje, kurias aukojo kun.
Alfonsas Babonas, Holy Sepulchre mauzolėjųje buvo palaidota
a.a. Marija Bačkaitienė, 94 m.
amžiaus, mirusi Grace ligoni
nėje balandžio 20 dieną. Paliko
sūnų Stasį ir marčią Aldoną
Bačkaičius, anūkes Nidą, Vir
giniją su vyru ir Audrą su vyru.
Sūnų Algį ir marčią Sharon,
anūkus Petrą, Tomą, Lindą ir
Motiejų bei kitus gimines. Ve
lionė buvo ilgametė „Švyturio”
jūros šaulių kuopos narė. Lai
dotuves tvarkė laidotuvių di
rektorė Yolanda M. Zaparackienė.
MIRĖ M. MATAŽINSKIENĖ
- NORKUS

Balandžio 26 dieną St. Hedwig kapinėse, po gedulingų šv.
Mišių Sv. Antano bažnyčioje,
buvo palaidota a.a. Magdalene
Matažinskienė-Norkus, 83 m.
amžiaus. Velionė mirė savo
namuose Dearborn, Michigan.
Paliko sūnų Juozą ir marčią
Patricia Matažinskus, anūkę
Cindy su vyru ir proanūkus
Erik ir Evan. Laidotuves tvarkė
Baužos laidotuvių namai.
lm.

Š.m. balandžio 18 d. buvo
pagerbtas Philadelphijos Balfo
skyriaus ilgametis pirmininkas
Feliksas Andriūnas. Iškilmės
prasidėjo Šv. Andriejaus baž
nyčioje šv. Mišiomis, kurias
praturtino operos solistės
Marytės Bizinkauskaitės giedo
jimas, o dienai skirtus žodžius
pamoksle ištarė kun. Burkauskas.
Tuoj po Mišių parapijos salėje,
prie gėlėmis papuoštų stalų,
kaip retai kada, susėdo net 169
Balfo rėmėjai.
Kun. Burkąuskui sukalbėjus
maldą ir visiems papietįavus,
programą puikiai pravedė
Philadelphijos Balfo skyriaus
valdybos narė Marija Raugienė.
Ji sklandžiais sakiniais,
vaizdžiai apibūdino Felikso
Andriūno sėkmingą pirminin
kavimą šiam skyriui net 25-rius
metus, perskaitė Balfo centro
valdybos pirmininkės Marijos
Rudienės sukaktuvininkui skir
tus padėkos bei jo veiklos įver
tinimo žodžius ir įteikė Balio
centro valdybos žymenį. Phila
delphijos Balfo skyriaus vardu,
įteikdama skulptoriaus Petro
Vaškio kūrinį, M. Raugienė pa
brėžė, kad: „Ši vertinga vaza
yra visų pietuose dalvaujančiųjų sudėtinė dovana Jubiliatui už
jo ilgą ir sėkminga vadovavimą
Balfo veiklai šioje apylinkėje”.
Feliksas Andriūnas, dėkodamas
už jo pagerbimą, reiškė viltį,
kad Philadelphijos Balfo sky
riaus veikla ir toliau bus sėk
minga.
Buvo gauta nemažai sveikini
mų bei padėkos laiškų jų tarpe
ir iš Lietuvos. Pranešėjai su
tinkamais įtarpais bei pastebė
jimais tuos laiškus (ilgesniųjų
tik ištraukas) beskaitant, jau
tėsi lyg šioje iškilmėje yra ir
nepriteklių bei liūdesio palies
tieji broliai ir sesės, kurių
dienas Balfas praskaidrina.
LB Philadelphijos apylinkės
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pasveikinus jubiliatą, buvo
pagerbta lietuvaitė Kizlauskaitė-De Marko už iki šiol čia gautą
didžiausią — 10,000 dolerių
auką, įgalinusią šiam skyriui
pasiųsti į Lietuvą net 5 talpin'tuvus drabužių, vaistų bei medi
ciniškos technikos. Pagerbtas ir
Rimas Gulbinas, su didele nuof laida parūpinęs talpintuvus, o
vieną, net kaip dovaną. A.a.
Bronei Mašalaitienei mirus, jos
sūnus su šeima pageidavo, kad
norintys pagerbti mirusiąją,
vietoje gėlių ar kt., aukotų Balfo
siuntoms į Lietuvą. Gauta 1,225
dol. Jiems įteikti Balfo ženkle
liai. Tokį pat ženklelį, atsiųstą
CV pirmininkės, įteikdama

metams H metų 3 mėn.
$25
$80
$45
$90
$50
$30

naujajam Phila. Balfo valdybos
pirm. J. Majauskui, pranešėja
palinkėjo ir naujajam pirminin
kui ištverti 25 metus.
Meninę programą atliko vadi
namasis „vieno žmogaus teat
ras” — Vitalis Žukauskas, malo
niai prajukdęs gausiai susirin
kusiuosius.
B. Butkelis

Kab. tel. (312) 585-0348;
Rez. (312) 779-5533

DR. FRANCIS MAŽEIKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4255 W. 63rd St.
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4
6-9; antr. 12-6; penkt 10-12; 1-6.

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

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
DR. VIJAY BAJAJ, M.D., S.C. .v,
-.<i 7722 s Kedzle Avė.,

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS „r.
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms
2434 W. 71 Street, Chicago
Tel. 312-434-5849 (veikia 24 vai.)
Pirm., antr., ketv., penkt. nuo 12 iki 3 v.p.p.

10401 S. Roberts Rd., Palos Hills, IL
Tel. 708-598-4430 (veikia 24 vai.)
Pirm., antr., ketv., penkt. 4 v.p.p.—7 v.v.

Kab. 312-735-4477;
Rez. (708)246-0067; arba (708)246-6581

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

CRAVVFORD MEDICAL BUILDING
6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS
3900 W. 95 St. Tai. (709) 422-0101

Valandos pagal susitarimą
Pirmd. 3 v. p.p.-7 v.v. antrd. 12:30-3 v.p.p.
trečd. uždaryta, ketvd. 1-3 v.p.p.,
penkt. ir šeštd. 9 v.r.-12 v.p.p.
6132 S. Kedzle Ava., Chicago
(312) 778-6969 arba (312) 499-4441

B

Chicago, III. 60652 4
Cardiac Diagnosis, Ltd.
Marųuette Medical Building
6132 S. Kedzle
Chicago, IL 60629
Tel. (312) 436-7700

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
Širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą

Namų (708) 584-5527

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS
CHIRURGIJA

6132 S. Kedzle, Chicago, III.
Tel. (312) 925-2870
1185 Dundee Avė., Elgin, III. 60120
Tel. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberts Rd., Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė.

DR. K. A. JUČAS

Tel. (708) 598-4055

ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA

Valandos pagal susitarimą

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

DR. FRANK PLECKAS
Optometristas (Kalba lietuviškai)
Tikrina akis, pritaiko akinius

2618 W. 71 st St.
Tel. (312) 737-5149
Vai. pagal susitarimą.

Palos Vision Center, 7152 W. 127th St.

5540 S. Pulaski Road.
Tai. (312) 585-2802

Palos Hgts, III. Ketv. vai. 3-6 v.v.

Valandos pagal susitarimą
Pirm., antr., penkt. 12-3 v.p.p., ketv. 2-7 v.v.
Reikalui esant atvažiuoju ir į namus

DR. LEONAS SEIBUTlS

DR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydytoja
3315 W. 55th St., Chicago, IL

Tel. (312) 476-2112
9525 S. 79th Avė., Hickory Hills, IL.

Tel. (708) 598-8101
Vai. pagal susitarimą

SVEČIAI IŠ OLANDIJOS

Tel. kabineto tr buto: (708)882-4159

Kovo 29-31 d. Lietuvos „Cari
tas” federacijos centrinėje būs
tinėje Kaune lankėsi Olandijos
katalikiškos pagalbos organiza
cijos „Stichting Het R. C.
Maagdenhais” atstovai A.
Prins, A. Sturm, O. Reguot ir
ponia Frohn. Svečiai domėjosi,
kuo jų organizacija galėtų
padėti Lietuvai. Susipažinę su
„Caritas” veikla, jie pažadėjo
remti atskirus projektus su
vaikų, ypač invalidų, globa,
senelių namais ir Kauno slau
gos ligonine. Olandus priėmė
Kauno arkivyskupas kardinolas
Vincentas Sladkevičius.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Tel. (708) 448-1777
INKSTŲ, PŪSLĖS IR
PROSTATOS CHIRURGIJA

2656 W. 63 rd Street
Vai.: antr. 1-4 v. p.p. ir ketv. 2-5 v. p.p.
šešt. pagal susitarimą

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

EDMUNDAS VIŽINAS,M.D., S.C

1443 So. 50th Avė., Cicero

Specialybė — Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6165 S. Archer Avė. (prie Austin)
Valandos pagal susitarimą

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

ARAS ŽLIOBA, M.D.

DR. P. KISIELIUS

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS
gydymas bei chirurgija

5835 S. Pulaski Rd., Chicago, IL
Tel. 312-585-1955
172 Schiller St., Elmhurst, IL 60126
708-941-2606
Valandos pagal susitarimą
Vakarais ir savaitgaliais tel.708-834-1120

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS

2454 W. 71et Street
(312) 434-2123
Pirm. 2-7. Antr. ir
ketv. 9-12. Penkt. 2-7

Tel. (312) 585-7755
AKIŲ CHIRURGIJA
AKIŲ LIGOS

Good Samarltan Medical CenterNapervllle Campus
1020 E. Ogden Avė., Suite 310,
Napervllle IL 60563
Tel. 708-527-0090
Valandos pagal susitarimą

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

DR. PETRAS ŽLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
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Pirmenybė politikai

AR MORALEI?

MOTINOS MARIJOS
DIENA ČIKAGOJE
SĖS. M. PERPETUA GUDAITĖ

Dažnai ateina noras lyginti
savo jaunų dienų nuotaikas
Šeimoje, mokyklose ir spaudoje
su Šia diena. AiSku, dabar gyve
name. per skirtingą kaleidoskopinį laikotarpį perėjusiame
pasaulyje, gal ir neįstengiantį
rimtai susimąstyti, kur link
einama. Praplatėjo akiračiai,
susilpnėjo valia, padidėjo
gobSumas ir įvairių atspalvių
neleistinas elgesys. Žmogaus
laisvė jau suprantama visai ki
taip, negu mokė mūsų tėvai ir
mokytojai. Keičiasi papročiai,
auga naujos kartos, išrenkami
Šių dienų vadai ir valdovai.
Pasaulis dūzgia kaip bičių
avilys.
Žmonės nenori ir negali apsi
spręsti, ar politiniai tikslai ir
apskaičiavimai turi nulemti
valstybių valdovų elgesį ir kryp
tį, ar dar kiek nors mus riSa ir
moralės jausmas. Dabartiniai
mūSiai ir akli Šaudymai į žmo
gų pasidarė kasdienybės reiški
niai. Kur pradingo sąžinė, kada
į žmonių gyvenvietes palei
džiami viską griaunantys pa
trankų šūviai, kaip dabar vyks
ta Bosnijoje, o gretimų valstybių
vadai vis negali apsispręsti, ar
tokį žudymą bandyti sustabdy
ti, ar gal įsikišimas nebus poli
tiniai teigiamas žingsnis ir atsi
lieps būsimų rinkimų rezulta
tuose. Negalime atsikratyti
jausmo, kad dabartiniame
pasaulyje moralė yra visiškai
užmirštas žodis ir viskas spren
džiama tik iš įtakos bei pelno
taško.
Deja, tokia galvosena neatėjo
per vieną naktį. Ji buvo ska
tinama jau nuo seno, tik gal
seniau valdovai siekė garbės
vainiko, o dabar siekia apčiuo
piamos naudos. Kai pamatai,
kaip greit prabėgo laikas ir kaip
nejučiomis užaugo kitoki
žmonės, kuriems moralės žodis
nebuvo minimas nei šeimose,
nei mokyklose, mūsų karta gali
tik nuleisti rankas ir pasi
tenkinti grynai savo šeimų,
savo organizacijų ir ratelių
aplinka ir galvosena. Juk visus
nutarimus jau seniai daro
kitaip pasaulį matantys vado
vai. Tačiau savo mažuose ra
teliuose gal apsispręskime taip
greitai nenuleisti rankų ir ska
tinti savo jaunimą rimtai daly
vauti tautinėje bei religinėje
veikloje, bandant praplėsti
žvilgsnį ne į ekonominę ar poli
tinę galvoseną, bet į moralinių
sprendimų vertę sau pačiam,
savo aplinkai ir ateičiai. Kol kas
negalim skųstis savo jaunais
žmonėmis, bet jiems reikalinga
mūsų parama ne tik finan

