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Žinios iš Lietuvos — Elta

Pradėjo rūpintis
tremtiniais ir
išeiviais

Studentai siūlo keisti
sveikatos apsaugos
sistemą
Vilnius, kovo 16 d. (Elta) —
Lietuvos Studentų Medikų Aso
ciacija siūlo įteisinti privačią
medicininio draudimo sistemą
kaip lygiavertę valstybinei.
Busimųjų gydytojų argumentai
išdėstyti atvirame kreipimesi į
sveikatos apsaugos ministrą,
vyriausybę, Seimą bei Lietuvos
visuomenę.
Studentai ragina konstruk
tyviai keisti visą dabartinę
Sveikatos apsaugos sistemą,
kuria nepatenkinti ir pacientai,
ir gydytojai. Asociacijos narių
nuomone, žmonėms turi būt su
teikta laisvė pasirinkti vals
tybinę ar privačią draudimo
įstaigą.
Dabar, pasirinkę privatų
draudimą, yra verčiami mokėti
du kartus. Nėra įstatymo, kuris
suteiktų galimybę žmogui pa
čiam pasirūpinti savo sveikata.
Privatus draudimas leistų
žmonėms gauti ne tą pagalbą,
kuri „prieinama”, o tą, kuri iš
tikrųjų reikalinga. Kartu di
desnė atsakomybė tektų gydyto
jui, rašoma kreipimesi.

Lietuvą). Susitikimo metu
svečias buvo informuotas apie
situaciją šiandieninėje Lietuvos
kariuomenėje, jos perspektyvas.
Vizitas truks dvi dienas. Jo
metu R. Vincent susitiks su Lie
tuvos Respublikos prezidentu,
Seimo Nacionalinio saugumo
komiteto nariais, Lauko kariuo
menės „Geležinis vilkas” ats
tovais. Taip pat numatytas susi
tikimas su žmonėmis, atsakin
gais už „Partnerystės taikos
labui” programos Lietuvos pri
statomojo dokumento rengimą.

Potvynis Nemuno žemupyje

Didžiausias šiame šimtmetyje
Nemuno upės potvynis užtvindė
Šilutės rajoną. Apsemtas dau
giau kaip 40,000 hektarų plotas
— pievos, dirbama žemė, apie
700 sodybų. Visiškai užlietas
plentas, jungiantis Šilutę su
Rusne. Vanduo kai kuriose
vietose pakilęs iki 7 m 35 cm.,
pranešė žvalgybos grupė,
trečiadienį ryte apskridusi gam
tos stichijos ištiktą teritoriją.
Vyriausybės Ekstremalių si
tuacijų komisija nutarė imtis
NATO atstovas atvyko
papildomų veiksmų, kurie ga
į Lietuvą
rantuotų žmonių saugumą pot
Šiandien į Lietuvą atvyko vynio užlietame pamaryje.
Dirba ledlaužis „Stumbras”.
NATO Karinio komiteto pirmi
ninkas feldmaršalas Richard Budi karinis malūnsparnis. Gel
Vincent su žmona, kiti šio bėjimo darbams papildomai
skirti du šarvuočiai ir du laivai
komiteto atstovai.
Lietuvos kariuomenės Gene —- kateriai. Nuolatos kontro
raliniame štabe įvyko iškil liuojama situacija apsemtose
minga NATO delegacijos suti vietovėse. Vienu šarvuočiu ve
kimo ceremonija. Čia R. Vin žiojamas maistas į apsemtus
cent susitiko su Lietuvos kaimus, kitas budi ŠilutėsRespublikos kariuomenės vadu Rusnės kelyje. Nutarta, kad
generolu Jonu Andriškevičiumi sprogdinti ledų sangrūdas šiuo
(jo kvietimu NATO karinio ko metu neįmanoma ir netikslin
miteto pirmininkas atvyko į ga.

Kas saugos Ignalinos
Atominę Elektrinę?
Vilnius, kovo 3 d. — Seimo
Nacionalinio saugumo komitete
kovo 2 d. buvo svarstoma, kas
turėtų garantuoti Ignalinos
Atominės Elektrinės apsaugą ir
koks turėtų būti valstybės vaid
muo apsaugos sistemoje.
Kaip šį posėdį aprašo „Lietu
vos ryto” korespondentas To
mas Juknevičius, pagal anks
tesnius vyriausybės nutarimus
šios elektrinės apsauga rūpinasi
Energetikos ir Krašto apsaugos
ministerijos, Valstybės saugu
mo departamentas, elektrinės
administracija.
Reikia paskirti IAE
pareigūną apsaugai

Pasak iškėlusio šias prob
lemas Seimo Nacionalinio
saugumo komiteto pirmininko
pavaduotojo Arvydo Ivaškevi
čiaus, jeigu būtų paskirtas IAE
direktoriaus pavaduotojas reži
mui, jis turėtų daugiau rūpintis
saugumo pažeidimų išvengimu.
Šis pareigūnas turėtų būti
valstybės saugumo darbuotojas,
pavaldus IAE direktoriui.
IAE direktorius Viktoras
Ševaldinas sakė, kad 1992 m.
sausio 10 d. IAE apsaugą vi
siškai perėmė Krašto apsaugos
ministerija. Apsaugos batalione
pasitaikydavo girtavimo, pra
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vaikštų, vagysčių. V. Ševaldi
nas pritarė, kad jo pavaduotojas
režimui būtų paskirtas per Vals
tybės saugumo departamentą.

Reikia plano svarbių
objektų apsaugai
Generalinio štabo viršininkas
pulkininkas S. Knezys siūlė per
duoti IAE apsaugos batalioną
Vidaus reikalų ministerijai, nes
kariuomenės struktūroje tokių
padalinių nenumatyta. Kita
vertus, apie tūkstantis karių
saugo ne tik IAE, bet ir kitus
ypatingai svarbius objektus:
Mažeikių naftos perdirbimo
įmonę, Kėdainių chemijos
gamyklą. Pasak Knezio, būtina
bendra ypatingai svarbių
objektų apsaugos koncepcija ir
jos iškeltus uždavinius vykdan
tis apsaugos departamentas. Jo
pavaldumą turėtų spręsti vy
riausybės sudaryta darbo grupė
iš Energetikos, Krašto apsaugos
ii' Vidaus reikalų ministerijų,
Valstybės saugumo departa
mento atstovų.

Seimo Nacionalinio saugumo
komiteto nariai pasisakė, kad
IAE apsaugos sistema būtų reg
lamentuota rengiamuose Ener
getikos ir Branduolinės ener
getikos įstatymuose.

JAV kongresmanas Dan Rostenkovvski su žmona LaVerne antradienį ruošėsi balsuoti. Kongresui
vykdant apklausą dėl abejotinų jo finansų, jis turėjo vesti stiprią kampaniją, kad nugalėtų tris
konkurentus, norinčius tapti Demokratų partijos kandidatais į kongresmanus. Jo laimėjimu
džiaugiasi ir prezidentas Bill Clinton, kuriam labai svarbi jo įtaka Atstovų rūmuose pravedant
sveikatos priežiūros reformą.

Latvija ir Rusija susitarė
dėl kariuomenės išvedimo
Maskva, kovo 15 d. — Rusija
antradienį sutiko išvesti visus
savo dalinius iš Latvijos iki š.m.
rugpjūčio 31 dienos. Abiejų
šalių prezidentai susitiks Mask
voje, greičiausiai balandžio
mėnesį, formaliai pasirašyti
kariuomenės išvedimo doku
mentus, rašo Margaret Shapiro
kovo 16-osios „Washington
Post” laikraščio laidoje.
Šiuo susitarimu Rusija dar
vienu žingsniu priartėjo prie
Baltijos šalių okupacijos nu
traukimo. Rusija iš Lietuvos iš
vedė paskutinius savo dalinius
pernai metų rugpjūčio 31 dieną.
Latvijoje tuo tarpu yra likę
20,000 kareivių, o Estijoje tik
2,600.
Rusijos prezidentas Boris
Jelcinas jau buvo pažadėjęs
išvesti Rusijos dalinius iš abiejų
šalių iki š.m. rugpjūčio 31d., bet
Rusijos priekaištai dėl Estijoje
ir Latvijoje gyvenančių rusų tei
sių tariamo pažeidinėjimo su
trukdė procesą. Be to, rašo
Shapiro, vietinių žmonių išpuo
liai prieš Latvijoje ir Estijoje
tebesančias Rusijos kariuo
menės bazes dar labiau įkaitina
visuomenės nuotaikas tiek
latvių bei estų, tiek ir rusų
tarpe.
Vakarų šalių vadai, vadovau
jami JAV, spaudė Rusiją, kad ji
ištesėtų Jelcino padarytą paža
dą, sakydami, jog jei Rusija
pažado neištesės, tai sukompli
kuos jų santykius ir padidins

Rekomenduos įsteigti
etatą režimui ir apsaugai

Komitete nutarta reko
menduoti įsteigti IAE direk
toriaus pavaduotojo režimui ir
apsaugai etatą, į šias pareigas
skiriant Valstybės saugumo de
partamento darbuotoją, kandi
datūrą suderinus su IAE direk
toriumi.
Rekomenduota, kad IAE ir ki
tus pavojingus objektus saugotų
specializuoti daliniai, jų pri
klausomybė būtų sprendžiama
atskirai. IAE gynybą rekomen
duota pavesti Krašto apsaugos
ministerijai.

susirūpinimą dėl Rusijos užma
čių buvusios Sovietų Sąjungos
šalyse.
Rusijos pareigūnai antradienį
pasakė, kad ilgose derybose su
Latvija daugelis klausimų buvo
išspręsti, tad abi pusės jau gali
pasirašyti komplektą sutarčių,
kuriomis bus patenkinti abiejų
šalių interesai.
Anot Rusijos žinių agentūros
Tass pranešimo, Maskva sutiko
laiku užbaigti kariuomenės
išvedimą, o Latvija sutiko tuo
tarpu prisidėti prie Rusijos
karių išlaikymo ir leisti į pen
siją išėjusiems Rusijos karinin
kams ir jų šeimoms likti Latvi
joje. Be to, Rusijai bus leista
pasilikti Skrundos radiolokaci
nėje bazėje.
Rusijos armijos vadai tą stotį
laiko gyvybine, ypač, kai jie ne
beteks visų savo karinių bazių