KATALIKŲ PAŽINIMO IR
KULTŪROS ŽIDINIAI
Prie Panevėžio Švč. Trejybės
bažnyčios jau antras mėnuo
veikia seminaras katechetams
ir biologuos mokytojams. Semi
naro kryptis — mokslas ir reli
gija. Dalyviai dirba po dvi
valandas per savaitę. Iki šiol
seminaro temos buvo siejamos
su biologija. Ateityje ketinama
kviestis fizikus, chemikus, kitus
tiksliųjų mokslų atstovus. Daly
vių, kurių iš pradžių buvo ne
gausu, nuolatos daugėja.
Užsiėmimų metu klausomasi
paskaitų, diskutuojama, moko
masi kritiškai pažvelgti į
vidurinės mokyklos gamtos ir
tiksliųjų mokslų programas.
Jurbarke įsikūrusią katalikų
parapijos biblioteką mielai
lanko vaikai, nors vaikiškų
knygų ten labai maža. Tuo tar
pu suaugusieji čia užsuka re
tokai. Kas gi taip traukia
vaikus? Pasirodo, knygų skai
tymas tėra dingstis ateiti į bib
lioteką, kur vaikai randa įvai

siniuose užsimojimuose, bet ir
charakterio ugdyme.

* * *

Šią savaitę vyko ilgi tele
vizijos kanalų ginčai dėl
brutalumo ir nesibaigiančių
žudynių jų rodomuose filmuose,
dienos, o ypač vakarinėse
žiniose. Buvo įdomu pasiklausy
ti išvedžiojimų, aišku, pasitei
sinant, kad žiūrovų jiems
pareikštose nuomonėse beveik
visi užklaustieji pasisakė jaučią
tam tikrą potraukį žiūrėti tokių
vaizdų. Pabrėžtina, kad visų ka
nalų atstovai šioje programoje
buvo vyrai, moterims čia ne
buvo atstovaujama. Berods,
vienas iš jų trumpai įterpė
sakinį, kad atsirado viena mo
teris, kuri sakė tuoj išjungianti
tiek žinias, tiek filmus, kai
rodomas brutalumas, jeigu
kambaryje yra jos vaikai. Ji
tada išvedanti vaikus pasivaikš
čioti. Tai ir buvo vienintelis
priešiškumas, šiam televizijos
vadovui „nebūtinai sutinkant”
su tokia motinos baime.
Pripažintas faktas, kad visas te
rorizmas ir ginklų paklausa yra
milžiniškai didėjanti problema
šių dienų gyvenime. Jeigu jau
reikia į mokyklą ateinančius
12-13 metų mokinius tikrinti, ar
jie nesineša į klasę užtaisyto re
volverio, tai vien ta statistika
turėtų kalbėti apie tikrąją
padėtį ir iš televizįjos gaunamas
idėjas. Būtų tikslu savo
nuomonę apie tai raštu pa
reikšti savo mėgstamai tele
vizijos stočiai. Jei tai padarytų
tūkstančiai žiūrovų, gal tie
gerai apmokami ponučiai būtų
priversti susimąstyti.
Kalbant apie permainas,
krašte jau pasigirsta vis
daugiau balsų, kad mokyklose
įvestinas ne tik ginklų tikri
nimas, bet kad būtų į klasę
dienos pradžioje grąžinta malda,
kuri nebūtų vienos kurios reli
gijos, bet joje tebūtų kreipimasis
į pasaulio Viešpatį, prašant būti
šalia žmogaus ir jam padėti
sunkiose valandose. Nerei
kalaujant, kad visi mokiniai ją
kartotų, bet kad bent atsistotų
ir užsilaikytų pakankamai pa
garbiai kito asmens tariamiems
žodžiams. Kai aš pradėjau čia
mokytojauti, malda tebuvo
klasės darbo pradžia, bet vėliau
buvo leista nenorintiems
kalbėti likti sėdėti savo vietose,
o paskui buvo visai išimta iš
dienos programos, kaip čia
visiškai nepriklausanti. Jaunas
žmogus yra lengvai paveikia
mas tokių permainų.
RKV
rių įdomių žaidimų. Šitaip per
vaikus religinė literatūra paten
ka ir į jų šeimas.

LKMA SVEČIAI IŠ
VOKIETIJOS

Kovo 15-22 d. Kaune viešėjo
Ludwig Windhorst bendrijos ir
Osnabriuko vyskupijos Ka
talikų akademijos studijuo
jančio jaunimo grupė, kuriai
vadovavo Lingeno mieste
įsikūrusio centro referentas dr.
Stefan Danner. Delegacijos
vadovas pažymėjo, kad šios
katalikų bendrijos kiekvienais
metais organizuoja studijų sa
vaitę įvairiose Europos šalyse.
Svečius priėmė Kauno arki
vyskupas kardinolas Vincentas
Sladkevičius. Jie taip pat susi
tiko su miesto meru bei miesto
tarybos nariais, diskutavo su
įvairių politinių partijų atsto
vais, susipažno su aukštųjų mo
kyklų problemomis. Delegacijos
narius globojo Lietuvių ka
talikų mokslo akademija.

Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos bažnyčioje balandžio 18
d. buvo iškilmingai paminėta
Šv. Kazimiero seserų kongre
gacijos 85 metų sukaktis, daly
vaujant vyskupams — John
Gorman, Pauliui Baltakiui,
gausiam būriui dvasininkų,
apie šimtui Šv. Kazimiero
seserų ir pilnutėlei bažnyčiai
seselių giminių, geradarių bei
draugų.
Štai dabar skelbiama, kad
gegužės 2 d. Maria aukštesnio
joje mokykloje Marąuette Par
ke bus ne eilinis minėjimas.
Ruošiamas unikalus renginys,
pavadintas Motinos Marijos
Kaupaitės diena.
Kas gi toji Motina Marija
Kaupaitė? Nors apie ją jau buvo
daug kalbėta ir rašyta, šia ypa
tinga proga verta vėl prisimin
ti.
Kazimiera Kaupaitė, būsimoji
Motina Marija, turėjo keliauti
ilgą, vingiuotą gyvenimo kelio
nę, iki įgyvendino savo puoselė
tą troškimą pasišvęsti Dievui,
tapti vienuole.
Kazimiera gimė Gudelių
kaime, Ramygalos parapijoje
1880 m. sausio 6 d. Ji buvo
penkta iš vienuolikos vaikų
Kaupų šeimoje. Kazimiera
augo
gilioje
pamaldumo
aplinkoje. Iš tėvo, kuris buvo
bendrų maldų vadovas ne tik
šeimoje, bet ir kaimynystėje, ji
išmoko siekti dvasinio gėrio.
Vos tik 17 metų Kazimiera,
1897 m. iškviesta brolio kuni
go Antano, atvykti į Scranton,
PA, šeimininkės pareigoms jo
klebonijoj. Per ketverius metus
ji nerimo svetimoje aplinkoje,
nors brolis kunigas bandė
rūškanas dienas paįvairinti
įvairiom pramogom. Pagaliau
vieno įvykio prošvaistė ją pra
džiugino — tai netikėtai išvydus
vienuoles. Tas įvykis pažadino
pasąmonėje brendusią mintį, ir
dabar susikristalizavo galutinai
— šviestis ir kitus šviesti, kaip
tos matytos vienuolės. 1901 m.
Kazimiera grįžo į Lietuvą.
Jaukioj saviškių globoj ji leido
dienas, bet ir tėviškėje nerimo.
Kun. Antanui Milukui, su ku
riuo ji susirašinėjo, nebuvo
svetimi Kazimieros idealūs
norai gerinti gyvenimą, šviesti
liaudį. Jis patarė jai vykti į
Ingenbohly, Šveicariją, ruoštis
tiems idealams. 1902 m. rudenį
Kazimiera jau Ingebohly,
Gailestngumo Šv. Kryžiaus
seserų globoje, kurios ją mokė ir

ruošė vienuoliniam gyvenimui
trejetą metų.
Laiko slinktyje lietuviško vie
nuolyno, kurio mintį JAV kuni
gai savo sielovadoje propagavo,
virto realybe: kandidatė —
Kazimiera Kaupaitė, Judita
Dvaranauskaitė ir Antanina
Unguraitytė pasiryžo pasišvęsti
Dievui ir tėvynei.
1905 m., Dievo Apvaizdos
lėmimu, kun. Antanas Staniukynas, plataus išsilavinimo,
pamaldus kunigas, įsipareigojo
būti globėju būsimai lietuvaičių
vienuolijai. Davęs žodį, kun. A.
Staniukynas pasižymėjo spar
tumu; su savo vyskupo J. W.
Shanahan pritarimu Ingenbohlyj lietuvaičių trejukę 1905 m.
lapkričio 2 d. apgyvendino
noviciate pas Švč. Marijos Ne
kaltos Širdies Tarnaičių vie
nuoles Scranton, PA. Šios
vienuolės apsiėmė pareigą lietu
vaites paruošti mokytojavimui
ir vienuoliniam gyvenimui.
Vyskupo J. S. Shanahan
rūpesčiu buvo gautas leidimas
iš Romos 1907 m. balandžio 29
d. steigti Šv. Kazimiero seserų
kongregaciją. Po dvejų metų
intensyvaus pasiruošimo trims
vienuolyno pradininkėms ir Šv.
Kazimiero kongregacijai 1907
m. rugpjūčio 29 d. buvo istorinė
įsikūrimo diena. Iškilmingose
įvilktuvių apeigose
trys
steigėjos gavo naujus vardus:
Kazimiera — sesuo Marija,
Judita — sesuo Immaculata, An
tanina — sesuo Concepta.
Prieš penketą metų rusenan
ti mintis ryžtis aukotis lietuvių
jaunuomenės švietimui tapo
tikrovė, kai sesuo Marija, airių
seserims vadovaujant, atidarė
pirmą pradžios mokyklą Mt.
Carmel, PA. Dėl šio istorinio
įvykio derama pagarba priklau
so kun. Antanui Staniukynui,
nes jo rūpesčiu tai įvyko.
Kongregacijos narių skaičiui
gausėjant, reikėjo ieškoti erd
vesnių patalpų. Dievo Apvaizda
nukreipė kun. Antano Staniukyno žingsnius į Čikagą. Te
nykščių kunigų patariamas, iš
rūpino iš Čikagos arkivyskupo
J. E. Quigley leidimą perkelti
Šv. Kazimiero seserų kongrega
ciją į Čikagą. Arkivyskupo
finansinė pagalba ir lietuvių
aukomis kunigas A. Staniuky
nas pastatydino erdvų vienuo
lyną.
1911 m. sausio 29 d. seseriai
Marijai atmintina, laiminga da
ta. Su keletu seserų ji atvyko į
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Čikagą. Dideli darbai vyko nau
jam pastate, iki jis atrodė
gyvenamas ir jaukus 30 vie
nuolijos narių šeimai. Marijos
Apsilankymo šventėje, 1911 m.
liepos 2 d., tūkstantinei lietuvių
visuomenei dalyvaujant, iš dū
dų orkestro sudarius garbės
palydą atvykstančiam arki
vyskupui, įvyko naujo vie
nuolyno prasmingos pašventi
nimo iškilmės. Po švenčių
seserys rimtai ruošėsi ati
darymui internato, pradžios ir
aukštesnės mokyklos naujame
pastate. Taipgi pasižadėta 1912
m. Čikagoje atidaryti keletą
mokyklų. Entuziastingos vie
nuolės ruošėsi tom atsakingom
pareigom, o sesuo Marija
Kaupaitė buvo paskirta ati
daryti mokyklą Šv. Baltramie
jaus parapijoj, Waukegan, IL.
Atėjo metas kazimierietėms
savarankiškai tvarkytis. 1913
m. sesuo Marija Kaupaitė buvo
išrinkta generale vyresniąja ir
penkiose kapitulose buvo per
rinkta. Tose atsakingose parei
gose su nuolankumu ir meile
vadovavo vienuolijai 27 metus.
Kunigui A. Staniukynui
mirus 1918 m. gruodžio 15 d., Motina Marija Kaupaitė 1933 m. birželio 14 d. Lietuvos Respublikos
motinos Marijos valdymo našta vyriausybės buvo apdovanota Kunigaikščio Gedimino ordinu.
padidėjo, bet to ji nebijojo. Su
didesne atsakomybe padaugėjo Fidelis, kad jis dar nežino, ar
Motinos Marijos dienos Čika
jos pasitikėjimas Dievu ir karš melstis už motiną Mariją, ar į goje komitetą sudaro šie
tesne malda prie Jėzaus Švč. motiną Mariją. Šiandien asmenys: sesuo Johanna ShaiSakramente. Dievui laiminant, kalbama malda josios beatifika nauskaitė — pirmininkė, sesuo
josios valdymo laikotarpyje pa cijai išmelsti. Liudijimai apie Margaret Zalot — prezidentė
gausėjo pašaukimai, ir seserys motinos Marijos gyvenimą, su
Marijos Aukštesnės mokyklos;
galėjo aptarnauti 23 pradžios rinkti iš 58 asmenų, buvo Mrs. Barbara McKee — Marijos
mokyklas, 2 aukštesnes mokyk nuvežti į Romą ir įteikti mokyklos vedėja; kun. J. Kuzin
las, 2 ligonines. Lietuvoje 1920 Vatikanui. Šią paslaugą atliko skas — Švč. M. Marijos Gimimo
m. lapkričio 19 d. buvo formaliai kun. Jonas Kuzinskas, postulia- parapijos klebonas; Juozas
įkurtas Šv. Kazimiero vie torius, ir sesuo Marilyn, Šv. Kulys Marąuette Park Homenuolynas. 1937 m., prašant Jur- Kazimiero seserų generalė owners Association pirm.; Jeff
gui kardinolui Mundelein, įsi vyresnioji.
Bartow — Southvvest Cluster
jungė į misijinį darbą New MexPo 82 metų nuo motinos Ma Project koordinatorius; Cindy
ico valstybėje. Taipgi rengėsi rijos atvykimo į Čikagą, ji iškilo Cruz — Holy Cross Public Relapasiųsti seseles į Argentiną, bet kaip didelė šviesi asmenybė,
tions; Shirley Conchola — Maria
pašlijusi sveikata sustabdė šį kuria susižavėjo Marąuette Parko High School Deveiopment
projektą. Po sunkios ligos Parko Lietuvių namų savininkų direktorė; ir Vida Sakevičiūtė,
motina Marija iškeliavo į draugija. Iš šios bendruomenės iš Švč. M. Marijos Gimimo
amžiną būstinę 1940 m. balan kilo mintis pagerbti Šv. parapijos.
džio 17 d.
Kazimiero seserų įsteigėją
Baigiant pravartu pakartoti
Apibūdinti motiną Mariją, savitu renginiu — Mother sesers Marilyn Kuzmickus,
kaip žmogų ir vadovę, reikia Maria Kaupas Day. Aldermano kazimieriečių generalės vyres
pasikliauti įvairių asmenų Virgil E. Jonės įtaigauta, niosios, pakvietimo laiško
liudijimais. Anot jų — ji gyveno Čikagos Miesto taryba 1993 m.
žodžius: „Lauksime pasimatyti
ne sau, bet kitiems; jos kovo 8 d. pakvietė kazimieriečių su Tamsta šioje, mums ir Mar
apaštalinė veikla buvo gaivi vadovybę priimti garbės
ąuette Parko bendruomenei
nama gilaus tikėjimo ir didelio rezoliuciją Miesto tarybos susi svarbioje, dienoje”.
pamaldumo; pasiaukojimo pa rinkimo metu. Štai tos rezoliuci
vyzdys, pasižymįs meile, pasi jos tekstas anglų kalba: „Now
• Mokslininkas, rašytojas,
šventimu, savęs atsižadėjimu; therefore, be it resolved that the
išradėjas
Isaac Asimov mirė
heroišku kūno kančių pakėlimu City Council of the City of
New
Yorke
1992 m. balandžio 6
ir giedria nuotaika; jos Chicago, gathered here this
d.
Jis
buvo
72 metų amžiaus.
ramumas buvo tarsi antroji jos lOth day of February, 1993, do
prigimtis; bet kokioje aplinkoje hereby declare that May 2,
seserys jautėsi su ja laisvai; 1993, be known as „MOTHER
• 1961 m. balandžio 12 d.
visoms seserims ji įdiegė pasi MARIA KAUPAS DAY IN
aukojimą auklėjimui ir ligonių CHICAGO” in honor of a great sovietų kosmonautas Yuri Gapriežiūrai; žmonės laikė ją world Citizen who played so im- garin buvo pirmasis žmogus,
šventąja, dar jai begyvenant.
portant a role in the growth and iškilęs į Žemės orbitą. Jis
Po motinos Marijos mirties iš the deveiopment of our great apskrido Žemę vieną kartą ir po
to saugiai nusileido.
New Mexico rašė kunigas City”.

nė vieno sąsiuvinio. Jie skirstomi tik vokiečių
mokyklose.
Pasuku per estų rajoną. Ant aukšto stiebo liūdnai
plevena vėliava, o žemi pilki barakėliai dabar, ilgesnį
laiką mieste pagyvenus, atrodo dar žemesni. Sustoju
prie Salmės lango. Vis negaliu iš galvos išmesti kvai
los minties, kad ji šiąnakt sugrįžo. Beldžiuosi į duris,
ir širdis nerimu virpa. Jos draugė dar tebeguli lovoj.
Ji mane pažįsta ir kiek sumišusi sako:
— Šiandien laisva diena, tai nesiskubinu kelti.
Kambary taip šalta.
— Aš užkursiu, — sakau.
— Jeigu galėtum. Krosnelė pakrauta, tik degtuką
pakišk.
Užkuriu ir pridedu naujų malkų. Krosnis ima
smarkiai ūžti.
— Kaip gyvena Salmė? Ji turbūt labai laiminga,
kad gali skambinti. Man tik vieną trumpą laišką tepa
rašė. Vakar ir aš jai parašiau. Ne laišką, bet apysaką.
Ligi vidurnakčio sėdėjau.
Aš nežinojau, ką pasakyti.
— Noriu vieno dalyko paklausti, — sakiau sės
damasis ant lovos krašto. — Tik noriu, kad sužinočiau
paprasčiausią teisybę. Su kuo Salmė draugavo?
— Kas atsitiko? Ar susipykot?
— Ne, mes nesusipykom, bet aš norėjau sužinoti.
— Ne, ji su nieku nedraugavo. Nueidavo į ligoninę
ir pareidavo namo. Ne, ji nieko neturėjo.
— Bet aš noriu žinoti tikrą teisybę. Pačią tikriau
sią.
— Aš teisybę ir sakau.
— Neslėpk. Gali sakyti viską atvirai, tas reikalo
nebepakeis.

Ir vis griuvėsiai ir griuvėsiai, ir nė vieno žmo
gaus. Kai apšylu, nebesuvokiu, kurioj pusėj pasiliko
stotis ir aplinkui nėra ko paklausti. Niekas neatsikelia
iš griuvėsių ir neskuba į stotį. Visų reikalai pasibai
gė, ir atėjo ramaus poilsio metas. Net ir vėjas prieš rytą
atsigulė, o aš vėl pasiliksiu nuo traukinio, ir nežinia,
ar greitai kito sulauksiu. Priešais išgirstu žingsnius.
Pasiskubinu. Ateina moteris su lagaminėliu. Noriu
paklausti, ar į stotį eina, bet nepraveriu burnos, o ji
nukaukši ir nukaukši. Ji skuba. Pasileidžiu ir aš iš pas
kos. Greitai išeinam į platesnę gatvę. Čia languose kai
kur matyti šviesos ir daug žmonių. Jie visi su nešuliais
ir visi skuba į tą pačią pusę.
Kai nueinam į stotį, laiko belikę tik dešimt mi
nučių. Čia žmonių taip pat pilna. Žinau, kad daugelio
iš jų stotys yra ir namai. Kai vienoj policijai pasidaro
per daug pažįstami, jie traukia į kitą, paskui į trečią.
Stočių yra daug ir visos pilnos benamių, ir jų gyve
nimas kaip vieni, visų užeinami griuvėsiai.
Kai išlipu iš traukinio ir tiesiai per kemsuotą pievą
einu į stovyklą, vėl negaliu iš galvos išmesti tos pilkos
kepuraitės. Jeigu būčiau anuo traukiniu atvažiavęs,
būčiau pirmas iššokęs ir kiekvieną, į stovyklą einantį,
būčiau pro šalį praleidęs, bet dabar ėjau tik aš ir dar
paskui mane sunkiai nešė lagaminą mažas kuprotas
žmogelis. Jis gal parvežė sąsiuvinių ir pardavinės
vaikams paprastą ploną sąsiuvinį po penkias markes,
| nes dypy vaikai normalia kaina nusipirkti negauna . ¥ * — Jūs persiskyrėt?