Įteiktos valstybinės
mokslo premijos
Vilnius, kovo 11 d. (AGEP) Lietuvos Mokslų Akademijoje
kovo 10 d. buvo įteiktos pirmą
kartą po Lietuvos Nepriklau
somybės atkūrimo paskirtos
valstybinės (vadinamos „nacio
nalinėmis”) mokslo premijos.
Vienuolikai premijų buvo gauta
dvylika paraiškų, nors anksčiau
dėl jų vykdavo didelis konkur
sas.
Kaip pasakė Mokslų akademi
jos prezidentas Benediktas
Juodka, komitetas kritiškai
įvertino darbus ir nutarė ap
dovanoti tik septynių autorius.
Pirmajai premijos diplomą mi
nistras pirmininkas Adolfas
Šleževičius įteikė įžymiai ar
cheologei Rimutei Rimantienei
už darbus „Šventoji: Narvos
kultūros gyvenvietės”, „Šven
toji: Pamarių kultūros gyven
vietės”, „Akmens amžius Lie
tuvoje”, „Nida: Senųjų baltų gy
venvietė”.
Premijos taip pat įteiktos
Aleksandrui Vanagui, Vitalijai
Maciejauskienei ir Marytei Raz
mukaitei už dviejų tomų „Lie
tuvių pavardžių žodyną”, Algi
mantui Bertuliui-Čerkeliui už

Baltijos šalyse. Pagal antradienį
priimtą susitarimą, Rusija galės
išsinuomoti Skrundos radiolo
kacinę stotį ketveris metus, o po
to ją išmontuos, bet nepavyko
ąbiems pusėms susitarti dėl
nuomos sumos.
Rusijos derybininkų vadovas
Sergej Zotov pasakė, kad ne
galėjimas susitarti dėl nuomos
netrukdys kariuomenės išvedi
mo ir kad prezidentai Boris
Jelcinas ir Guntis Ulmanis su
sitiks Maskvoje, greičiausiai
balandžio pradžioje pasirašyti
sutartį.
Estija antradienį pranešė, kad
jos derybininkų delegacija
sugrįš į Maskvą balandžio pra
džioje toliau derėtis dėl Rusijos
kariuomenės išvedimo iš jos
teritorijos. Jų derybos su Rusi
ja nutrūko kovo mėnesio pra
džioje dėl naujų Rusijos reika
lavimų, kad Estija išlaikytų jos
teritorijoje apsigyvenusius į
pensiją išėjusius Rusijos kari
ninkus.

hipotezes jutimo fiziologijos
srityje, Liudvikui Kimčiui už
darbų ciklą „Organinių jun
ginių molekulių dinamikos ir
sąveikų įvairiose fazėse spektrometriniai tyrimai”.

Baltijos šalys gali
tapti Europos rytine
siena
Vilnius, kovo 12 d. (AGEP) —
Penkių Šiaurės šalių — Danijos,
Islandijos, Norvegijos, Suomijos
ir Švedijos — ministrai pir
mininkai susitiko su trimis Bal
tijos šalių ministrais kovo 7 d.
Stokholme ir aptarė regioninius
politikos ir prekybos klausimus,
rašo savaitraštis „Amžius”.
Dėl tėvo mirties susitikime ne
galėjo dalyvauti Adolfas Šle
ževičius; jį pakeitė krašto ap
saugos ministras Linas Linke
vičius, dalyvavo užsienio rei
kalų ministro pavaduotojas Al
binas Januška.
Derybose buvo aptartos Euro
pos Sąjungos ir Baltijos vals
tybių laisvosios prekybos sutar
ties pasirašymo galimybės, šių
valstybių dalyvavimo „Partne
rystės, vardan taikos” progra
moje klausimai.

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė, anot jo, pasiryžusi padė
ti visiems, kurie nori išlikti lie
tuviais. „Mes turime nemažą
patyrimą išsaugant lietuvybę be
valdžios pagalbos”, sakė jis.

Vilnius, kovo 2 d. — Įvairių
Lietuvos valstybinių ir visuome
ninių institucijų atstovai kovo
1 d. Seimo rūmuose susitiko
prie apskritojo stalo aptarti Lie
tuvos ir išeivijos bendradar
biavimo dabartinę būklę.
(Trumpa žinutė apie šį posėdį
buvo „Draugo” kovo 8 d. nume
ry, o kovo 12 d. vedamajame D.
Bindokienė priminė, jog nedera
Sibiro tremtinių vadinti „išei
viais”. — Red.)
Kaip rašo apie šį posėdį Ar
tūras Račas „Lietuvos ryte”,
susitikime dalyvavo Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės atsto
vas Lietuvoje Juozas Gaila,
vyriausybės patarėjas išeivijos
klausimais S. Stungurys, Kul
tūros ir švietimo ministerijos
ryšių su tautiečiais skyriaus
viršininkas A. Antanaitis, Ma
žosios Lietuvos reikalų tarybos
atsakingoji sekretorė D. Bakanienė, Pasaulio lietuvių jauni
mo kongreso ruošos komiteto
pirmininkė M. Girčytė bei So
cialinės apsaugos ministerijos
Migracijos departamento virši
ninkas V. Gražulis.
Pokalbį pradėjęs S. Stungurys
teigė, kad išeivijos atžvilgiu
„anksčiau nebuvo jokios politi
kos, nes nebuvo etato”. Todėl,
pasak jo, dabartinei vyriausybei
viską reikia kurti pačiai.

Apie grįžtančius į Tėvynę

V. Gražulis susitikimo daly
viams pateikė keletą skaičių,
susijusių su lietuvių ar lietuvių
kilmės žmonių grįžimu į Tėvy
nę. Pasak jo, nuo 1987 iki 1993
m. bendras sugrįžtančių tautie
čių skaičius sumažėjo nuo 4,200
iki 1,200. Tačiau, kita vertus,
pernai į Lietuvą atvyko tik 41
ne lietuvių kilmės žmogus. Visi
kiti — vienaip ar kitaip susiję su
Lietuva.
Didžiausia problema, anot V.
Gražulio, yra butų sugrįžtantiems tremtiniams ir politi
niams kaliniams statyba. Per
nai buvo užregistruota apie 500
norinčių grįžti į Lietuvą
žmonių, tačiau buvo pastatyta
tik 70 butų. Šiemet padėtis dar
blogesnė — norinčių grįžti
skaičius išaugo iki 800, o biu
džete numatytų 3.1 mil. litų už
teks tik 50-60 butų pastatyti.
Tačiau vyriausybė, V. Gražulio
teigimu, stengiasi padėti grįž
tantiems tautiečiams ii' kitais
būdais. Jiems suteikiama socia
linė parama, apmokamos persi
kėlimo išlaidos, žmonės apgy
Rytų „išeivijai” reikia
pagalbos
vendinami socialinės globos
įstaigose, jiems apmokamos
S. Stungurio nuomone, di lietuvių kalbos mokymosi iš
džiausias dėmesys šiuo metu laidos.
yra nukreiptas į Rytuose gyve
nančią išeiviją, nes „Vakarų
Lėšos panaudojamos
išeivija stipri kultūriškai ir
neefektyviai
ekonomiškai ir pati geriau žino,
A. Antanaičio nuomone, bend
ko jai riekia”. Pasak Vyriau
sybės patarėjo, pavyko sustab raujant su išeivija, daug prob
dyti nutautėjimą Lietuvos etni lemų atsiranda dėl to, kad įvai
nėse žemėse Baltarusijoje, rių organizacijų ir institucijų
tačiau didelį nerimą kelia veikla nekoordinuojama, o tam
padėtis Karaliaučiaus srityje. reikalui skirtos lėšos išskaido
Joje, anot S. Stungurio, aktyviai mos ir panaudojamos neefekty
veikia Vokietija bei Lenkija, ir viai. Iki šiol, pasak jo, nėra
jei Lietuva nedės pastangų, bus sukurta Lietuvos ir išeivijos
bendradarbiavimo programa.
iš šios srities išstumta.
Aktyviau padėti išeivijai, jo
D. Bakanienė teigė, kad
nuomone, trukdo lėšų stygius. daugumai išeivijos reikalais
Nepakankamai, pasak S. Stun besirūpinančių fondų vadovauja
gurio, skirta pinigų butų staty nekultūringi ir nekompetentin
bai, kitų programų įgyvendini gi žmonės, jų veikla nekont
mui. „Viską lemia pinigai”, roliuojama.
Pasak jos, dažnai viską lemia
sakė jis.
ne valstybės, bet pavienių
asmenų interesai.
Rytų „išeiviai” turi patys
„Baltarusijoje buvo pastatyti
rūpintis lietuvybe
didžiausi rūmai, kurie niekam
Pasaulio Lietuvių Bend nereikalingi, o Karaliaučiaus
ruomenės atstovo Juozo Gailos srityje nėra nė vienos lietu
nuomonė buvo kiek kitokia. viškos mokyklos ar vaikų dar
Pažymėjęs, jog po nepriklau želio”, sakė ji, pažymėdama,
somybės atkūrimo daugelis kad valstybė turimas lėšas tu
išeivijoje gyvenančių lietuvių rėtų paskirstyti visiems po
suprato, kad Lietuva nėra tokia, lygiai.
kokią jie norėjo matyti, jis teigė,
D. Bakanienė teigė, jog Kara
liaučiuje
gyvenančių lietuvių
kad norėdamos išsaugoti lie
problemoms
spręsti reikalingų
tuvybę, Rytuose esančios bend
ruomenės pirmiausia turi dirb lėšų būtų galima gauti ir iš
ti pačios. Pasak J. Gailos, „ne tranzito koridorių, tačiau tam,
reikia laukti pagalbos iš val pasak jos, reikalinga tikslinga
džios”, o bandyti patiems savimi politika, kurios dabartinė val
džia iš viso neturi. „Užaugs dar
pasirūpinti.
viena karta, ir mes Kalinin
Latvijos premjero Valdis Bir- grade nebeturėsime ką veikti”,
kavs nuomone, Baltijos valsty sakė ji.
bės bus paskutinės, kurios bus
priimtos į Europos Sąjungą, tuo
KALENDORIUS
bus baigta formuoti politinė
Europos siena. Šiaurės šalių mi
Kovo 17 d.: Šv. Patrikas; Ger
nistrai pirmininkai paskelbė
pareiškimą, kuriame siūloma trūda, Gendvilas, Varūna.
Kovo 18 d.: Šv. Kirilas Jeru
Rusijos kariuomenę iš Estijos ir
Latvijos išvesti iki šių metų zalietis; Edvardas, Eimutis,
rugpjūčio 31.
Gintarė.

)

2

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1994 m. kovo mėn. 17 d.