Papurčiau galvą.
— Bet tamsta toks liūdnas. Kas atsitiko?
— Pasakysiu viską, kai sužinosiu, kas buvo?
— Ji serga? Sakyk, serga?
Pakėlė galvą ir paėmė mane už rankos.
— Ne, ji neserga, bet gali būti atvira ir viską
pasakyti.
— Sakyk!
Ji suspaudė ranką iš visų jėgų, ir akys pasidarė
didelės, lyg norėtų nesamą pamatyti.
— Jos nebėra.
— Mirė?
— Mirė.
— Salmė mirė?!
— Mirė.
— O, Jėzau Marija! Šalme!
Ji staiga atsisėdo lovoje ir abiem rankom įsikibo
man į pečius. Apklotas nusmuko, ir ji buvo visiškai
nuoga. Ir pečiai, ir pilnos didelės krūtys. Ji sėdėjo ir
visiškai nejuto savo nuogumo, tik akys didelės ir pilnos
siaubo žiūrėjo įsispyrusios, kaip norėdamos pačią
teisybę pamatyti.
— Jėzau Marija! Jėzau Marija, Šalme! Jėzau
Marija...
Ėmiau pasakoti, ką žinojau. Ji pakėlė rankas nuo
mano pečių, susidėjo ant krūtinės ir krūptelėjo. Dabar
tik pamatė, kad sėdi nuoga, greitai pagavo apklotą ir
staiga užsitraukė ligi smakro, bet tame judesy nebuvo
nė trupinėlio to, ką vadiname juokingumu.
— Aš pati akis jam išplėšiu! — pasakė, kai pabai
giau.
— Kam?
— Nagi tam tarptautiniam benkartui? Polovinskiui tam!
(Bus daugiau)
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50 METŲ KUNIGYSTĖS
SUKAKTIS
kėlė gyventi į Šv. Kolumbkilo
parapiją miesto šiaurėje. Po
devynerių metų sugrįžo atgal į
Brighton Parką, kur gyveno
penkerius metus. Paskyrimas jį
nukreipė ir į seselių kazimieriečių motinišką namą, ten užėmęs
kun. Antano Zakarausko vietą,
jam išėjus į Šv. Kryžiaus
ligoninės kapeliono pareigas.
Kun. Vito ten kapelionu buvo
nuo kovo 1966 m. iki rugpjūčio
1970 m. Po to buvo paskirtas
Roselande Visų Šventųjų
parapijoje, bet ten keitėsi
apylinkė, ir jam teko būti tik
apie pusę metų.
Kilęs iš pietinės Čikagos, kun.
Vito savaime buvo paskirtas
Kun. Vito Mikolaitis.
dėstyti Quigley South pradinėje
seminarijoje (netoli Marąuette
Žmogaus gyvenimas susipina Parko), kai ją atidarė 1961
iš įvairių dalykų — šeimos ra metais. Ten dėstė dešimt metų.
Dėstydamas seminarijoje, jis
telio, aplinkos, auklėjimo, ga
bumų, interesų. Šalia tų visų taip pat atsiliepė į savo pa
dalykų kunigui yra duota ypa šaukimą, talkindamas parapi
tinga dovana — pašaukimas, jose, kuriose jis apsigyveno.
1971 metais Šv. Kryžiaus kle
kuris suformuoja jo gyvenimo
bonui,
kun. Edvardui Abro
gaires.
maičiui
susirgus, kun. Vito bu
Kunigas Vito E. Mikolaitis
vo
paskirtas
į jo vietą.
švenčia savo 50 metų kunigys
Paskyrimas
klebonu
Town of
tės sukaktį gegužės 1 d. Ši graži
Lake
apylinkėje
sugrąžino
kun.
sukaktis suteikia mums progą
Vito
atgal
į
savo
gimtinę
—
Šv.
pasižiūrėti į jo nueitą gyvenimo
Kryžiaus parapiją. Sugrįžęs į šią
kelią.
Kunigo Vito tėveliai, Domi parapiją, jis patyrė, kad
ninkas Mikolaitis ir Eva Stro- apylinkė jau buvo pradėjusi
gytė, abu kilę iš Pagirių (netoli keistis. Laikui bėgant, toliau
Kauno), atvyko į Ameriką šio keitės. Lietuviai daugiausia ap
šimtmečio pradžioje, susipažino leido šią parapiją, išretindami
ir 1910 metais sukūrė šeimą, parapijos narių eiles ir
apsigyvendami Town of Lake, palikdami šios lietuvių parapi
Šv. Kryžiaus parapijoje. Ši apy jos likimą svetimtaučių
linkė priglaudė daug ateivių iš rankose. Kun. Vito būtų mielai
Lietuvos, ir tuomet didinga Šv. likęs savo gimtoje parapijoje,
Kryžiaus parapija tapo vietos bet sumažėjimas privedė prie
susijungimo su Immaculate
lietuvių gyvenimo centru.
Mikolaičių šeimoje užaugo Heart of Mary parapija, kurią
keturi vaikai — Anelė, Antanas, tvarkė klaricijonai kunigai,
Sofija ir Vytautas. Visi vaikai aptarnaują ispanus. Šiems
lankė Šv. Kryžiaus parapijos kunigams buvo pavesta tvar
mokyklą, kurioje mokė Šv. kyti ir Šv. Kryžiaus parapiją.
Ėjęs klebono pareigas dešimt
Kazimiero seselės. Jauniausias,
Vytautas, gimęs 1919 m. lapkri metų Šv. Kryžiaus parapijoje,
čio 3 d., patarnavo šv. Mišioms. kun. Vito apsigyveno Mar
Šeimos ratelio ir parapijos lietu ąuette Parke, Švč. M. Marijos
viška, katalikiška aplinka daug Gimimo parapijoje, kur dabar
įtakos turėjo jauniausiam gyvena. Nors jis išėjo į pensiją
1989 m. gruodžio mėn., jis su
Mikolaičių vaikui.
pasiaukojimu
tebedirba savo
Baigęs parapijos mokyklą,
pašaukime.
Vytautas lankė Quigley pradinę
Šalia pastoracinio darbo
seminariją (gimnaziją). Po to
parapijoje
kun. Vito moko
įstojo į St. Mary of the Lake
katekizmą
parapijos
mokykloje.
seminariją Mundelein, Illinois,
Jis
eina
kapeliono
pareigas
kurią baigęs 1937 m., buvo
parapijos
Šv.
Vardo
draugijoje
ir
įšventintas kunigu 1943 m.
nuo 1978 m. aptarnauja 4-to
gegužės 1 d.
Mokslas yra labai artimas laipsnio Knights of Columbus
kun. Vito širdžiai, todėl jam Cardinal Mundelein Council.
buvo nesunku mokytis toliau ir Kun. Vito sykį per savaitę
siekti aukštesnio mokslo. Kun. aplanko ligonius Šv. Kryžiaus
Vito turi magistro laipsnį iš filo ligoninėje. Sykį per mėnesį
sofijos ir teologijos (St. Mary of aplanko California Gardens
the Lake). Jis taip pat įsigijo gyventojus.
Per savo kunigystę kun. Vitui
magistro laipsnį iš istorijos
teko
daug patirti. Turėdamas
Loyolos universitete.
gabumų
ir norą mokyti, jis net
Kunigo pašaukimas ne visuo
27
metus
dėstė pradinėje semi
met tiesiog nuveda į intensyvų
narijoje,
paliesdamas
daugybės
pastoracinį darbą, bet, kaip
jaunuolių
gyvenimą
ir
prisidė
kun. Vitui, gali nueiti kita
damas
prie
būsimų
kunigų
auk
linkme. Pirmas paskyrimas
buvo Šv. Benedikto parapijoje lėjimų. Net keturi jo mokiniai
Blue Isiand, Illinois, kur kun. vėliau tapo vyskupais.
Kai kardinolui Stritch reikėjo
Vito vienus metus dirbo kaip
asistentas ir taip pat aptarnavo daugiau ispaniškai kalbančių
apylinkės ligoninę kaip kunigų, jis atsiliepė į tą
kapelionas. Atsiradus gali prašymą, suprasdamas, kad
mybei ne tik dirbti savo Bažnyčia negali riboti savo
pašaukime, bet taip pat ir nau tarnystę. Ispanų kalbą jis mokė
dotis savo gabumais ir inte si vasaros laike University of
resais — mokyti — kun. Vito Americas, Mexico City ir
persikėlė gyventi į Brighton Catholic University, Ponce,
Parką Nekalto Prasidėjimo Puerto Rico.
Būdamas Šv. Kryžiaus pa
parapijoje ir 1944 m. rugsėjo
rapijos
klebonu, o vėliau apsi
mėn. pradėjo eiti profesoriaus
gyvendamas
Švč. M. Marijos
pareigas Quigley North pra
Gimimo
parapijoje,
jis atsiliepė
dinėje seminarijoje.
ir
atsiliepia
į
savo
pašaukimą
Quigley North kun. Vito
per
intensyvų
pastoracinį
dar
mokė matematiką, istoriją,
bą.
lietuvių ir ispanų kalbas. Taip
Jam teko patirti, ką reiškia,
pat dėstė ir kitus kursus, pagal
kai
parapijos sudėtis keičiasi ir
reikalą. Jis ėjo pareigas kaip
I
likimas
ją sujungia su kita ar
sporto skyriaus vadovas. Quigba
visai
uždaro. Jis tą reikalą
ley North kun. Vito profesoriavo
gerai
supranta,
nes taip įvyko
iki 1961 m. birželio mėn.
1952 metais kun. Vito persi ne vienoje parapijoje.

REAL ESTATE

ELEKTROS
{VEDIMAI — PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu
ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir
sąžiningai.

312-778-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS
10%—20%—30% pigiau mokėsit
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio
pas mus.

FRANK ZAPOLIS
3208’/$ Weat 95th Stret
Tai. — (708) 424-8654
(312)581-8654

Balandžio 30d. gegužės 1-2-7-8-9 d.
10 v.r.—8 v.v.
PARDUODAMI

Adresas: 8043 S. Waahtenaw
Tel.: 312-028-1214

metiniam LF pelno skirstymui
ir naujos LV narių bei veiklos
knygos užbaigimui. Knygos
paruošimui vadovauja Antanas
Juodvalkis su talka.
Iždininko pranešimas buvo
trumpas. Pirmasis šių metų ket
virtis buvo labai „sausas”. Artė
jant pelno skirstymui, paminėta
250,000 dolerių suma. Prašymų
gauta daugiau, kaip milijono
dolerių sumai. Aišku, tik ketvir
tadalis, ar mažiau, prašymų bus
patenkinta. Čia nepadės nei
naujas, modernus kompiuteris.
Sprendimą turės surasti
asmeniški LF pelno skirstymo
komisijos narių „kompiuteriai”.

LIETUVIU
EGZODO
LITERATŪRĄ
19454990

Koresp.

*

INTERNATIONAL
TRAVEL CONSULTANTS

Į
j

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis.

CARGO — siunčiame oro linija
»»iAIBAS” — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus
Lietuvoje per 10 darbo dienų.
9828 South 79th Avenue
223 Kalvarijų gatvė
Hlekory HIII, Illinois 60487
Vilnius, Lietuva
Tel. 708-430-7272

Telefonai: 77-78-97 Ir 77-83-92

■nramrąą
CIK REALTORS
! S. Pulaski Rd.

ir kt.

pritraukti naujus LF narius iš
dabar universitetus baigiančių
ar baigusių jaunų profesionalų,
veikiant per jaunimo aka
demines organizacijas, nariais
pritraukiant mūsų lituanistinių
mokyklų mokinių tėvus. Belie
ka Ramonai tik palinkėti
laimės, realizuojant ir vado
vaujant šių planų įgyvendi
nimui visose JAV lietuvių kolo
nijose. Br. Juodelis užklausė,
kodėl LF taryboje tarp kitų
svarbių komisijų nėra LF narių
verbavimo komisijos. Narių ver
Br. Juodelis
bavimą ir LF įgaliotinių veiklą
koordinuojanti LF tarybos narė
ir valdybos vykd. vicepirminin
Brangs kuro kaina
kė Marija Remienė paaiškino,
Vilnius, balandžio 24 d. — Da
kad anksčiau narių verbavimo
bar
energiją duodančių medžia
komisija buvo. Šį darbą
paskutiniu metu ji atlieka su gų — resursų kainos Lietuvoje
įgaliotiniais lietuvių kolonijose. yra apie 80% to, ką jos kainuo
Tik tam reikalingos pastangos ja pasaulinėje rinkoje, pasakė
ne visur vykdomos. Yra sun energetikos ministras A. Sta
kumų surasti tinkamus, darbš siukynas spaudos konferencijo
čius įgaliotinius vietovėse. Pa- je balandžio 23 dieną. „Šią
vargusiems ilgamečiams įgalio žiemą pavyko nusipirkti mazuto
tiniams sunku rasti pakaitalus, pigiau, nei pasaulinė kaina, bet
nes lėšų telkimo bei narių ver šios atsargos baigsis rudenį ir
bavimo darbas nėra dėkingas. tada teks pirkti už pasaulinę
Buvo iškeltas LF tarybos spau kainą”.
Taigi dabartinis energijos
dos komisijos ir jos narių
pabrangimas
dar nėra galutinis.
intensyvaus darbo reikalin
Tų
medžiagų
kainos nusistovės,
gumas, norint išplėsti Lietu
vių fondo veiklą. Spauda yra matyt, tik rudenį, ir gali būti
neįkandamos daugeliui Lietu
svarbus veiklos variklis.
vos
gyventojų: per metus Lie
Einamuosius LF darbus savo
tuvai
reikia 4 milijonų tonų naf
Kas pažįsta kun. Vito, žino, pranešime paminėjo reikalų
tos,
o
tona naftos kainuoja 120
kad jis yra sporto mėgėjas. Kar vedėja Alė Steponavičienė. Raš
dolerių.
tais savo pamoksluose ką nors tinėje ypač daug darbų, artėjant
gražiai, tinkamai prilygina su
sportu arba rungtynėmis.
Atidžiai seka sporto gyvenimą.
Besimokydamas Quigley North,
LITERATŪRINĖ NAUJIENA
jis buvo krepšinio komandos žai
dėjas. Dabar laisvalaikiu žiemą
Kazio Bradūno ir Rimvydo Šilbajomėgsta kėgliuoti, o vasarą —
rio redaguota, dvidešimties autorių
golfą.
parašyta knyga, apžvelgianti visą
Kun. Vito yra lėtas, švelnaus
45 metų mūsų egzodo literatūros
laikotarpį. Veikalas 864 didelio for
būdo. Tą perduoda ir savo pa
mato puslapių, kuriuos puošia
moksluose, gražiai, švelniai pa
šimtai
įvairiausių iliustracijų. Lei
mokydamas, kad būtų lengva ir
dėjas
—
mecenatas yra Lietuvių
eiliniam katalikui suprasti, ką
Fondas, vardinis leidėjas — Litua
Dievas mums sako.
nistikos Institutas.
Gausi kun. Vito giminė kar
Leidinys gaunamas „Drauge”,
tu su juo džiaugiasi šia gražia
4545 VVest 63rd Stree, Chicago, IL
sukaktimi. Ta proga jis aukos
60629. Knygos kaina — $30.00.
Užsisakant paštu, persiuntimo išlai
padėkos šv. Mišias sekmadienį,
doms pridedama $4.00, į Kanadą
gegužės 2 d., 3 vai. p.p. Švč. M.
— $6.00, į kitus kraštus — $6.50.
Marijos Gimimo bažnyčioje.
Illinojaus gyventojai visais atvejais
Linkime kun. Vitui toliau il
dar primoka $2.63 valstijos mo
gai darbuotis savo pašaukime!
kesčių.

Lietuvių fondo valdybos
posėdyje balandžio 20 d. vicepir
mininkas elektroninei ko
munikacijai Arvydas Tamulis
pranešė, kad jau nupirktas nau
jas IBM kompiuteris, pajėgus
atlikti padidėjusius LF komuni
kacijos ir sąskaitybos darbus.
Naujam kompiuteriui reika
lingi ir nauji darbai, naujos
idėjos Lietuvių fondo veiklos
išplėtimui, naujos lėšos pa
grindiniam kapitalui ir naujas
pelnas skirstymui lietuvybės
išlaikymo darbams išeivijoje.
Reikalingi nauji LF nariai,
esamųjų nauji įnašai ir nauji
testamentiniai palikimai. Rei
kalingas ir naujas, ar sustip
rintas LF įgaliotinių entu
ziazmas, pastangos lietuvių
kolonijose naujų narių sura
dimui, lėšų telkimo metodų iš
vystymui, kontakto su mūsų
jaunesnės ir vidurinės kartos
profesionalais suradimas. Posė
džiui vadovaujant LF valdybos
pirmininkui Stasiui Barui,
dalyvaujant beveik visiems LF
valdybos nariams, LF tarybos
pirm. Povilui Kiliui ir garbės
komiteto pirm. dr. Antanui Raz
mai, šios temos buvo diskutuo
tos iki vėlyvo vakaro.
Vicepirmininkė jaunimo rei
kalams Ramona Steponavičiūtė
pateikė nemažai sugestijų, kaip

’• Perkant ar Parduodant
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas
f* MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba',
j • Nuosavybių įkainavimas vaitui
; • Perkame ir Parduodame Namus,
• Apartmentus ir Žemę.
(• Pensininkams Nuolaidai .1

meno kūriniai: paveikslai, vargonai,
senoviški muzikos instrumentai,
„grandfather" laikrodis, įvairūs baldai

„Grandinėlės” audienciją pas popiežių Paulių VI prisimenant (iš kairės): Nijolė Lenkauskaitė,
Nijolė Mainelytė, Danutė Sušinskaitė. „Grandinėlė” šį šeštadienį, 7 vai. vak. koncertuos Lietu
vių centre Lemonte.

NAUJAS KOMPIUTERIS LIETUVIŲ
FONDE

RIMAS L. STANKUS

S.^rcher Avė.

;

DANUTĖ MAYER
!
284-1900
AMERICAN—INTERNATIONAL
221 ĮVEST MAIN STREET
ST. CHARLES, IL 80174
1-708-804-3112

Perkame ir parduodame
Pabaltijo ir kitų pasaulio valstybių
Pašto ženklus ir numizmatiką
ir reikmenis prie jų.
Kartą per mėnesį rengiame varžy
tines.

Padedame pervežti automo
bilius į Lietuvą 3 savaičių
bėgyje. Kreiptis į Rolandą,
908-352-6033.

Jei norite parduoti ar pirkti naDanutę Mayer. Ji j
i profesionaliai, sąžiningai ir!
1 asmeniškai patarnaus. įkainavimas į.
j veltui.
........... | mus, kreipkitės j

■L—

-

.

Gntug^j

Olslck ė Company
Lemont, Illinois 60439
Business (708) 257-7100
Residence (708) 257-5446

Skambinkite

Irane Staniulis
PARDUODAMI NAMAI

HELP VVANTED

Personai care aide for adult
mala naadad. Lifting skills reąuired. Salary, room, and board.
Mušt speak English.
Call 312-594-0440.

Gražus, „custom built”, 5 mieg. namas: su
butu uošviams: 'h akro medžiais apaugęs
sklypas. $196,900
„Split Jevel”, sklypas apaugęs medžiais:
populiari Lemonto apyl. $126,900.
Naujai atremontuotas namas, didžiulis rūsys.
Turite pamatyti! $134,600.

.FOR RENT*
„Landscaplng” kompanija VVaahlngton, D.C. ieško darbininko sodų,
darželių, gėlynų priežiūrai. Pradžiai $6
Į vai. Skam binti:

Alax Škirpa, 202-244-2373.

Reikalinga moterį* namų ruošai.
Turi kalbėti angliškai; darbas nuolatinis
pas vyr. amžiaus porą, gražiuose Gold
Coast apyl. namuose. Darbas: baltinių
plovimas, lyginimas, vakarienės viri
mas. Turi mėgti kates; 4 arba 5 dienas
į sav. nuo 2 v. p.p. iki 8 v.v. Užmokama
„Sočiai
Security”.
Skambinti:

Išnuomojamas 4 kamb.
2 mieg. butas su baldais
Brighton Pk. apyl.
Tai. 312-376-7883

U.S. Savings Bonds
Make Great Gifts.

312-944-5849. Kalbėti angliškai.
A public Service of this nesvspaper

DRAUGE GAUNAMI
NAUJAUSI LEIDINIAI
AMERIKOS LIETUVIAI GYDYTOJAI 1884-1984.
Milda Budrys, M.D. 194 psl......................
AMERIKOS LIETUVIŲ GYDYTOJŲ VARDYNAS
1884-1984. Milda Budrys, M.D. 139 psl. .
ŠALIS TA LIETUVA VADINAS, eilėraščiai.
Viktoras Šimaitis. 24 psl............................
TAI JUMS KALBĖJAU, Evangelijos mintys metų
sekmadieniams. I t. L. Tulaba. 399 psl...
TAI JUMS KALBĖJAU. Evangelijos mintys metų
sekmadieniams. II t. L. Tulaba. 407 psl. .
TAI JUMS KALBĖJAU. Evangelijos mintys metų
sekmadieniams. III t. L. Tulaba. 400 psl.
TAI JUMS KALBĖJAU, mintys dvasiniams pamo
kymams įvairiomis progomis. IV t. L. Tula
ba. 406 psl...................................................
TAI JUMS KALBĖJAU, šventės ir šventieji. V t.
L. Tulaba. 449 psl......... .........................
GYVENIMO DULKĖS, novelės. Andrius Norimas.
199 psl..........................................................
KRISTAUS MOKSLO ŠVIESA. Kun. J. Velutis.
330 psl..........................................................
MEŠKOS MAUROJIMO METAI, romanas.
Kazimieras Barėnas. 444 psl....................

$20.00

$15.00
$5.00

$10.00
$10.00

$10.00

$10.00
$10.00
$8.00
$7.00

$15.00

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

Dariaus-Girėno minėjimo komitetas posėdžiauja (iš kairės): pirm. Valentinas Ramonis, DariausGirėno „Aros” fondo atstovas Gediminas Janula, Lietuvos lakūnai Jonas Juknius ir Edvardas
Slušnys, Don Varno posto atstovas Edvardas Pocius ir kiti.
Nuotr. J. Tamulaičio

AKIMIRKOS IŠ DVIEJŲ POSĖDŽIŲ
Balandžio 17 d. Balzeko Lietu ninkei dr. M. Budrienei,
vių kultūros muziejuje įvyko valdybos pirm. Alg. Keziui,
Dariaus ir Girėno transatlan sekretorei M. Kraučūnienei ir
tinio skrydžio 60 metų nariams S. Plenienei, Č. Grinsukakties minėjimo komiteto cevičiui, A. Reneckiui ir VI. Bū
posėdis. Komitetą iš viso sudaro tėnui.
61-os organizacijos atstovai, iš
Posėdžiui pirmininkavęs A.
kurių apie trečdalis dalyvavo Kezys pranešimą padaryti
šiame posėdyje. Į minėjimo gar pakvietė archyvo tarybos pirm.
bės komitetą pakviesti tik du dr. M. Budrienę. Iš jos
asmenys: Lietuvos gen. garbės sužinojom, kad Budrio archyvo
konsulas Čikagoje V. Kleiza ir pastangomis šiuo metu ruošia
vienas iš prieš 60 m. įvykusio mas filmas apie praeitą vasarą
Dariaus ir Girėno skrydžio Vašingtone mirusį rašytoją-klarengėjų — sostinės Vašingtono siką A. Vaičiulaitį. Filmo pa
apylinkėse gyvenantis A. ruošimui bandoma sutelkti lėšų.
Vaivada. Vykdomąjį komitetą Filmą ruošia mums jau gerai
sudaro pirm. dail. V. Ramonis, pažįstamas specialistas A.
vicepirm. JAV civilinės avia Reneckis, kuriam filmavimo
cijos lakūnas J. Daraska, sekr. reikalu tenka važinėti iš Čika
L. Krutulis ir ižd. V. Stanaitis. gos į Vašingtoną. Taip pat
Balandžio 17 d. posėdyje ap Budrio foto archyvo pastan
tartas memorialinės lentos gomis pradėtas ruošti filmas
lakūnų prisiminimui įrengimas apie gyvus ir mirusius mūsų
Midway aerouoste ir jos ati diplomatus. Tas didžiulis darbas
dengimo ceremonija. Tačiau pareikalaus nemažai laiko, ypač
šiuo kartu reikalas dar nebuvo kol bus surasti mirusių diploma
aiškus, nes dar negautas tų giminės, kurie galėtų
oficialus atitinkamų įstaigų
apasakoti apie Balutį, Budrį,
leidimas, kuriuo rūpinasi
adeikį, Kajacką ir kitus miru
vienas iš Midway aerouosto sius Lietuvos diplomatus. Apie
juos kartu užsimota parengti ir
pareigūnų — F. Savickas.
15 miesto apylinkės seniūno dokumentinį veikalą. Taip pat
atstovas J. Kulys pranešė, kad jau ruošiamas filmas apie
apylinkės seniūnas artimiau neseniai 80 m. amžiaus su
siomis dienomis pažadėjo apžiū laukusį rašytoją Č. Grincevičių,
rėti Dariaus-Girėno atminčiai apie Archyvo mecenatą dr. Sta
stovintį paminklą Marąuette sį Budrį, nuo kurio mirties atei
Parke, priešais Marijos aukšt. nančiais metais sukaks 10 m.
Budrio archyvo valdybos
mokyklą, ir miesto lėšomis jį ap
tvarkyti. Perskaitytas Dariaus pirm. A. Kezys plačiau pakal
vaikaičio laiškas iš Lietuvos, bėjo apie šį rudenį, spalio 23 d.,
kuriame jis praneša, kad labai rengiamą 22-ąją kasmetinę
norėtų atvažiuoti į liepos 17 ir lietuvių fotografijos parodą,
18 d. Čikagoje vykstančias kurios tema šį kartą bus „drau
lakūnų skrydžio per Atlantą gystė”. Pasak Kezio, šiomis pa
paminėjimo iškilmes, tačiau rodomis vis didesnį susi
prašo komitetą apmokėti jo domėjimą rodo Lietuvos fotogra
fai, ir jie jaučia garbę, kai jų
kelionę.
Prieš šį posėdį komiteto ižde kūriniai patenka į metines
buvo apie 725 dol. Posėdžio parodas Čikagoje ir taip pat į
metu dar gauta 650 dol. mi parodų katalogus, pasiekiančius
nėjimo rengimo išlaidoms pa ir Lietuvą. Pažymėtina, kad
dengti. 600 dol. paaukojo Vytau nemažą dalį tokių parodų
to D. šaulių rinktinė, o 50 dol. lankytojų Čikagoje sudaro
,.Draugo” bendradarbė A. neseniai ilgesniam ar trumpes
Repšienė. Aptartas specialaus niam laikui čia atvykę žmonės
sukaktuvinio medalio išleidimo iš Lietuvos.
reikalas, nors galutinis spren
Budrio foto archyve ir toliau
dimas nebuvo padarytas. Paža tvarkomos bei kataloguojamos,
dėta išleisti specialų žurnalo
„Technikos žodis” numerį,
dedikuotą Dariaus-Girėno skry
džio 60 m. sukakčiai.
Tenka pažymėti, kad Balzeko
Lietuvių kultūros muziejus yra
istorinio 1933-čiųjų metų tran
satlantinio Amerikos lietuvių S.
Dariaus ir S. Girėno skrydžio iš
New Yorko į Kauną minėjimo i
iniciatorius ir pagrindinis
vyktytojas. O pagrindinis
lakūnų pasiruošimas skrydžiui
per Atlantą kaip tik vyko Čika
goje ir numatytos svarbiausios
60 m. sukakties iškilmės. Visuo
menė prašoma iš anksto joms
ruoštis.
Budrio foto archyvo užmojai