DRAUGAS
(USPS-161-000)

LIETUVIŲ TELKINIAI
DETROIT, MI
LIETUVOS VYČIAI
ŠVENTĖ ŠV. KAZIMIERĄ
Lietuvos Vyčiai šventė savo
patrono šv. Kazimiero šventę
kovo 13 d., dalyvaudami šv. Mi
šių aukoje, Šv. Antano bažny
čioje. Dalyvavo nariai visų trijų
Detroite veikiančių kuopų. Mi
šių metu giedojo Šv. Antano pa
rapijos choras, vadovaujamas
muz. Stasio Sližio. Po Mišių vy
čiai susirinko parapijos salėje
kur pietų valgi palaimino Šv.
Antano parapijos klebonas kun.
Alfonsas Babonas. Popietė buvo
baigta bendru dainavimu, vado
vaujant muz. Stasiui Sližiui.
1,200 dol. pelnas buvo skirtas
15-tai vaistų ir medicinos
reikmenų siuntai į Lietuvą.
Minėjimą ir pietus koordinavo
Regina Juškaitė ir Ona Selenienė. Minėjimą pravedė Lilian
Petravičius.
BENDRADARBIAVIMAS
SU WORLD MEDICAL
RELIEF
Kovo 12 dieną vykusiame
World Medical Relief pokylyje
Grosse Pointe, Michigan, kurio
tikslas yra sutelkti lėšas šiai
labdaros organizacijai, per kurią
siunčiami medicinos reikmenys
ir vaistai į Lietuvą ir kitus kraš
tus, dalyvavo Šadeikienė, Ba
cevičienė, Pikūnai, Grigarienė,
Boris, Petravičienė ir Cerekai.
Ši organizacija per praėjusius
metus išsiuntė 212.5 tonas vais
tų ir medicinos reikmenų į 31
kraštą, kurių vertė yra
16,747,332 dol. Lietuvos Vyčių
„Pagalbai Lietuvai” vadovas
Robert Boris šią savaitę išvyko
į Lietuvą pasitarti apie tolimes
nes labdaros siuntas.

pradinę mokyklą išvažiavo į
Kauną mokytis Muzikos mo
kykloje. Tuo pačiu metu vaka
rais lankė Suaugusių gimnaziją,
kurią baigė 1933 m. Po to dirbo
Krašto Apsaugos ministerijoje,
Kaune. Sukūrė šeimą su a.a.
inž. Česlovu Staniuliu, su ku
riuo susilaukė, užaugino ir
išmokslino dukrą Giną ir sūnų
Arą. Rusams okupavus Lietuvą,
pasitraukė į Vakarus. Karui
pasibaigus su šeima atvyko į
Detroitą. Inž. Česlovas Staniu
lis mirė 1983 m. ir buvo palai
dotas Detroite. Velionė priklau
sė Lietuvių Bendruomenei,
Balfo 76-tam skyriui, Lietuvos
Dukterų draugijai. Yra Lietu
vių fondo tūkstantininke ir abu
savo vaikus įrašė Lietuvių fon
do nariais. Rėmė lietuviškas or
ganizacijas, radijo valandėles,
spaudą ir kitus lietuviškus
reikalus.
Paliko dukrą Giną ir žentą
Ipolitą Janušius, vaikaičius
Lianą ir Tomą, Čikagoje
gyvenantį sūnų Arą Staniulį ir
vaikaitį Stefą. Toronte seserį
Anicetą Aperavičienę ir
dukterėčią Vidą Paškienę su
šeima bei gimines Lietuvoje.
Laidotuves ir atsisveikinimą
pravedė laidotuvių direktorė
Yolanda Zaparackienė. Rožinį
sukalbėjo kun. Alfonsas Ba
bonas. Šv. Rašto skaitinius
skaitė Dalia Navasaitienė.

LIETUVOS DUKTERYS
KVIEČIA
Lietuvos Dukterų draugija
sekmadienį, kovo 27 dieną,
Dievo Apvaizdos Kultūros cen
tre turės Velykų stalui kepsnių
ir naminių tortų pardavimą.

MARGARET O’RILEY
NAUJOSE PAREIGOSE

Sausio 6 d. Michigano gu
bernatorius John Engler pa
Kovo 9 dieną Pompano Beach, skyrė lietuvių kilmės Margaret
Floridoje, po sunkios ir ilgos li O’Riley Michigan valstijos biz
gos mirė buvęs detroitietis inž. nio tarpininkės pareigoms (Omdr. Leonas Bajorūnas, gimęs budsman). Margaret mamytė
1910 m. spalio 23 d. Apgynęs yra Žaliagiriūtė, kurios tėveliai
disertaciją „Mažesniųjų Lietu ir seneliai buvo aktyvūs Šv. An
vos upių nuotakis”, 1943 m. tano parapijos nariai. Margaret
Vytauto Didžiojo universitete 1984 m. baigė Michigan State
gavo inž. dr. laipsnį. Nuo 1953 universitetą, tarnavo Michi
metų iki pensijos tarnavo gano valstijos Department of
Federalinės Didžiųjų Ežerų Commerce. Savo naujose parei
įstaigoje, Detroite, ir buvo šios gose Margaret bus tarpininkė
įstaigos tyrimo skyriaus centro tarp valdžios ir prekybininkų.
direktorius. Kovo 14 dieną,
palaidotas Putname. Gedulin
gos šv. Mišios buvo aukojamos
REKOLEKCIJOS
Assumption bažnyčioje, Pom
pano Beach, Floridoje. Mišias
Gavėnios rekolekcijos ir pasi
aukojo ir pamokslą sakė kun. ruošimas Velykų šventėms
Pikturna.
Atsisveikinimo Dievo Apvaizdos parapijoje vyks
vakare, kovo 11 d., dalyvavo ir kovo 24-27 d. Jas praves svečias
žodį tarė vysk. P. Baltakis. iš Lietuvos Troškūnų parapijos
Velionis aktyviai dalyvavo atei klebonas kun. Saulius Filipavitininkų organizacijoje. 1957 ir čius.
1961 m. Detroito ateitininkų
lm.
sendraugių skyriaus pirmi
ninkas, buvęs sendraugių fede
VELYKŲ STALAS
racijos CV narys ir Dainavos
Jaunimo stovyklos talkininkas.
Kovo 27 d., Verbų sekmadie
Paliko žmoną Mariją, dukrą
nį, Dievo Apvaizdos parapijos
Giedrę ir žentą Alfredą, vai
svetainėje Lietuvos Dukterys
kaičius Astą, Vytą ir Tomą Šau
paruoš velykinių kepinių stalą.
lius, dukrą Daivą ir žentą
Visi mielai kviečiami juo pasi
Stephen Sarnoff bei kitus gimi
grožėti ir viską išpirkti. Pelnas
nes ir draugus.
tiktai šalpai. Priimamos ir
aukos.
PALAIDOTA
A.A. ADELĖ STANIULIENĖ
GYVYBĖS DOVANA

A.A. LEONAS BAJORŪNAS

Po gedulingų šv. Mišių Dievo
Lietuvos Dukterų v-ba Detroi
Apvaizdos bažnyčioje koncele te 1993 m. rugsėjo mėnesį iš
bruotų kun. Alfonso Babono ir Kauno gavo pagalbos prašantį
kun. Viktoro Kriščiūnevičiaus, nepažįstamos motinos laišką.
Holy Sepulchre kapinėse buvo Jos 21 m. sūnus, Vytauto Di
palaidota a.a. Adelė Staniu džiojo universiteto studentas,
lienė, po sunkios ir ilgos ligos kritiškai serga — širdies reuma
mirusi savo namuose Bloom to paseka, reikia skubios opera
field Hills, Michigan.
cijos protezuoti aortinį vožtuvą.
Buvo gimusi 1909 m. rugpjū Nebegali lankyti mokyklos, šir
čio 12 dieną, Veliuonos mies dis staigiai silpnėja, gydytojai
telyje, Kauno apskr. Baigusi pramato tik šešis mėnesius
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Kaziuko mugėje, Detroite, prie saldumynų stalo „Gabijos” tunto židinietės. Iš k. — Leonavičienė,
I. Alantienė, L. Rugienienė, L. Petersonienė, D. Petronienė, M. Šepetienė, O. Racevičienė ir C.
Naumienė.
_
.
Nuotr. J. Urbono

gyvenimo. Voke ir prof. kardialogo laiškas bei diagnozė.
Pagalbos suteikimą sunkino
amžius daugiau negu 18 metų.
„Healing the Children” organi
zacija nepadeda, garsioji Deborah, N. J. ligoninė širdis operuo
ja tik vaikams — nepriima.
Teko ieškoti kitų kelių, o faksai
atskuba: „Padėkite, Giedrius
silpsta”. Laiko nedaug. Suras
ti amerikiečiai globėjai JAV
rytiniame pakrašty, Newark
ligoninės gydytojai sutinka
padėti. Kviečiama drauge ir mo
tina, nes Giedrius jau per silp
nas, kad keliautų vienas.
Amerikon atvyksta prieš Kalė
das. Kritiškas sausio mėnuo
ligoninėje, kol nustatoma ar
pagalba įmanoma. Labai
sėkminga operacija sausio mėn.
pabaigoje. Giedrius jau gerai
jaučiasi ir kuria planus ateičiai.
Kaip džiugu, kad jauna, gabaus
studento gyvybė neužgeso.
Jūratė Pečiūrienė

DENVER, CO
COLORADO
GUBERNATORIAUS
PREMIJA VYT. BELIAJUI
Šių metų vasario 23 d. guber
natoriaus rūmuose buvo
sukviesti tautinių šokių, meni
ninkų, teatralų ir muziejų bei
visuomenės atstovai iškilmin
gam priėmimui. Šio priėmimo
tikslas buvo gubernatoriaus
„Excellence in the Arts” premi
jos (apdovanojimo) įteikimas ke
turioms įvairiose meno srityse
nusipelniusioms Colorado vals
tijos asmenybėms ar meniniams
vienetams. Po šampano ir
užkandžių buvo pristatyta Jane
Alexander, kuri vadovauja „Na
tional Endowment for the Arts”
organizacijai, specialiai at
vykusi į šias iškilmes asme
niškai premijas įteikti.
„Nenumalšinamas troškulys
kitoms kultūroms ir žinių pasi
dalinimas su visais yra aks
tinas, nepaliaujamai stumiąs
Vytautą Beliąjų” buvo įvadiniai
apdovanojimo žodžiai. Toliau
buvo pateikta suglausta Beliajaus, visų žinomo kaip „Mr.
Folk Dance USA”, daugiau
negu 60 metų besitęsianti
veiklos istorija, prasidėjusi
Čikagoje, organizuojant dau
gelio tautybių šokių šokėjų
vienetus. Jis buvęs pirmasis
„keliaujantis tautinių šokių
mokytojas” Amerikoje, suor
ganizavęs pirmą Tarptautinę
Šokių šventę Fairhope, Alabama valstijoje, pastatęs pirmą

indų (Hindu) baletą Čikagoje, ir,
ilgoje savo „pirmųjų” kelionėje,
suorganizavęs pirmą Izraelio
šokių vienetą St. Louis mieste,
Missouri. Buvo paminėtas ir jo
II pasaulinio karo metu pra
dėtas leisti žurnalas „Viltis”,
šiuo metu švenčiąs 50 metų
sukaktį. Jo ryšiai visame
pasaulyje su tautinių šokių
šokėjų grupėmis sutraukia daug
svečių, kas prisideda prie vie
tinio šios srities meno gyva
vimo.
Ponas Bieliajus dėkojo kukliai
ir emocingai, gale pastebė
damas, kad šis apdovanojimas
esąs geriausia jo gimimo dienos
dovana (jis gimė 1908 m. vasario
26 d.).
Kiti trys apdovanojimai buvo
įteikti Riehard G. Conn už jo
pasiekimus puoselėjant Ame
rikos indėnų meną, ypač Den
verio Meno muziejuje, Mary L.
Mashburn už mokomųjų meni
nių renginių organizavimą
Pikes Peak apylinkėje, ir
Theatreworks teatrui Colorado
universiteto skyriuje, Colorado
Springs mieste, už išvystytą
dramos meną ir Šekspyro
šventes vasaros metu.
av