Budrio lietuvių foto archyvo
valdybos pusmetinis posėdis
įvyko balandžio 22 d. Seklyčioje,
dalyvaujant tarybos pirmi

tvarkant turimas nuotraukas ir
jų negatyvus, kukliam tarnau
tojų atlyginimui naudojant pro
centus pagrindinio kapitalo,
paaukoto Budrių šeimos. Posė
džio metu dr. Budrienė einamo
sioms archyvo išlaidoms
padengti vėl paaukojo 1,000
dolerių.
Pastebėtina, kad praeitų metų
21-oje metinėje parodoje daly
vavo 25 fotografai iš Lietuvos ir
20 iš išeivijos.
VI. R.
NEPRIKLAUSOMOS
LIETUVOS KARININKŲ
DĖMESIUI

STIPENDIJA
DAINININKAMS

RENGINYS „UŽ GYVYBĘ”
KAUNO JĖZUITŲ
GIMNAZIJOJE

Muzikė Alice Stephens buvo
gerai žinoma lietuvių muzikos
pasaulyje. Ji buvo Čikagos
Lietuvių Operos chormeisterė,
pirmininkavo komitetui, kuris
ruošė pirmąją Dainų šventę
Čikagoje — kitose šventėse buvo
chorų dirigentė — mokė daina
vimą Čikagos konservatorijoje
ir Maria aukštesniojoje mo
kykloje, įkūrė „Alice Stephens
dainininkių” grupę „Aidutes”,
o vėliau dirbo su vieninteliu pro
fesionalinio lygio Amerikoje
lenkų muzikos vienetu „Lira
Singers”.
Alice Stephens mirė 1984
metais. Jos pagerbimui įsteigta
metinė 1000 dolerių dainavimo
stipendija, kurioje kviečiami
dalyvauti ir Lietuvių kilmės
dainininkai/dainininkės tarp 16
ir 40 metų amžiaus. Stipendijos
skiriamos nustatyto konkurso
keliu š.m. rugsėjo 11 d. Čika
goje, Maria aukštesniojoje mo
kykloje.
Stipendijų kandidatai turi pa
ruošti 3 muzikinius dalykus,
kurių vienas gali būti arija,
kitas šiaip solo daina ir vienas
būtinai lietuvių kalba. Neturint
akompaniatoriaus, juo pasi
rūpina stipendijų klubas.
Konkurso dalyvius vertina spe
cialiai sudaryta komisija.
Stipendija gali būti naudojama
dainavimo studijoms padengti
(kolegijoje, universitetuose arba
privačioms). Laimėtojai bus pa
skelbti ir stipendijos išmokėtos
rugsėjo mėn. gale.
Prašymų formos ir kitos infor
macijos gaunamos tel. 312539-4900; už Illinois ribų gyve
nantiems 1-800-547-LIRA.

Vasario 27 d. Kauno Jėzuitų
gimnazija pakvietė į Jaunimo
dieną, skirtą negimusios gyvy
bės temai. Renginyje dalyvavo
gimnazijos vyresniųjų klasių
moksleiviai, jų mokytojai, bū
relis Vilniaus ateitininkų,
jaunuoliai iš Kelmės, Kybartų.
Su susirinkusiais bendravo
Šeimos centro ir „Pro Live”
judėjimo aktyvistai: gydytojai
Nijolė Liobikienė, Virgilijus
Rudzinskas, Ramunė Jurkuvie
nė, Romualdas Šemeta, Tomas
Stanikas, Birutė Obelenienė ir
Olga Kazlienė.
Pažiūrėjus lietuvių kalba
įgarsintus filmus „Gyvybės ste
buklas” ir „Rūsti tiesa”, daly
viams buvo pateiktos šešios si
tuacijos, kuriose, kaip teigiama,
aborto atsisakyti neįmanoma.
Aptarus šias situacijas grupėse,
bendrame posėdyje buvo
pateiktos išvados, pasikeista
nuomonėmis. Gauti rezultatai
akivaizdžiai paliudijo tokių
renginių reikalingumą: nors
sukviestas buvo daugiausia ka
talikiškas jaunimas, abortą
pateisinančių atsirado beveik
kiekvienu svarstytu atveju.
Pasak Nijolės Liobikienės,
tokias dienas už gyvybę reikėtų
surengti kiekviename dekana
te, pasistengiant, kad jos su
domintų ir netikintį jaunimą.
Pasibaigus intelektualiajai
programos daliai, Jėzuitų baž
nyčioje įvyko adoracija prieš
Švenčiausiąjį, o dienos ren
ginius užbaigė Jėzuitų gimnazi
jos teatro spektaklis „Sušalęs
paukštis delne”, kurio scenarijų
parašė Tomas Makaras SJ, pa
statė tikybos mokytoja Gitana
Bielskytė.

Sunki ir žiauri sovietinė
okupacija Lietuvos karininkiją
išblaškė po platų pasaulį. Ko
munistų partija ir jos valdžia
Lietuvą rengėsi ištrinti iš
pasaulio žemėlapio, o jos ramius
gyventojus, kaip kryžiuočių
laikais, paversti vergais.
Dalinai jiems pavyko.
Lietuva tapo vėl nepriklau
soma. Atsikūrė daug organiza
cijų, sąjungų. Jų tarpe ir Lietu
vos atsargos karininkų sąjunga
'K » •
(LAKS). Sumanūs ir drąsūs
Bu*
žmonės išsaugojo Lietuvos
prezidento A. Smetonos 1930 m.
sąjungai dovanotą vėliavą.
Vis daugiau ir daugiau (išei
vijoje) karininkų tampa LAKS
nariais. O tam formalumas
trumpas — parašyti laišką ir
pridėti nuotrauką 3x4 cm.
Atsakymą pasiųsime — LAKS
pažymėjimą ir pasveikinimą
„Karde”. „Kardas” tebe
gyvuoja. Skaitykime, kitaip — PLB vicepirm. švietimo reikalams Milda Lenkauskienė tariasi su Čikagos
sustos. Savo pasiūlymus ir lit. mokyklos darželio mokyt. Marija Plačiene vasario 27 d. Jaunimo centre.
pageidavimus siųskite vyr.
Nuotr. V. Kučo
redaktoriui. „Kardas” laukia iš
Jūsų medžiagos.
AMERICAN TRAVEL SERVICE
Atstumas mūsų negali skirti
9439 S. KEDZIE AVENUE
— tebūna viena dvasia, viena
EVERGREEN PARK, IL 60642
šeima.
TEL.
(708) 422-3000
LAKS nariams yra galimybė
FAX
(708)
422-3163
gauti aukštesnį dimisijos Lietu
vos karininko laipsnį. Reikia
Jau daugiau, negu 25 metai, kai mūsų agentūra organizuoja
atsiųsti tik autobiografiją ir dvi
grupines ir individualias keliones į Lietuvą ir kitus kraštus
3x4 nuotraukas; siųsti Juozui
geriausiomis kainomis. Maloniai ir sąžiningai jus aptarnausime.
Krakauskui, Jogailos 12 bt. 5,
Informacijai skambinti: 1-708-422-3000. Darbo vai.: pirmad., an
2001, Vilnius, Lietuva.
trad., ketvirtd. Ir penktd. 9 v.r.—5 v. p.p. Trečd. 9 v.r.—5
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Juozas Krakauskas,

LAKS centro valdybos pirm.

The
right
flight
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Vilnius

1
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Skriskite SAS iš Š. Amerikos į
Vilnių per Kopenhagą! Kopenha
gos aerodrome lengva ir patogu
persėst į kitą lėktuvą. Čia iš
vengsite keleivių spūsties.'
Skrydžiai į Vilnių — tris kar
tus savaitėje. Vietinių lėktu
vų tvarkaraštis atitinkamai
pritaikytas transatlantiniams.
Kai būsite Kopenhagos aerodrome,’
aplankykite ,,tax free” parduotuves.
Nemažai sutaupysite!
„Mileage Plūs” ir „OnePass” nariai gauna kre
ditą už nukeliautas mylias. Platesnei informa
cijai skambinkite savo kelionių agentui arba
COPEN
HAGEN
AIRPORT

SAS Tel. 1-800/221-2350

J!4f

SCANDINAVIAN AIRLINES
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KĄ JIE MANO
Klausimas klaustas Jaunimo
centre:
Ar geriau mašina Ameri
kos mieste, ar dviratis Lietu
vos kaime?

Paulius Guobužis: „Čikagos
mieste dviratis, o Lietuvos
kaime automobilis, nes dabar
žmogus atsiima kaime žemę, o
ji yra bent už 15 kilometrų nuo
gyvenvietės”.
Čilė Mitkienė: „Kadangi mes
Amerikoje, tai, žinoma, mašina,
nes be jos būtų labai sunku at
važiuoti į „Draugo” koncertą!”

UNIVERSITETAS
KVIEČIA
Kviečiame dirbti Vytauto

Didžiojo universitete Kaune
anglų, vokiečių, prancūzų,
ispanų ir italų kalbų ir litera
tūrų dėstytojus. Pageidautina,
kad suinteresuotas asmuo
turėtų doktoratą ar būtų pra
dėjęs doktorines studijas, ir bent
dvejus metus dėstymo prakti
kos. Dėstytojas priimamas ne
mažesniam laikui, kaip vienam
semestrui.

Jonas Žukauskas: „Dviratis
Lietuvos kaime todėl, kad
Amerikos miestuose yra įvairių
susisiekimo būdų, o Lietuvos
kaime nėra kitos susisiekimo
priemonės.

Naujų mokslo metų rudens
semestras yra nuo 1993 m.
rugpjūčio 24 d. iki gruodžio 24
d., pavasario semestras — nuo
1994 m. sausio 31d. iki birželio
8 d.
Universitetas neužmoka
kelionės į Lietuvą ir atgal, bet
aprūpina gyvenamuoju plotu ir
moka atlyginimą pagal parei
gas. Atlyginimas mokamas vie
Bronius Siliūnas: „Abu ge
tine valiuta (šiuo metu — talo
rai! Amerikoje ir dviratis
nais).
gerai!”
Prašome siųsti prašymus ir
Klausė Indrė
curriculum vitae šiuo adresu:
Vytauto Didžiojo universitetas,
• Pirmojo trijų dimensijų
Užsienio kalbų katedra, prof. M.
Danytė, Daukanto 28, 3000 filmo (3-D) premjera įvyko 1953
m. balandžio 10 d. New Yorke.
Kaunas, Lietuva.
Rektorius Filmas — „House of Wax”.

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ
SĄJUNGA
Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto
apylinkėse ir priemiesčiuose.

Patarnavimas 24 vai.

GAIDAS DAIMID

FUNERAL DIRECTORS
and EUDEIKIS FUNERAL HOME

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA AVĖ.
TOVVN OF LAKE 4605 S. HERMITAGE AVĖ.

1-312-523-0440 OR 1-312-927-1741

LACK & SONS

FUNERAL DIRECTORS
PALOS HILLS 11028 S. SOUTHWEST HIGHVVAY
HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD
MARQUETTE PARK 6541 S. KEDZIE AVĖ.
ALL PHONES
1-708-974-4410

PETKUS

& SON

FUNERAL DIRECTORS
MARQUETTE PARK 2533 W. 71st STREET
CICERO 1446 S. 50th AVĖ.
PALOS HILLS 10201 S. ROBERTS ROAD
LEMONT 12401 S. ARCHER A VE. (& DERBY RD.)
LEMONT LOCATION OPENING JULY, 1993

ALL PHONES
CHICAGO 1-312-476-2345
CHICAGO & SUBURBS 1-800-994-7600
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SKAMBĖK, PAVASARĖLI!

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
x „Draugo" administracija
x Vaikų Mišios Pal. Jurgio
dar kartą primena savo prenu Matulaičio
misijoje
bus
meratoriams, jog, kai pakeičia ateinantį sekmadienį, gegužės 2
savo adresą, turi pranešti ne tik d., 9 vai. ryto. Kviečiame tėve
savo pašto įstaigai, bet ir „Drau lius Mišiose dalyvauti su savo
gui”, kad galėtume laiku įvesti vaikučiais. Taip pat prime
į savo kompiuterinę sistemą. name, kad paskutinės prieš va
Būna nemaža atvejų, kai mes sarą Mišios vaikams bus ir
sužinome tik iš pašto įstaigos, pirmąjį birželio sekmadienį.
kad skaitytojas yra pakeitęs
adresą, ir tai sudaro papildomas
x Lietuvių Brighton Parko
išlaidas paštui.
Moterų klubo narių susirinki
x Motinos Marijos Kaupai mas įvyks ketvirtadienį,
tės dienos Čikagoje iškilmės gegužės 6 dieną, 1 vai. po pietų
prasidės sekmadienį, gegužės 2 Kojak salėje, 4500 So. Talman
d., 1:30 vai. po pietų ties 67 ir Avė. Narės prašomos dalyvauti.
California Avė., kur bus ati Po susirinkimo bus vaišės.
dengtas gatvės užrašas —
x Pianistas Petras Geniu
„Mother Maria Kaupas Drive”.
šas,
tarptautinių konkursų
Marųuette Parko Namų savi
laimėtojas
ir poetas Kazys Bra
ninkų draugijos ir 15 Ward
dūnas,
premijuotų
poezijos
atstovo Virgil Jonės rūpesčiu
rinkinių
autorius,
gegužės
2 d.,
gatvių dalys prie Šv. Kazimiero
vienuolyno, Maria aukštesnio sekmadienį, 3 v. p.p. atliks
sios mokyklos ir Šv. Kryžiaus programą „Margučio” rengia
ligoninės — svarbiųjų, seselių moje laureatų šventėje Jaunimo
kazimieriečių įkurtų įstaigų centre. Visi kviečiami at
(Marųuette Rd. ir California silankyti.
Avė) — bus pažymėtos naujais
x Gegužės 7 d., penktadienį
užrašais, skirtais Motinos Ma 7:30 vai. vak. Balzeko Lietuvių
rijos Kaupaitės garbei. Po kultūros muziejuje įvyks svarsiškilmių visi kviečiami į Maria tybos (anglų kalba), skirtos
aukštesniosios mokyklos audi lietuvių išeivių tautinei tapa
toriją trumpai programai.
tybei ir išeivijos pastangoms
Lietuvos nepriklausomybei at
x Prel. kun. Algimantas
gauti. Kun. William ValkaBartkus, Lietuvių popiežiško
vičius, žinomas išeivijos istori
sios kolegijos rektorius Romoje, jos žinovas, nušvies šias pro
atsilygindamas už jam nusiųs blemas iki Antrojo pasaulinio
tas knygas, rašo: „Nuoširdus
karo. Jis apibūdins kontro
ačiū už jūsų paslaugas. Sėkmės
versinį ir beveik neištirtą tau
ir ištvermės gražiame ir labai
tinės bažnyčios klausimą. Dr.
prasmingame „Draugo” darbe.
Robertas Vitas, žinomas poli
x Liaudies dailininkės Ur tinių mokslų specialistas,
šulės Astrienės margučių ir kalbės apie paskutinio karo
šiaudinių paveikslų paroda dar pabėgėlių ir jų palikuonių kovą
vyksta Balzeko Lietuvių dėl Lietuvos nepriklausomybės.
kultūros muziejuje ir yra gau Muzikinėje dalyje kun. Valkasiai lankoma. Ją galima apžiū vičius dainuos lietuvių dainas iš
rėti kasdien muziejaus valan filmo „Once Around”, kuriame
domis, nuo 10 vai. r. iki 4 vai. jis pats dalyvavo. Filmas iš
skirtas
lietuvių
p.p. Parodą tęsis iki gegužės dalies
išeiviams.
Bus
vaišės.
mėn. 9 d.
x Pavasaris — gražiausias
metų laikas. Juo galėsite pasi
gėrėti ir tikrai įvertinti jo grožį,
žvelgdami į puikias ir ištai
gingas pavasario gėles Nijolės
Banienės parodoje „Pavasaris
’93”. Paroda bus atidaryta š.m.
gegužės 8 d., šeštadienį, 7:30
vai. vakaro Lietuvių Dailės
muziejuje, esančiame Lietuvių
pasaulio centre, Lemonte.
Kviečiame atvykti ir pasigrožė
ti.
x Siuntiniai į Lietuvą grei
čiausiai pristatomi per BALTIA EXPRESS. Oro siuntos
per 10 dienų! Skambinkite ne
mokamai: tel. 1-800-SPARNAI
arba 1-800-772-7624. Arba pri
statykite siuntinius adresu:
3782 W. 79 St., Chicago, IL
60652.

(sk)

x KAIRYS BALTIC EXPEDITING turi naują patarna
vimą: Sudarome maisto siuntas
Lietuvoje. Siuntinys Nr. 6 (vis
kas kilogramais): 10 miltų, 10
cukraus, 5 ryžių, 2 makaronų,
2 liet. sūrio, 1 sviesto, 3 rūkyt,
kumpio, 3 rūkyt, dešros, 1 pu
pelių kavos, 2 kg. apelsinų, 1 kg.
bananų, 1 kg. razinkų, 2 lt.
saulėgrąžų aliejaus, 20 kiau
šinių; 45 kg (apie 100 sv.) TIK
$80 US. Rašyti: G. V. Kairys
517 Fruitland Rd., Stoney
Creek, Ont., Canada L8E
5A6, Canada; tel.416-643-3334,
fax 416-643-8980.
(sk)
x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road —
Tel. (312) 847-7747.
(sk)

x Parduodame bilietus ke
lionėms į Lietuvą ir į visus
pasaulio kraštus geriausiomis
kainomis. Skambinti: T. Lesniauskienei, TravelCentre,
Ltd., tel. 708-526-0773.
(sk)

Iškilminga procesija Pal. Jurgio Matulaičio misijoje: kun. Jonas Kidykas (priekyje), einąs misi
jos klebono pareigas; už jo (iš kairės) patarnautojai — Arūnas Karalis ir Aras Jonikas, toliau
matyti Jadvyga Damušienė ir kun. Algirdas Paliokas.
Nuotr. J<mo Tamulaičio

x Čikagos lietuviai gali
džiaugtis ir didžiuotis, kad lietu
viška pavardė puošia kelias gat
ves Marąuette Parke. Mother
Maria Kaupas Drive dedika
vimas bus šį sekmadienį, gegu
žės 2 d. Pradžia prie 67-tos ir
Californijos gatvių kampo 1:30
vai. p.p. Po to seka programa
Marijos aukštesnios mokyklos
salėje. Visi kviečiami dalyvauti.
x Vysk. Paulius Baltakis,

OFM teiks sutvirtinimo sak
ramentą sekmadienį, gegužės 2
d., 12:30 vai. ryto Pal. Jurgio
Matulaičio misijoje, Lemonte.
x Dvidešimt pirmasis „Pa
vasario žiedų” pokylis, kurį

rengia Lietuvių Moterų Fe
deracija pagerbti šių metų lietu
vių kilmės abiturientus, bus
Pasaulio Lietuvių centre gegu
žės 16 d., sekmadienį 5 v.v. Bi
lietai suaugusiems $30, abitu
rientams ir jaunimui iki 21 m.
amžiaus — $20. Dėl rezervacijų
prašome kreiptis pas Gražiną
Latožienę, tel. 708-598-8126.
(sk)
x Nijolės Banienės meno
paroda, Pavasaris ’93” įvyks

Lietuvių Dailės muziejuje, Le
mont, IL, šeštadienį, gegužės 8
d., 7:30 v.v.

(sk)

x TIK $35 kava, arbata,
kakava, apelsinų koncentratas,
x Keturių dailininkų iš Pa aliejus, mėsos konservai,
nevėžio — Eugenijaus Marcin vitaminai — viskas užsienie
kevičiaus, Ričardo Ničajaus, Ro tiška. 55 sv. įvairaus maisto —
mualdo Petrausko ir Osvaldo $98. Produktai užsienietiški,
Juškos — meno darbų parodos išskyrus mėsos gaminius ir sūrį.
atidarymas bus šį penktadienį, 45 sv. įvairaus maisto be mėsos
balandžio 30 d. 7:30 v.v. Čiur - $75. TRANSPAK, 2638 W.
lionio galerijoje. Visuomenė 69 St., Chicago, IL 60629, tel.
kviečiama gausiai atsilankyti. 312-436-7772.
(sk)
(sk)

x „Tarp lenkų ir lietuvių
nacionalizmų — Mykolo Roemerio pamoka”. Šią temą ap
tars istorikas Egidijus Alek.
sandravičius balandžio mėn.
30 d., penktadienį 7:30 v.v.
Balzeko Lietuvių Kultūros
muziejuje. Šiuo metu istorikas
Egidijus Aleksandravičius yra
Fulbright programos vizituojan
tis profesorius Illinois universi
tete, Lietuvių Kalbos Katedro
je. Lietuvoje Egidijus Alek
sandravičius dėsto Vilniaus
universitete „Devynioliktojo
amžiaus Lietuvos politinės ir
kultūrinės minties” kursą, o
Vytauto Didžiojo universitete
Kaune — „Lietuvos istoriogra
fijos” kursą ir taip pat yra
Lietuvos Istorįjos instituto, rezi
duojančio Vilniuje, Kultūros Is
torijos skyriaus vedėjas. Kas
laimės Nepriklausomoje Lietu
voje: etninės valstybės ar
politinės valstybės koncepcija?
Egidijaus Aleksandravičiaus
paskaitos rengėjai, „Akiračių”
redakcija, visus kviečia įsigi
linti į šią Lietuvos užsienio poli
tikai svarbią temą.
(sk)

x ATLANTA IE, Ine. viena
iš pirmųjų kompanijų pradėju
si kompiuterizuotą aptarna
vimą ir toliau siunčia siuntinius
ne tik į Lietuvą, bet ir į Latviją,
Estiją, Ukrainą, Baltarusiją,
Rusiją. Laivo talpintuvai (kon
teineriai) išsiunčiami kiekvieną
pirmadienį. Oro siuntos iške
liauja kiekvieną šeštadienį. Per
siunčiame dolerius į Lietuvą.
Suteikite džiaugsmo savo gimi
nėms. Mūsų naujų amerikie
tiškų maisto siuntinių 66 sv. —
kaina $99. 2719 W. 71 St.,