DAYTONA BEACH, FL
LANKĖSI VYSK.
PAULIUS BALTAKIS

Šį gražų lietuvių telkinį jau
trečią kartą aplanko vyskupas
Paulius Baltakis. Šį kartą gar
bingojo svečio kvietimu ir nuo
širdžia globa rūpinosi uolūs vi
suomenininkai Danutė ir Algir
das Šilbajoriai.
Apsilankymo proga vysk.
Paulius Baltakis kovo 3 d.
Prince of Peace katalikų baž
nyčioje, Ormond Beach, aukojo
šv. Mišias, o prieš tai klausė
išpažinčių. Pamoksle prisiminė
šv. Tėvo Jono Pauliaus II kelio
nę į Lietuvą, tos kelionės pras
mingumą, Švč. M. Marijos sta
tulos apvainikavimą Šiluvos
bažnyčioje, Marijos globą
Lietuvai, lietuvių tautos pamal
dumą, sudėtas į Švč. Mergelę
Mariją, tautos viltis ir įvykusius
stebuklus, nugalint okupantų
priespaudą.
Pamokslo pradžioje pareiškė
užuojautą sausio 23 d. mirusio
a.a. Rimvydo Barūno tėvams
Jadvygai ir Kazimierui Barūnams ir kovo 1 d. palaidoto a.a.
Jono Kapčiaus žmonai Irenai ir
jos šeimai.
Pamaldas gražiomis giesmė
mis praturtino choras „Siety

nas”, vadovaujamas muz. An
tano Skridulio. Šv. Mišių skai
tymus atliko nuolatinis skaito
vas Kazimieras Barūnas.
Po pamaldų parapijos salėje
klubo valdyba suruošė pabend
ravimą su garbinguoju svečiu.
Vaišių metu klubo pirm. Jonas
Daugėla nuoširdžiai pasveikino
garbingąjį svečią, aplankantį
mus trečią kartą ir padėkojo už
gražias dvasinio susikaupimo
iškilmes, artėjant Velykų šven
tėms.
Vysk. Paulius Baltakis
pranešė apie LRK Religinę šal
pą ir Katalikų Bažnyčios padėtį
Lietuvoje.
Religinė šalpa, atgavus Lietu
vai nepriklausomybę, pakeitė ir
veiklos pobūdį. Dabar daugiau
rūpinamasi religiniais, sociali
niais ir moraliniais poreikiais.
Siunčiama religinio turinio
literatūra, per Amerikos
vyskupų konferenciją teikiama
įvairi pagalba. Išsiųsta net 28
talpintuvai (po 20 tonų) įvairių
bažnyčiai reikalingų priemonių.
Lietuvoje gyvenimas pairęs —
daug savižudybių, abortų, naš
laičių, žema moralė, reikės di
delių pastangų lietuvių tautai
sugrįžti į prasmingą gyvenimą.
RŠ daug dėmesio kreipia ir tei
kia pagalbą katalikiškoms mo
kykloms. Yra ir šviesių, viltį tei
kiančių pragiedrulių. Atsikuria
vienuolynai, atsiranda jaunimo
pašaukimų kunigystei, veiklą
vysto katalikiškos organizacijos,
jaunimo sanbūriai, reikalinga
išeivijos visokeriopa pagalba.
Pranešimas dalykiškas, konk:
retus, įdomus, padėtį Lietuvoje
nusakantis. Svečias atsakė į
jam pateiktus klausimus. Vysk.
Paulius Baltakis nuoširdžiai pa
dėkojo jo globėjams — Danutei
ir Algirdui Šilbajoriams už pa
kvietimą ir globą, o visiems šio
telkinio lietuviams už svetingą
priėmimą.
Pabaigoje klubo pirmininkas
Jonas Daugėla dar kartą dėko
damas gerb. vyskupui už atsi
lankymą, išreiškė viltį, kad ir
ateityje mūsų nepamirš.

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

pareiškė užuojautą našlei Ire
nai, šeimai ir artimiesiems.
Prel. dr. Jurgis Šarauskas
Amerikos vyskupų konferenci
joje paskirtas rūpintis Rytų Eu
ropos Bažnyčių reikalais. Jis
ypatingą dėmesį skiria Lietu
vai, ją lanko ir Lietuvos Bažny
čiai yra suteikęs daug paramos.
Jis viešėjo Lietuvoje ir dalyva
vo iškilmėse Lietuvoje lankan
tis popiežiui Jonui Pauliui II.
Jurgis Janušaitis
EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
4647 W. 103 St., Oak Lawn, IL
Pirmas apyl. su Northvvestern un-to
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už
labai žemą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
(kalbėt angliškai) tel. 708-422-8260

DALIA E. CEPELE, D.D.S.
DANTŲ GYDYTOJA
Kl
7915 W.171st
V V Tinley Park, IL 60477
(708) 614-6871
Valandos pagal susitarimą

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. Tel. (708) 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. Kedzie Avė., Chicago
(312) 778-6969 arba (312) 489-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA

PRELATAS
DR. JURGIS ŠARAUSKAS

Amerikos vyskupų konferen
cijos aukštas pareigūnas kartas
nuo karto atvyksta į mūsų tel
kinį aplankyti čia gyvenančių
savo tėvelių Marytės ir Stasio
Šarauskų. Šį kartą viešėjo vasa
rio pabaigoje. Kaip tik tuo me
tu mūsų telkinio lietuvių šeimą
ištiko skaudi nelaimė — vasario
25 d. mirė a.a. Jonas Kapčius.
Prel. dr. Jurgis Šarauskas kovo
1 d. dalyvavo a.a. Jono Kapčiaus
laidotuvių pamaldose ir drauge
su kun. Ričardu Grasso, Prince
of Peace bažnyčioje, Ormond
Beach, aukojo šv. Mišias už ve
lionio sielą. Prel. dr. Jurgis Ša
rauskas atliko šv. Mišių dalis
lietuviškai ir pasakė jautrų, ve
lionio Jono gyvenimą aptarian
tį pamokslą. Dalyvavo ir pasku
tinėse apeigose Memorial kapi
nėse, o po laidotuvių restorane
vykusiuose priešpiečiuose su
kalbėjo palaiminimo maldą ir
pabendravo su dalyviais 1 irių
Vytautas Beliąjus dėkoja už apdovanojimą. Kairėje — Jane Alexander, Na tarpe rado ir senų pažįstamų.
Prel. dr. Jurgis Šarauskas baž
tional Endowment for the Arts direktorė.
Nuotr. Bernice Feliss nyčioje, o vėliau per pietus,

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

Tel. kabineto ir buto: (708)652-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Avė., Cicero
Kasdien 1 iki 8 v. v.
išskyrus treč. Šešt. 12 iki 4 vai. p.p.

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS
gydymas bei chirurgija
5635 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 708-8,’4-1120

$25.00
$30.00

• Redakcija straipsnius taiso
savo nuožiūra. Nesunaudotų
straipsnių nesaugo. Juos grąžina
tik iš anksto susitarus. Redakcija
už skelbimų turinį neatsako.
Skelbimų kainos prisiunčiamos
gavus prašymą.

• 1921 m. rugsėjo 22 d. Lie
tuva priimta į Tautų sąjungą.

LINAS A. SIDRYS, M.D.
Ophtalmologas/Akių Chirurgas

Chicago Ridge Med. Center
9830 S. Rldgeland Avė.
Chicago Ridge, IL 60415
708-636-6622
4149 W. 63rd St.
312-735-7709
Chicago, IL

Kab. tel. (312) 471-3300

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

7722 S. Kedzie Avė.,
Chicago, III. 60652
Cardiac Diagnosis, Ltd.
Marųuette Medical Building
6132 S. Kedzie
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. Kedzie, Chicago, III.
Tel. (312) 925-2670
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.
Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
Optometristas (Kalba lietuviškai)
Tikrina akis. pritaiko akinius
2618 W. 71st St.
Tel. (312) 737-5149
Vai. pagal susitarimą.
Palos Vision Center, 7152 W. 127th St.
Palos Hgts, III. Ketv. vai. 3-6 v.v.
Tel. (708) 448-1777

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS
CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kedzie
Vai.: antr. 2-4 v.p.p. ir ketv. 2-5 v. p.p
Šeštd. pagal susitarimą
Vizitai apmokami Medicare
Kabineto tel. (312) 776-2880
Namų 708-448-5545
Priklauso Holy Cross ir
Palos Community ligoninėms

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6165 S. Archer Avė. (prie Austin)
Valandos pagal susitarimą
Tel. (312) 585-7755

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS
2454 W. 71st Street
(312) 434-2123
Pirm. 2-7. Antr ir
ketv. 9-12. Penkt. 2-7

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA
AKIŲ LIGOS
Good Samarltan Medical CenterNapervllle Campus
1020 E. Ogden Avė., Sulte 310,
Napervllle IL 60563
Tel. 708-527-0090
Valandos pagal susitarimą*

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

Kab. tel. (1-312) 586-3166
Namų (708) 381-3772

DR. S. LAL

I

3 mėn.
$30.00
$35.00

DR. FRANCIS MAŽEIKA

DR. PETRAS ŽLIOBA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4255 W. 63rd St.
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4
6-9. anlr 12 6. penkt 10-12; 16

GYDYTOJAS IR H1RŪRGAS
6745 West 63rd Street
Vai : pirm, antr., ketv. ir penkt. 3-6;
Šeštadieniais pagal susitarimą