LIETUVIŠKOJO ŽODŽIO ŠVENTĖ
Čikagos lituanistinės mokyk Danutė Genčiūtė. Pagyrimus
avo Kovas Norvilas ir Elytė
los Lietuviško žodžio šventė
ukauskaitė.
įvyko š.m. kovo 27 d. Jaunimo
Po premijų įteikimo Stefutė
centro patalpose. Šventė pradė
ta vedėjos Jūratės Dovilienės Utz perskaitė savo eilėraštį
pasakojimu apie lietuviškus žo „Draugės”, kuriame buvo
džius ir jų tikslą. Šventės ruo pasakota, kokia turėtų būti
šėja ir programos vedėja buvo kaip elgtis draugė.
Hedvina Dainienė apibūdino
Dana Mikužienė.
ir
įteikė premijas už geografijos
Pirmiausia skaitė Audra
albumus.
Šiame konkurse daly
Prialgauskaitė savo rašinį
vavo
tiktai
8 klasės mokiniai.
„Temos”. Jame Audra pasako
Pirmą
vietą
laimėjo Karina
jo, kaip negalėjo sugalvoti, ką
rašyti konkursui ir kaip išplėsti Turnerytė, antrą — Daina Lu
laisvą temą. Po šio pasirodymo kaitė, o trečią — Vytas Juijonas.
Daina Dumbrienė ir J. Dovilie- Po to Daina Valaitytė paskaitė
nė įteikė premijas aukštesnio rašinį „Mano kelionė į kitą pusę
sios klasės laimėtojams. Kon- j pasaulio”.
Skaitymo konkurso premijų
kursą vertino dr. Algis Nor
vilas, Vladas Stankevičius ir D. įteikimo dalį pradėjo Jūratė
Dumbrienė. Už eilėraščius Norvilienė, perskaitydama
pirmą vietą laimėjo Onutė Utz, Ados Valaitytės premijuotą
o antrą — Lisana von Braun. eilėraštį „Knygos”. Skaitymo
Pagyrimą už eilėraščius gavo konkurso laimėtojai jau buvo
Daina Lukaitė ir Audra Apke. pranešti anksčiau ir apie juos
Rašinėlių būrelyje pirmą vietą rašyta „Drauge”, todėl jų
laimėjo Audra Prialgauskaitė, pavardžių čia nekartosiu.
Ketvirtas skaitymas buvo
antrąją — Alicija Juškaitė ir
Onutės
Utz, kuri skaitė savo
Elvinas Sereikis, o trečią —
eilėraštį „Būk draugas”. Po to
x Gegužinės pamaldos Pal. D. Dumbrienė ir J. Dovilienė
Jurgio Matulaičio misijoje vyks įteikė premijas už rašinėlius ir
kiekvieną trečiadienio vakarą, eilėraščius jaunesniųjų pradinės
7 vai. Tai graži lietuviška tra mokyklos skyrių laimėtojams.
dicija, todėl tikimasi, kad Šiuos rašinėlius įvertino Rūta
apylinkių lietuviai gausiai Jautokienė, Dana Mikužienė ir
Sofija Jonynienė, 3 ir 4 skyriaus
pamaldose dalyvaus.
grupėje už rašinėlius premijas
x Kristina Pabedinskaitė, laimėjo: pirmąją vietą Daina
gyv. Paryžiuje, kuria gintaro-si- Valaitytė, antrą — Viktorija Vadabro papuošalus. Šių papuo nagūnaitė ir Darius Sutrinavišalų paroda, autorei asmeniškai čius, trečią — Povilas Žukaus
dalyvaujant, įvyks „Ancient kas ir Aušra Brooks. Pagyrimą
Echoes” galerijoj, 1800 N. Clyuž rašinėlius gavo Andrius
bourn, tel. 312-337-7733, (Hals Juška ir Rasa Dovilaitė.
ted, North ir Clybourn san Eilėraščių konkurse pirmą vietą
kryža), gegužės 1 d., šeštadienį, laimėjo Aris Dumbrys, o antrą
12-5 v. p.p. Visuomenė maloniai vietą Nyka Aukštuolytė net už
kviečiama atsilankyti ir pama 3 eilėraščius.
tyti Kristinos ir kitų menininkų
Vyresniųjų pradinės mokyk
kūrybą.
los mokinių būryje (4, 5 ir 6 sk.)
(sk) už rašinėlius pirmą vietą lai-

Vasario 21 d. popietė praūžė
senokai, bet atmintyje neuž
mirštamai sukiojasi praėjusių
Montessori mokyklų madų
parodos vaizdai. Į puošnią
Lexington House salę strak
sėdami rinkosi patys mažiau
sieji modeliuotojai — šių metų
abiturientai. Jie tai kaip tikri
maži žvirbliukai čiauškėjo, bė
giojo ir visai nesijaudino, kad jų
laukia pasirodymas prieš
didžiulę salę pilną žmonių.
Užtat jų mamytės, kaip gerom
mamytėm dera, gaudė linksmus
neklaužadas, šūkavo, sagstė ir
be atvangos į kelnes kišo marš
kinėlius, kurie, kaip užkerėti,
„lipo” lauk.
Kol mažieji repetavo, su
augusieji modeliai, susirinkę ir
perėję savo dalį anksčiau,
puošėsi ir rengėsi parodai. Pasi
ruošimo ūžesys didėjo, nes tuo
pačiu metu rinkosi ir linksmai
klegėjo žiūrovai.
Svečiai ir viešnios nuobo
džiauti neturėjo kada, nes pro
gramos eiga vyko greitai ir
sklandžiai. Rengimo komiteto
pirmininkė Dainė Quinn, visus
pasveikinus, pakvietė Juozą
Kapačinską vesti programą. O
Juozas, iš Antro kaimo patirties
žinodamas, kad alkanas žiū
rovas nedėmesingas, tuojau
paragino visus prie vaišių. Žiū
rovams papietavus, buvo pra
vesta didžioji loterija, kuri buvo
tikrai turtinga laimikių
skaičiumi.
Tuomet prasidėjo pagrindinė
popietės dalis — nekantriai
lauktoji madų paroda. Vaikiškų
dainelių muzikos fone pasirodė
pirmiausia vaikai. Anksty
vesnių nenuoramų neliko nei
kvapo. Suglostyti, susagstyti,
pasipuošę šventiškais ir spor
tiškais drabužėliais, rimtai
žingsniuodami, vaikučiai savo
šaunumu privertė ne tik išdi
džias mamytes nusišypsoti, bet
ir visus žiūrovus entuziastingai
ploti.
Praėjus vaikams, nuotaika
akivaizdžiai pasikeitė —
muzikos tempas pagreitėjo,
apšviestame scenos take pasi
rodė modeliai ir modelės. Pa
vieniui ar suderintose grupelėse
modeliai demonstravo šio

mėjo Darius Norvilas, antrąją
vietą Eglė Milavickaitė, trečią
— Natalija Padalino ir Adelė
Ročytė. Pagyrimus už rašinėlius
gavo Aidas Narbutaitis ir Algis
Paulius.
Eilėraščių konkurse pirmą
vietą laimėjo Ada Valaitytė,
antrą vietą Stefutė Utz ir Laura
Dainytė, o trečią — už tris eilė
raščius — Rima Griauzdytė.
Po šių premijų dovanos buvo
įteiktos lietuviškai besimokan
tiems mokiniams už jų rašinė
lius. Šventės uždarymui Elvinas
Sereikis perskaitė savo rašinį
„Atostogos kaime”.
Lina Šlenytė.

10 kl. mokinė

Chicago, IL 60629, tel. (312)
434-2121. Iš toliau - 1-800775-7363.

(sk)
x „ŽAIBAS"
ketvirti
metai garantuotai ir patikimai
pristato užsienietiškas maisto
prekes Lietuvoje į namus. Dvy
likos, labiausiai mėgiamų ir no
rimų paketų pasirinkimas. Visi
užsakymai, pristatomi per 10
darbo dienų į namus. Kreip
tis; „ŽAIBAS*, 9525 So. 79th
Avė., Hickory Hills, H 60457,
tel. 708-4308090.

(sk)

sezono naujausias madas.
Pynėsi spalvų sūkuriai, keitėsi
formos, linijos, o fone pulsavo
energingas muzikos tempas.
Madų parodos rengimo komi
tetui vadovavo Dainė Quinn.
Jos padėjėja — Nora Gylienė.
Joms abiems talkininkavo
didelis būrys nuoširdžių tėvelių,
kurie beveik nuo mokslo metų
pradžios jau
darbavosi,
rinkdami loterijų laimikius,
skelbimų mecenatus, ruošdami
stalų papuošimus. Paroda pra
ėjo labai sėkmingai ir stipriai
parėmė „Vaikų Namelių” bei
„Žiburėlio” Montessori mokyk
las.
Ona Daugirdienė
ALTO ČIKAGOS
SKYRIAUS DARBO
KONFERENCIJĄ

Kiekvienais metais Amerikos
Lietuvių Tarybos Čikagos skyrius
rius šaukia metinę darbo kon
ferenciją, kurioje valdyba
padaro pranešimus: pirmi
ninkas — kas padaryta metų
laikotarpyje, iždininkas —
finansinį atsiskaitymą. Tokie
pranešimai yra būtinai reika
lingi, nes kiekvienais metais
nuo darbo konferencijos vado
vavimą perima kita organiza
cija. Po pranešimų iš organiza
cijų pristatytų atstovų yra
sudaroma valdyba ir taryba
vienerių metų kadencijai.
Keturios pagrindinės orga
nizacijos: LKDS, Socialdemok
ratų s-ga, Tautinė Sandara ir
Lietuvių Tautinė sąjunga skiria
po 7 atstovus į valdybą ir
tarybą, o kitos organizacijos —
po mažiau. Šiais metais vado
vauja Tautinė Sandara ir pirmi
ninkauja dr. Vytautas P. Dargis.
Darbo
konferencija
šaukiama gegužės 1 d., šeš
tadienį, 2 vai. po pietų Lietuvių
Tautiniuose namuose. Po prane
šimų ir valdybos bei tarybos su
darymo bus diskutuojami kiti
labai svarbūs reikalai dėl
Amerikos Lietuvių Tarybos
veiklos.
Kiekvieną kartą, rašant apie
Amerikos Lietuvių Tarybą, tuo
jau prisimena jos steigėjai:
Leonardas Šimutis, dr. Pijus
Grigaitis, Mykolas Vaidyla, An
tanas Olis, Juozas Laučka ir
kiti, kurie 1940 metais, rusams
okupavus Lietuvą, įsteigė šią or
ganizaciją, kuri per 50 metų
išlaikiusi Lietuvos laisvės bylą
gyvą. Šiandieną Lietuva laisva
ir nepriklausoma. Amerikos
Lietuvių Taryba yra atlikusi
milžiniškus darbus Lietuvos
laisvinimo srityje. Šiuo momen
tu yra kitoks veikimo būdas: ne
reikia kovoti dėl Nepriklauso
mybės, bet reikia dėl jos budėti
ir taip pat moraliai bei ma
terialiai padėti atsikuriančiai
Lietuvai.
Reikia pripažinti, kad
Amerikos Lietuvių Taryba te
bėra lietuviškos visuomenės
stipriai remiama. Prisiminkime
praėjusį Lietuvos Nepriklau
somybės 75 m. atkūrimo mi
nėjimą, įvykusį vasario 14 d.
Pilna salė žmonių Marijos aukš
tesniosios mokyklos patalpose.
Aukos irgi palyginti neblogos.
Amerikos Lietuvių Taryba yra
politinis veiksnys, įkurtas lietuvių-Amerios piliečių.
Amerikos Lietuvių Tarybos
Čikagos skyriaus vardu kviečiu
organizacijas ir pavienius
asmenis dalyvauti darbo konfe
rencijoje, išklausyti pranešimus
ir pateikti sugestijas naujai
perėmusiai vadovavimą or
ganizacijai.
Po konferencijos bus užkan
džiai ir kavutė.
Ant. Repšienė

Advokatas Jonas Gibaitis
6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629

Čikagos lituanistinės mokyklos 5 ir 6 sk. mokiniai, laimėję rašinėlių ir eilėraščių konkursą. Jiems
premijos buvo įteiktos Lietuviško žodžio šventėje (iš kairės): Adelė Ročytė, Rima Griauzdytė, Eglė
Milavickaitė, Algis Paulius, Darius Norvilas, Natalija Padalino, Aidas Narbutaitis, Stefutė Utz.
Nuotr. Brunono Dovilo

Tel. (1-312) 776-8700
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai., vak.
Šeštad. 9 v.r. iki 1 vai. d.