Kovo 11-osios
tarptautinė reikšmė
Jau atšventėme vasario
16-ąją. Šiais metais gal kiek
kukliau negu prieš ketverius
metus, bet tai sentimentali lie
tuvių tradicija, kurios išsižadėti
negalime, nes 1918 metų nepri
klausomybės atstatymo aktas
davė pagrindus Lietuvos vals
tybei, sėkmingai įsijungusiai į
nepriklausomų valstybių šeimą.
Kai kuriose vietovėse, kaip jau
įprasta, buvo pakviesti ir Ame
rikos politikos atstovai, bet for
matas buvo tas pats — pagrindi
nis kalbėtojas, sveikinimai, me
ninė programa... Deja, sveiki
nimai jau kiek pavėluoti, nes
antrasis nepriklausomybės pa
skelbimas 1990 metų kovo 11
dieną buvo didžiai reikšmingas
ne vien Lietuvai, bet ir visam
pasauliui. Tai data, kurią isto
rikai įrašė į šio šimtmečio di
džiųjų įvykių lapus, nes Lietuva
PIRMOJI išdrįso, kaip Dovydas
prieš Galijotą, viešai ir drąsiai
atsiskirti nuo „Sovietų Sąjun
gos šeimos”, tuo davusi pirmą
ir mirtiną smūgį sovietinei im
perijai.
Antra vertus yra svarbu įsi
dėmėti, kad išeivijos jaunosios
kartos tą nepaprastą įvykį giliai
ir jautriai išgyveno, tapdamos
naujos epochos dalyviais ir liu
dininkais. Kovo 11-osios įvykis
sugrąžino ne vieną, jau nuo savo
šaknų atitolusį lietuvį, nes
šalia kraujo balso jame atgimė
pasididžiavimas savo tautos
drąsa ir tuo pačiu savo kilme.
Pasigėrėtina buvo Lietuvos
žmonių laikysena Gorbačiovo
viešnagės Lietuvoje metu, kai
jis, apsuptas minios, spaudė ar
ti esančiųjų rankas ir galėjo
kiekvienu momentu tapti provo
kacijos auka.Būtų užtekę tik
akmenėlį jo kryptim nusviesti,
kad būtų kilusi kruvina trage
dija, rusų daliniams suteikus
progą ir pasiteisinimą sustip
rinti okupacinį režimą. Neabe
joju, kad ir Gorbačiovo komu
nistišką širdį palietė nakties
tamsoje susirinkusi tyli minia,
su žvakėmis rankose, dainuo
janti dainas, skanduojanti
LIE-TU-VA!
Negaliu pamiršti to istoriško
sekmadienio, kai kabelinės te
levizijos pasaulinių žinių pra
džioje staiga pasirodė Vilniaus
parlamento rūmų vidus, kuria
me Vytautas Landsbergis skaito
nepriklausomybės atstatymo
aktą, vyrai nuo sienų plėšia so
vietines emblemas, susirinkusi
minia gieda Tautos himną, o
sienos centre iškyla lietuviška
trispalvė. Tuo tarpu atsidarė
salės durys ir televizijos ka

Danutė Bindokienė

meros tuoj pasisuko jų link. Nu
tirpau. Juk Lietuva dar sovie
tinėse rankose, apsupta sovie
tiškų tankų, „saugoma” KGB.
Ar neprasidės kraujo pralie
jimas? Netrukus paaiškėjo, kad
tai tik pavėlavęs reporteris. ...
Ir taip atsivertė dar vienas ne
paprastai reikšmingas pasaulio
istorijos lapas.
Kovo mėnuo, tai jau laikas
ruoštis didžiajai nepriklau
somybės šventei, ją propaguoti
svetimtaučių tarpe. Net Lillehammer žiemos olimpiados ati
darymo iškilmių metu, Lietuvos
komandai žygiuojant, Amerikos
televizijos pranešėjas nepamiršo
komentuoti, kad „Lietuva yra
pirmoji nuo Sovietų Sąjungos
atsiskyrusi respublika”.
Šalia džiaugsmo, kad Lietuva
po penkių dešimtmečių yra lais
va, privalome didžiuotis jos
drąsa. Lietuviai yra tradicijas
mylinti ir gerbianti tauta, todėl
džiugu, kad ir Lietuvoje Vasario
16-oji buvo iškilmingai paminė
ta, bet joks lietuvis neturi pa
miršti Kovo 11-osios. Ta proga
reikia ypatingą dėmesį atkreip
ti į svetimtaučių dalyvavimą su
mintimi, kad sunkiai atsista
tančiai Lietuvai pozityvi propa
ganda yra reikalinga, o taip pat
ir moralinė parama yra svarbi,
atsižvelgiant į tai, kad Lietuva
yra Rusijos „artimas užsienis”,
nors paskutiniuoju metu Rusi
ja tą vengia pabrėžti. Istorija
mums aiškiai rodo, kad grės
mingasis kaimynas niekada
nenorėjo su Lietuva taikingai
tartis dėl įvairių ekonominių ar
tranzito lengvatų, nes jam atro
dė, kad agresijos būdu visa tai
įsigyti yra pigiau ir paprasčiau.
Minėkime Kovo 11-ąją iškil
mingai, pakeiskime minėjimo
formatą, kad jis būtų daugiau
dinamiškas. Patartina būtų su
organizuoti džiaugsmingus pa
radus su trispalvėmis, tau
tiniais drabužiais, orkestrais,
sunkvežimėliais su Vytauto Di
džiojo, karaliaus Mindaugo,
Kęstučio ir Birutės manekenais.
Jei kam atrodo, kad paradams
lauke kovo mėnesio oras nepa
lankus, tai tik pagalvokime,
kaip švenčiama airių šv. Pat
riko diena kovo 17-tą. Per
sniegą, purvą ar lietų žygiuoja
tautinių airių instrumentų or
kestrai, šoka merginos. Be to,
puikiai prisimenu pati dalyva
vusi keliose demonstracijose,
kai šiaurės vėjas draskė vėlia
vas ir plakė veidus, o snaigės
krito ant galvų...

Tokiomis tradicijomis
reikia atsikratyti

Dalis Colorado lietuvių Lietuvos Nepriklausomybės minėjime, Denveryje.
Nuotr. Rimo Bulotos

Nepriklausomoji Lietuva (po
1918 metų) įvertino savo karius,
nes nuo jų lojalumo, pasiauko
jimo ir drąsos priklausė tautos
gyvybė bei saugumas. Lietuva
savo kariais taip pat rūpinosi ir
didžiavosi, o jie jautė pasididžia
vimą, galėdami dėvėti savo
tėvynės uniformą. Net ir tie,
kuriems neteko laimė gimti ar
ba bent augti savoje tėvynėje,
esame pakankamai skaitę ir
girdėję apie Lietuvos ir jos karių
abipusę meilę, apie garbingas
mūsų tautos kariuomenės tra
dicijas.

Todėl nemažą nusistebėjimą
kelia pastaruoju metu iš Lietu
vos pasiekiančios žinios, apie
LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI
skaudžią ir kone nežmonišką
dabartinės nepriklausomos
Lietuvos kareivio dalią. Jauni
Diena iš dienos vartau nema
Toks Rytų Europos įjungimas į
HENRIKAS KUDREIKIS
vyrai, pašaukti į tikrąją krašto
žai amerikietiškų žurnalų ir
NATO eiles tik suerzintų Ru
apsaugos tarnybą, yra blogai
laikraščių. Amerikiečių žurna
Taigi, žurnalisto Buchanan siją.
maitinami sugedusiais, užterš
listai sudaro lyg liūdnai barš
Kitas kolumnistas, Samuel
manymu: amerikiečiams, atėjo
tais
produktais, mušami, paže
kančių būgnų orkestrą. Priekyje laikas susikrauti savo mantą ir Francis, postringauja, jog
minami, jiems „taikant fizines
didžiausią instrumentą muša
Amerikos ir NATO plėtimasis į bausmes, žeminančias asme
grįžti į savo žemę.
neseniai dar buvęs lietuvių
Su kai kuriais jo teiginiais Rytų Europą yra pavojingas. Jis nybės orumą”, jiems „reikia
draugas Pat Buchanan. Jo būg
tenka sutikti. Kai vengrai 1956 tai net sugretina su Napoleono daryti atsispaudimus ant as
no garsas gal atsimuša į 50
m. vijo Raudonąją armiją ir pa likimu Rusijoje.
falto kruvinais krumpliais,
dienraščių ir savaitraščių. Ta
Amerika ir be karinės pagal
siskelbė Vakarų dalimi, su
bėgti
iki apalpimo” („Lietuvos
čiau ne jis vienas — jį seka
tankais ir mongolų pėstininkais bos turi nepaprastą jėgą bėdoje rytas”, š. m. sausio 7 d.); karių,
tuzinas konservatyvių pažiūrų
sugrįžo Kruščiovas. Vakarai padėti visoms Rytų Europos
žurnalistų ir radijo kalbėtojų. nepajudino nei piršto. Jau 1959 valstybėms, įskaitant Pabaltijį. nusiųstų gydytis į Telšių rajono
centrinę ligoninę, diagnozė:
Jų bendra tema — izoliacionizm. Budapešto siaubas Kruščio Kaip „naujasis Hitleris” Žiri- „daugybinės rankų ir pėdų trinmas.
vas keliavo per derlingus Iowa novskis išsiverstų be Amerikos tinės, supūliavusios žaizdos,
Štai ką Pat Buchanan rašo
valstijos ūkius ir Hollywoodo pagalbos? Amerika — laisvės
š.m. sausio 19 straipsnyje: „Kas studijas kaip oficialus Eisen- laidas. Bet naujieji izolia- niežai, utėlės, raumenų blauzdų
uždegimai”; Klaipėdos batalio
šiandien norėtų ant žemėlapio
cionistai jau nusiplauna rankas
howerio svečias.
no medicinos punkte dažnai
užbraukti raudoną liniją, rodan
1968 Leonidas Brežnevas įsa ir atkelia vartus Rusijai grįžti gydomi kariai „su viršutinių
čią JAV gyvybinių interesų ribą
kė kraujuje paskandinti vadi į Rytų Europą.
kvėpavimo takų susirgimais,
— Maine valstijos pakrantes,
Amerikos žurnalistai — nau
namąjį Prahos Pavasarį, bet
nes persišaldo, neturėdami šiltų
Anglijos kanalo ribą, Reino upę?
prez. Johnsonas taip pat nepa jieji Lietuvos, Pabaltijo ir Rytų batų, kojinių; žieminės kepurės
Ta linija nebus toliau kaip į ry
judino nė piršto. 1973 m. San Europos laidotuvių direktoriai
tus nuo Oderio-Neisse linija. Clemente miestely, Kalifornijo ir duobkasiai. Jų straipsniai išduodamos, tik einant į sar
gybą” (ten pat). Be to, naujokai
Nei Eisenhoweris, nei Bushas
je, Brežnevas jau flirtavo su verti mūsų protestų.
yra
daužomi ir kitaip piktnaunerizikavo padėti Vengrijai, Če
kino žvaigžde.
dojami,
kartais juos net suluo
koslovakijai, Lenkijai ir Lietu
Irako karo laiku draugas
šinant.
vai. Ar kas šiandien galvotų,
Gorbačiovas pasiuntė žudikiš
KRAŠTO APSAUGOS
kad ponas Clintonas pasielgtų
Kai kareivių motinos pradėjo
kas „juodąsias beretes” į
MOKYKLA - KARO
kitaip?”
reikalauti
žmoniškumo savo sū
Lietuvą ir Latviją. Prez. Bushas
AKADEMIJA
Toliau jis kartoja jau girdėtas
nums,
pašauktiems
į kariuo
greit po to vizitavo Ukrainą ir
frazes, vedančias Ameriką į
menę, pradžioje iš jų juokperspėjo ukrainiečius nepradėti
Krašto apsaugos mokykla, tasi, kad „sūneliai lepūnėliai
izoliaciją ir Europos palikimą
„savižudiško nacionalizmo”.
sulaukusi 75 metų, artimiausiu po mamos prijuoste nori slėp
sau. Jis mano, kad Europa
Kiti žurnalistai neatsilieka metu gali tapti Karo akademija. tis”. Tačiau įsikišo žurnalistai,
šiandien turi daugiau žmonių,
negu JAV ir Kanada sudėjus nuo Buchanan, pildami straips 01.24 d. savo įkūrimo jubiliejų pradėjo plačiai rašyti spaudoje
kartu. Anglija ir Prancūzija šiuo nį po straipsnio, kad, jei NATO šventė Krašto apsaugos mo (ypač „Lietuvos ryte”) ir tuomet
laiku jau turi atominius gink į savo eiles įjungs buvusius Var kykla. Apie 200 kariūnų mokosi karinė vyriausybė pradėjo skun
lus, kai Rusija sudaro vos pusę šuvos pakto narius, jie įžengs į keturiose pasieniečių ir moto dus tirti.
šaulių kuopose. Visiems jiems
Europos gyventojų ir jos pa nesibaigiančių bėdų pelkes.
Bet ir vėl kyla klausimas: iš
Žurnalistas
Stephen
Chapbus
suteikti karininkų laips kur ši „nauja tradicija” Lietu
jamos tik dešimtadalį visos Eu
ropos pajamų. Tačiau Europa man mano, kadangi Amerika niai. Mokykloje dirba 13 habili vos kariuomenėje? Atsakymą
gyveno ir gyvena be pasiryžimo absoliučiai nieko nedaro tuotų daktarų. Šių metų sausio netikėtai randame „Chicago
ir vizijos. Pagal Buchanan, pagelbėti serbų žudomai Bosni 18 d. Seimo nutarimu buvo Tribūne” dienraštyje (š.m. kovo
Amerika saugojo Europą visą jai, ar ji drįstų siųsti savo dali įsteigta Lietuvos karo akademi 14 d.), išsamiame straipsnyje
paskutinį šimtmetį. Bet tai nius, jei rusai įsiveržtų, pa ja. Jau patvirtinta akademijos apie Rusijos kariuomenės kas
vyzdžiui, į Vengriją? Aišku, ne. steigiamoji taryba.
Aurelija M. Balašaitienė negali tęstis amžinai.
dienybę ir nežmonišką naujokų

ŠEKIT PASKUI MANE
JURGIS JANKUS
4

— Ar jau užmiršai, o gal net nežinojai, kad Kristaus
karalystė ne iš šio pasaulio, tai kam jam mano lūšna.
Bet jo sostas mūsų pasauly yra kryžius, tai kaip galėjau
sostą laikyti be karaliaus? Čia jo namas yra kryžius.
— Kad, dėduti, dabar nebe karalių gadynė. Jie jau
seniai nuo sostų nuvyti. Dabar visi, net ir patys
paparasčiausi žmonės yra savo gero karaliai.
Skirpstūnas sukruto, parsivertė ant šono ir, pakėlęs
galvą, pasirėmė ant rankos.
— Tai kas jūsų Stalinas? Ar ne didesnis net ir už
didžiausią karalių?

— O jis? — lyg sumišo Juriukas, bet greitai susi
griebė. — Juk ir pats žinai, kad jis tik tėvas. Visų. Ir
mano, ir tavo.
— Apie tavo tai nežinau, bet mano tai ne! — tvirtai
atmetė senukas. — Savo tėvą aš pats palaidojau, savo
rankomis kryžių padariau ir ant jo kapo pastačiau.
Kryžiui kančią irgi pats išdrožiau. Net ir klebonui pa
tiko. Sakė, kad visas kapines puošia. Jeigu kas nenu
draskė, galėčiau ir pačiam parodyti. Žinoma, jeigu
norėtum.
— Kodėl nenorėčiau? Man visada dėdučio drožiniai
labai patiko. Juk žinai, kad ir pats norėjau pradėti, bet
rankos nugrubusios. Pats juk sakei, kad ne tam Dievo
duotos. Bet, dėduk, aš ne tam užėjau. Gal net nereikėjo
užeiti. Aš užėjau tik pasakyti, kad be reikalo ir tą pada
rei. Valdžia vis tiek jo nelaikys. Šiandien kažin kas matė
kai kalei, atėjęs sekretoriui pasakė, kad jau kitą kali,
tai tas visiškai pasiuto. Norėjo tuoj atsiųsti brigadą visą
kryžių nupjauti, supjaustyti ir sudeginti, bet kai kiti ėmė

NAUJIEJI
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sakyti, kad negali būti, kad kito negalėjai taip greitai
padaryti, tai brigados nesiuntė, bet liepė man atlėkti
ir pažiūrėti. Atėjęs pamačiau, kaip gražiai padarytas ir
pagailo. Kas jiem. Aną kažin kur numetė. Sekretorius
sako, kad į muziejų išsiuntė, į Vilnių, bet aš netikiu.
Kai jis šneka, niekada nežinai, ką galvoja. Dėl manęs
tai galėtų ir būti. Kolūkio pirmininkas gal irgi nieko
nesakytų, bet sekretorius pro šalį nenuleis ir gero ne
bus. Žinai, dėduk, nuimk, ir pasidėk kur. Jeigu vienam
sunku, aš padėsiu, o parlėkęs pasakysiu, kad kryžius
tebėra toks pat plikas, koks buvo. Jeigu man netikės,
galės pats ateiti pasižiūrėti. Pamatys, kad nėra, ir bus
po visam.
Skirpstūnas nuo paskutinių Juriuko žodžių net
atsisėdo.
— O kam mums meluoti? — gyvai pasakė. — Aš
padariau, ką man sąžinė ir ką tikėjimas liepė, o jie irgi
tegu daro ir pagal savo sąžinę ir pagal savo galybę.
— Bet... — norėjo įsiterpti vaikinas, tačiau Skirps
tūnas neleido.
— Ne, ne, vaikuti, ne! Nueik, pasakyk, ką matei ir
tegu. Kristus žinojo, kas jo laukia, bet nesislėpė nei nuo
Piloto, nei nuo kryžiaus, nesislėps ir nuo kažin kokio,
į dievukus pasikėlusio, sekretoriaus.
Pasakęs pasivirtino aukštielninkas ir vėl pasikišo
rankas po galva.
Buvo aišku, kad šneka baigta. Vaikinas dar kelis
akimirksnius pastovėjo tarpdury ir tyliai išėjo, o
Skirpstūnas žiūrėjo į lubas ir galvojo, ką reikėtų daryti,
jeigu su Kristumi ir visą kryžių pasiimti. Jeigu, kaip
sakė, brigada ateitų, nukirstų ir sudegintų. Gal net čia
pat, jo paties kieme. Ar jiems motais, jeigu ir visa troba
sudegtų. Ar vieną jau sudegino, o žmones susirinko ir
išvežė. Galėtų išvežti ir jį. Bet jeigu nuvežtų tik kryžių,
o jį paliktų, jis tuoj pastatytų vėl kitą. Ne tokį, koks
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buvo, bet paprastą. Medžio dar turėtų. Ir kančią pa
darytų iš paprasto medžio, bet ar Viešpats trokšta, kad
jam viskas būtų kažin koks? Jo rankose juk viskas —
ir aukso kalnai ir papeikęs duobės. Bet jeigu jie, paėmę
kryžių, dar sueitų į vidų, surankiotų visus įrankius, o
jį patį paliktų kaip stovi, plikomis rankomis? Gal dar
pasijuokdami pasakytų: „Juk tavo Dievas viską gali.
Paprašyk, išgaląs pirštus, nereikės nei kaltų, nei skap
tukų, galėsi kaip katinas dievukus nagais ramtinėti”.
Nei šiaip, nei taip nugalvojęs, net rankas iš po pakau
šio ištraukė ir ėmė žiūrinėti pirštus. Pažiūrinėjo, pažiūrinėjo ir nusišypsojo. O juk gera būtų, jeigu, paėmęs
medžio gabalą, galėtum pirštais išlukštenti jo vidury
slypintį šventą Krizostimą, ar šventą Petrą, net Motiną
Sopulingąją. Galėtum kaip nieką nulupinėti
nereikalingą medį nuo visų šventųjų, kurių paveikslus
galvoje nešioji. Būtų gera, jeigu medis rankose taptų
kaip gerai išminkytas molis.
Molis! Tos minties pagautas vėl kaip pametėtas atsi
sėdo lovoje. Ir tegu. Tegu atėję susirenka visus įrankius,
tik tegu palieka jį patį. Jeigu gali dirbti iš kieto medžio,
kodėl negalėtų iš minkšto molio? Iš šlyno, kurio daugybė
tenai, kur anais metais Čiurliai kūdrą kasės. Tada
vaikai iš jo daugybę paukščiukų, o kai kurie net ir
švilpukų prilipdė. Tik molis į šventuosius netraukė.
Pirmiausia nulipdytų partijos sekretorių, į glėbį visus
jo įrankius susiglemžusį, paskum gal dar Alijošių, debe
simis dundantį ir žaibus į žemę svaidantį, bet Kristaus
tai ne. Kristus molyje jam niekaip netilpo. Iš akmens
tai galėtų. Iš melsvo granito, iš tokio, kur anais metais
Bložės gamykloje suskaldė, bet ne iš molio. — Ne, ne
iš molio.
Kūrybinio užsidegimo pagautas, pašoko iš lovos ir
ėmė žiūrinėti šventą Krikštytoją. Po to mažo sukrėtimo
šventas Jonas akyse lukštenosi visiškai kitoks, neeii ana

traktavimą. Rašoma, kad vyres
nieji kariai su naujokais elgiasi
tiesiog žvėriškai, juos nuolat
persekioja, pažemina, verčia
atlikti šlykščiausius darbus,
patarnavimus ir be gailesčio
daužo. Šių veiksmų niekas
„nemato” ir dėl to nedraudžia.
Apie 10,000 jaunų karių Rusi
joje kasmet žūsta ne kovos
lauke, o „neaiškiomis aplinky
bėmis”. Dažnai po to lavonai pa
kariami ir karinė vyriausybė
praneša tėvams, kad karys
nusižudė.
Dėl baisios naujokų padėties
sumažėjo norinčių tarnauti ka
riuomenėje, nes jaunuoliai sten
giasi papirkti gydytojus, kad iš
rašytų pažymėjimą: „karinei
tarnybai netinkamas”. Nors
nuostatai ir draudžia naujokų
skriaudimą, niekas tų nuostatų
nesilaiko, o karinė vyriausybė
stengiasi nuslėpti suluošintų ar
kitaip sužalotų naujokų padėtį,
aiškindama ją melagingais
pateisinimais.
Koks viso to daužymo ir kito
kio pažeminimo tikslas? „Įkvėp
ti vyriškumą, užgrūdinti”.
Tokia jau esanti rusų armijos
tradicija, kurios vėliau laikosi ir
tie skriaustieji naujokai, išken
tę naujokavimo dienas. Jie su
tokiu pat „entuziazmu” muša ir
kankina, vėliau atėjusius į ka
riuomenę.
Kaip ir Lietuvoje, kareivių
tėvai, ypač motinos, organizuo
jasi, kad galėtų efektingiau pro
testuoti prieš tokį žiaurų savo
sūnų traktavimą. Kiek į tuos
protestus karinė ar civilinė
vyriausybė kreipia dėmesio,
sunku pasakyti, bet neseniai
dėmesį atkreipė ne tik Rusijos,
bet ir užsienio žiniasklaida, kad
du naujokai Tanfiljev karinėje
bazėje, negalėdami iškęsti visų
kankinimų, naktį įsiveržė į
barakus, kur miegojo jų kankin
tojai, ir pradėjo šaudyti iš
automatų. Žuvo 6 kariai, daug
sužeistų...
Nors Lietuva nepriklausomy
bę atkūrė prieš ketverius metus,
o paskutiniai rusų kariai išvyko
iš jos teritorijos pernai rugpjūčio
pabaigoje, truks dar nemažai
laiko, kol mūsų tėvynė atsikra
tys okupanto „tradicijų”. Lietu
vos karinė vadovybė turėtų ne
delsiant pasistengti, kad ne
žmoniškos karių gyvenimo są
lygos būtų pagerintos, o nau
jokų skriaudimo „tradicija” iš
keliautų į Rusiją paskui rusų
karius.

savaitę buvo pradėjęs ir kitoks, negu aną rytą saulės
spindulys buvo parodęs. Dabar visas jo veidas ir jis pats
buvo pilnas įsakmios būtinybės, ir su aukštyn pakelta
ranka šaukė; „Taisykite Viešpačiui kelią!!”, nes vargu
ar kada buvo tas kelias, taip labai sudarkytas ir
užverstas, ir dabar vis labiau užverčiamas ir darkomas.
Kai tada Banys paprašė išdrožti šventą Joną Krikš
tytoją, Skirpstūnui jis, nors ir matytas bažnyčiose ir
paveiksluose, skendo migloje, buvo aptrauktas lyg ir
sunkiai permatomu rūku, nė vieno jo bruožo akimis
aiškiai nematė, dirbo apsigraibydamas miglotam patam
sy ir dirbo tik todėl, kad buvo gero žmogaus paprašytas,
o dabar jis, nors jau aptašyto ir apdrožinėto medžio
vidury, sušvito tokiu aiškiu gyvumu, kad tik reikėjo
nereikalingą medį nulupinėti. Net ir jau beišryškėjąs
veidas buvo visiškai kitoks. Ir tą rekėjo paskaptuoti, kad
sutrykštų įtaigojančia gyvybe. Nejaukia šypsenėle, bet
tikra galybe.
Pasiėmęs įrankius, nuo veido ir pradėjo. Net pačiam
smagu darėsi, kaip lengvai lukštenosi ryžtumu spin
duliuojantis veidas. Pirma jį drožė apiplėštai Banio
koplytėlei, o dabar ėmė rodytis, kad tam ne ten vieta.
Koplytėlei padarys kitą, tą pritvirtins žemiau. Kančios
kojų prie kryžiaus, o apačioje išpjaus ir jo šaukimą:
„Taisykite Viešpačiui kelią!”
Kiekvieną rytą pirmiausia išbėgdavo pažiūrėti
kryžiaus. Radęs nepaliestą, pakeldavo akis į Kristaus
veidą ir tyliai paprašydavo, kad jis apšviestu valdančiuiu
aptemusius protus, o jam pačiam duotų sveikatos bei
išmanymo ir vėl grįždavo prie savo Krikštytojo, kuris
kiekvieną dieną vis labiau laisvinosi iš medžio gabalo.

(Bus daugiau)
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Lietuviai esame visi —
Lietuvių Fonde ar esi?

LIETUVIŲ FONDAS

d

JBk

^7/ “j

14911 127th STREET
LEMONT, IL 60439
Tel.: 70 ,-257-1616
Fax.: 708-257-1647

/^LITHUANIAN FOUNDATION

ĮRAŠYKIME Į LF 125
NAUJUS NARIUS

RE A.. 1 n

FOR RENT

TE

FOR RENT
Išnuomojamas 2 mieg. butas
antrame aukšte, „custom de
luxe”, 2 butų saugiame name, 71 st

LF grupelė St. Petersburg, FL. Sėdi iš kairės: LF įgaliotinė Janina Gerdvilienė, LF tarybos pirm.
Marija Remienė, Aldona Šulaitienė, Regina Mikailienė, Leokadija Žvynienė; stovi — Roma Mas
tienė, Bronė Kremerienė, Marytė Miklienė, Monika Andrijauskienė, Juozas Šulaitis.

ir Calif. apyl. Labai dideli kamb.,
talpios rūbinės, balkonas, židinys,
kilimai nuo sienos iki sienos,
užuolaidos, „blinds”, naujai iš
dažytas. Tik suaugusiems; $500 į
mėn. + „Utilities” + 1 mėn. „sec.

deposit”. Tel. 312-471-1488.

su PLB ir JAV LB krašto valdy
bomis. Persikėlus į Lemontą,
tinkamos įstaigos patalpos.
Naudojama nauja kompiuterinė
sistema ir kita raštinės įranga.
(Raštinei baldus padovanojo
Standard banko prezidentas
Dovydas Mackevičius.)
LF silpnybė. Neįjungimas
jaunesnių kvalifikuotų asmenų
į LF veiklą, duodant progą
pasiruošti ateities veiklai.

LF valdybos pirmininkas Stasys
Baras.

Lietuvių fondo taryba 1994 m.
sausio 28 d. posėdyje patvirtino
tokios sudėties (LF) valdybą:
Stasys Baras — pirmininkas,
Alė Steponavičienė — sekretorė
ir reikalų vedėja, Saulius Čy vas
— iždininkas, vicepirmininkai:
Kostas Dočkus — žemės ūkis,
Bronius Juodelis — spaudos va
dovas, Juozas Končius — spau
da, Vaclovas Momkus — renginiai/specialūs projektai, Vytas
Narutis — vajai/nauji nariai,
Algirdas Ostis — teisė/palikimai, Ramona Steponavičiūtė —
anglų kalba spauda/jaunimo
reikalai, Arvydas Tamulis —elektroninė komunikacija, Lina
Žliobienė — nauji nariai/jaunoji karta. LF valdyba vasario 15
d. posėdyje priėmė 1994 m. veik
los planą, suderintą su tarybos
planu, kuris turėtų padėti LF
veiklai ir išvystytų ateities
planus, užtikrintų tęstinumą ir
pasididžiavimą LF garbinga or
ganizacija.
LF paskirtis. Galima pro
duktyviau kelti narystę, telkti
pagrindinį kapitalą ir gaunamu
pelnu remti išeivijos lietuvišką
švietimą, kultūrą, jaunimą, tuo
užtikrinant mūsuose lietuvybės
išlikimą ir tik pagal galimybę
remti kultūrines ir švietimo ap
raiškas Lietuvoje.
Nustatant realius tikslus bei
planus, buvo padarytas Lietu
vių fondo įvertinimas, išryškin
tos sritys, kuriose stipriau ar
silpniau LF reiškiasi, nagrinėta,
kokie gresia pavojai ir kokios
yra konkrečios galimybės LF iš
plėsti. Lietuvių fondo pasiseki
mas priklauso nuo planingo
lėšų telkimo, saugių kapitalo
investicijų bei nešališko pelno
paskirstymo.
LF stiprybė. Lietuvių fondas
gali didžiuotis turimu visuome
nėje pasitikėjimu. Teikia savo
nariams smulkias finansines ir
pelno paskirstymo apyskaitas.
LF kapitalas saugiai in
vestuotas ir 1993 m. pelnė 6.7%.
Išskirtina informacija lietuviš
koje spaudoje. Patenkinamai
veikiantis įgaliotinių tinklas.
Stipri LF taryba ir valdyba, su
sidedanti iš įvairias politines pa
žiūras turinčių, asmenų su pro
fesiniu pasiruošimu ir savo sri
čių žinojimu. Reikalų vedėja
profesionališkai tvarko raštinę.
Stipri kontrolės komisija ir bu
halteris (CPA). Valdyba dirba
taupiai, prisilaikydama LF ta
rybos patvirtinto biudžeto.
Darant išmokėjimus iš dovanoto
Lietuvos švietimui ir kultūrai
vieno milijono, griežtai žiūrima,
kad parama nepatektų į nereikiamas rankas. Geri santykiai

LF pavojai. Atgavus Lietu
vai nepriklausomybę, atsirado
naujų organizacijų ir fondų, ku
rie tiesiogiai bando teikti pa
ramą įvairiems poreikiams Lie
tuvoje. Siunčiama parama ne
visada pasiekia gavėjus ir kar
tais pakliūna į nereikiamas
rankas. Kai kurie Lietuvių fon
do tarybos ir valdybos nariai yra
įsijungę į kitus fondus ar lėšų
telkimo vajus ir tas susilpnina
LF veiklą.
LF galimybės. Plėsti įgalio
tinių tinklą, surandant mažes
niuose telkiniuose asmenis, ku
rie įsijungtų į LF veiklą, suras
tų naujų narių ir telktų lėšas
pagrindiniam kapitalui. Pro
paguoti naujus lėšų telkimo bū
dus, naudojant „Unitrust” ir
„Matching funds”. 1994 m.
skelbti 7 milijonų užbaigimo
metais.

1994 m. tikslai: surasti bent
125 naujus narius ir padidinti
pagrindinį kapitalą 370,000 dol.
(kas sudaro 5.6% nuo pagrindi
nio kapitalo);
Įvykdyti naujų narių ver
bavimo vajų, išsiunčiant ne
nariams ir lituanistinių mokyk
lų vaikų tėvams laiškus, ragi
nančius įstoti į Lietuvių fondą;
pravesti lėšų telkimo vajų LF
narių tarpe, prašant įrašyti į
Lietuvių fondą savo vaikus ir
vaikaičius;
lietuviškoje, o taip pat anglų
kalba lietuviams skirtoje spau
doje ir radijo laidose ryškinti LF
tikslus, kviečiant įstoti nariais
į LF; raginti LF įgaliotinius
aktyviau įsijungti į L. Fondo
veiklą, surandant savo apylin
kėse naujus narius;
paruošti lietuvių ir anglų
kalba lankstinuką;
tęsti gerai pasisekusią litua
nistinių mokyklų vaikų ap
dovanojimo programą;
baigti ir išleisti LF knygą/leidinį;
sutvarkyti vertingą Mykolo
Žilinsko paliktą 4 butų namą
Berlyne, jį suremontavus
išnuomoti;
atlikti išorinius pataisymo
darbus gyvenamam namui LF
ūkyje.
Lietuvių fondo tikslai ir
veikla šiuo metu dar svarbesnė,
nes reikia būtinai stipriau remti
išeivijos švietimą, kultūrą, jau
nimą ir tik tada remti Lietuvos
švietimą, teikiant stipendijas
studentams ir absolventams,
studijuoti Vakarų universite
tuose. Tas turėtų užtikrinti
išeivijos išlikimą, o tėvynai
niams suteiktų Vakarų df
kratijos pažinimą ir įv
mokslo žinių pagilinimą.
Lietuvių fondo valdybos ypa
tingas dėmesis bus kreipiamas
į naujų narių suradimą. Šiuo
metu dvigubai daugiau LF na
rių iškeliauja amžinybėn, negu
įstoja į fondą.
Stasys Baras

j

“ SU LF ĮGALIOTINE PASIKALBĖJUS
St. Petersburg, FL lietuvių
apylinkė yra gyva ir čia veikia
įvairios organizacijos. Šalia kitų
yra ir Lietuvių fondo narių, iš
kurių tarpo paskiriama fondo
atstovas-ė įgaliotinis-nė. Ilgiau
sia Lietuvių fondui atstovauja
dabartinė įgaliotinė Janina
Gerdvilienė, kuriai užjos labai
kruopštų ir ištikimą atsto
vavimą St. Petersburgo apy
linkei 1993 m. kovo mėn. narių
suvažiavime buvo iškilmingai
padėkota specialiu raštu ir
įteikta 3-jų buvusių Nepriklau
somos Lietuvos prezidentų me
dalis. Janinos Gerdvilienės dar
bas remiasi ne tuo, kiek užpla
nuota, bet kiek ir kas padaryta.
Janinai Gerdvilienei nėra sve
timi ir kitų organizacijų darbai.
Šiuo metu ji yra Lietuvių Bend
ruomenės Floridos apygardos
pirmininkė. Nuo pat Lietuvių
fondo įsikūrimo LB ir LF glau
džiai bendradarbiauja, o LF
pelno skirstyme yra lygūs part
neriai. LB padėjo LF atsistoti
„ant kojų” ir per visas
apylinkes gausiai rėmė, o L. fon
das remia L. Bendruomenę.
Fondo ir Bendruomenės bendradarbiaviams buvo ir yra labai
svarbus, nes jungia tartum

giminystės ryšiai. Tad užkalbinam L. fondo įgaliotinę
Janiną Gerdvilienę:
— Kaip suderinat LB apy
gardos pirmininkės pareigas
su savo pareigomis L. fonde?
— Darbas LB Apygardoje
man buvo nesvetimas, kai gy
venau New Yorke, 12 metų dir
bau LB Apygardos vicepirmi
ninkės pareigose. Tačiau Flori
dos Apygardos veiklą labai ap
sunkina Apylinkių atstumai,
komunikacija su jomis pa
reikalauja daug laiko. Tuo
tarpu, kai Lietuvių fondo
įgaliotinės darbas sukasi tik
viename St. Petersburge bei jo
artimose vietovėse. Kad galė
čiau suderinti tų dviejų or
ganizacijų veiklą, turėjau daug
ko atsisakyti ir abiems atsidėjus
dirbti.
— Kadangi LF skiria di
džiausią pelno dalį LB veik
lai, ar susilaukiate iš LB pa
galbos ir dėmesio L. fondui?
— Mūsų telkinyje Lietuvių
fondo nariai beveik visi ir Lietu
vių bendruomenės nariai, nors
daug aukų susilaukiu ir ne iš
Lietuvių bendruomenės narių.
Tačiau ir viėni, ir antri skiria
daug dėmesio Lietuvių fondui,

domisi fondo veikla, ateina į
pagalbą bei atsilanko į ruo
šiamus fondo naudai renginius.
Ir vieni, ir antri džiaugiasi, kad
fondo pelnas skirstomas pro
tingai ir kad užklausimas, kaip
su aukotojų pinigais pasielgti,
buvo pats išmintingiausias
žingsnis Lietuvių fondo valdybo
je. Nors įsisteigė įvairūs fondai,
fondeliai, iš mūsų apylinkės per
pereitus metus Lietuvių fondas
gavo per 4,000 dol. aukų ir du
nauji nariai įstojo į fondo eiles.
— Kokios bendros nuotai
kos St. Petersburgo apylin
kėje L. fondo atžvilgiu? Ar vi
sokeriopa parama Lietuvos
reikalams jau nebedomina
mūsų pačių rūpesčių, kaip iš
laikyti lituanistines mokyk
las, kultūrinį gyvenimą?
— Per paskutinius trejus me
tus iš Lietuvos atvykę kultūri
ninkai bei menininkai nusibodo,
ir visi, su kuriais tenka kalbė
ti, prašo neužmiršti savi; meni
ninkų bei kultūrininkų,
neužmiršti mūsų besimokančio
jaunimo, lituanistinių mokyklų,
nemesti pinigo į kiaurą maišą,
o žiūrėti savo pačių daržo, kad
sunkiai sukauptas pinigas
neatsidurtų į lengvapėdiškai
žarstomas rankas.
M. B.

RIMAS L. STANKUS

MISCELLANEOUS
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šit už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas mus.

FRANK ZAPOLI9
3208 Va West »5th Street *
Tel. — (708) 424-8894
(312) 581-8854

ELEKTROS.
' (VEDIMAI — PATAISYMAI

312-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS

;

TAISOME

SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MA
ŠINAS, ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO VĖ
SINTUVUS.

Dabar jau galima registruotis grupinėms kelionėms:
1. Dainų šventė — „Lietuvos Vyčiai” 29 birželio iki 13 liepos.
2. Dainų šventė — „Lietuvos Vyčiai” 29 birželio iki 13 liepos, Grupė „B”
3. „Draugo” kelionė po Pabaltijį, baigiant su Dainų švente Lietuvoje, 26 birželio
iki 12 liepos.
4. Kelionė po Pabaltijį „A” 26 liepos Iki 08 rugpjūčio,
5. Kelionė po Pabaltijį »B” 16 rugpjūčio Iki 29 rugpjūčio.

SIŪLOME:

Mūsų Vilniaus raštinė — jūsų paslaugoms!

LIETUVIU
> EGZODO
LITERATŪRA

1

American Society
of Travel Agents

grove) ant 5 akrų žemės su 4 mieg., 2 vonių
geru namu. Nesenai ši nuosavybė buvo
„rezoned” kaip komercinė, todėl ją galima
laikyti tokią, kaip yra, arba planuoti biznį.
Kvalifikuotus -pirkėjus finansuotų savi
ninkas. Kreiptis: Joe Stanaitis, tel.

407-428-2412.

Kazio Bradūno ir Rimvydo Šilbajorio redaguota, dvidešimties autorių
parašyta knyga, apžvelgianti visą
45 metų mūsų egzodo literatūros
laikotarpį. Veikalas 864 didelio for
mato puslapių, kuriuos puošia
šimtai įvairiausių iliustracijų. Lei
dėjas — mecenatas yra Lietuvių
Fondas, vardinis leidėjas — Litua
nistikos Institutas.
Leidinys gaunamas „Drauge”,
4545 VVest 63rd Stree, Chicago, IL
60629. Knygos kaina — $30.00.
Užsisakant pašlu, persiuntimo išlai
doms pridedama $4.00, į Kanadą
— $6.00, į kitus kraštus — $6.50.
Illinojaus gyventojai visais atvejais
dar primoka $2.63 valstijos mo
kesčių.

tci

PARDUODAMAS
ST. PETE BEACH, FL

Naujai atremontuotas „duplex”, Belle
Vista apyl. arti vandenyno ir krautuvių.
Galima išnuomot abu butus, arba vie
ną, o kitame gyvent. $127,000. Infor
macijai ar apžiūrėjimui skambinti:
Paul Traxler, 813-864-9655 (Flori
da). Kalbėti angliškai.

Chicago Ridge, IL
Skubiai ir pigiai parduodamas 3

mieg. su „in-ground” šildomu ba
seinu, puikiai įrengtas namas. Skam
binti po 7 v.v. tel. 708-499-3765.

CENTRO KUBAS"
Tikrų lietuvių
nekilnojamojo turto biuras iš
Vilniaus "Centro kubas" priima
užsakymus parinkti ir įsigyti
gyvenamuosius namus ir
butus Vilniuje. Kiekvienam
besidominčiam asmeniškai
suteiksime informaciją.

® City Center GT-Internetlonal

TELEFONAI: (370) 2-223-147
2-223-154
cciv
4x0

Jei norite parduoti ąr pirkti namus,
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asmeniškai
patarnaus. Įkainavimaš veltui.

New Smyrna Beach, FL
Sav. parduoda citrus vaisių sodą (orange

RAŠTAI

TELEFONAI: (708) 430-7272
TELEFAX: (708) 430-5783

284-1900

1945-1990

Visais kelionių reikalais — bilietais, atostogomis po visą pasaulį, kelionėmis laivu, traukiniu,
lėktuvu — kviečiame kreiptis į mus ir mes maloniai ir profesionaliai aptarnausime visose
mūsų raštinėse.

GEDIMINO PROSPEKTAS NR. 37
VILNIUS, LIETUVA

KMIECIK REALTORS
7922 S. Pulaski Rd.
4365 S. Archer Avė.

DANUTĖ MAYER

Jonas Aistis

ASTA

2I.

>ė

»

Atstovaujame visas akredituotas pasaulio oro linijas. Jums pageidaujant, galime išrašyti
lėktuvo bilietus mūsų raštinėje Vilniuje. Apmokėjimas gali būti Amerikoje, arba Lietuvoje.
Garantuojame žemiausias kainas ir užtikrintą patarnavimą.

Member

Asmeniškai patarnauja įvairių nuosavy-'
•tįių pirkime bėk pardavime, mieste ir
‘priemiesčiuose. Suinteresuoti skamibinkite BUDRAIČIUI
’
. > ‘
/Bus. 312-585^,1004(54, 312-778.J971 *

Ontui^

Mūsų labai populiarias septynių (7), dešimties (10), ir keturiolikos dienų (14)keliones po
Lietuvą. Prašome skambinti dėl tolimesnių informacijų.

G. T. INTERNATIONAL, INC.
9525 SOUTH 79TH AVENUE
HICKORY HILLS, ILLINOIS
60457

i
I

BALYS BUDRAITIS ”

H. Deckys
Tel. 585-6624

PLB IR LIETUVOS KULTŪROS MINISTERIJOS PAVE
DIMU OFICIALI KELIONIŲ AGENTŪRA TVARKYTI IR
KOORDINUOTI KELIONES Į 1994 DAINŲ ŠVENTĘ LIE
TUVOJE.
Pasinaudoti žymiai nupigintomis lėktuvų bilietų kainomis IŠ VILNIAUS Į:
NEW YORK
$725.00
MIAMI
$850.00
BOSTON
$750.00
DALLAS
$850.00
TORONTO
$750.00
HOUSTON
$850.00
MONTREAL
$750.00
LOS ANGELES
$925.00
CHICAGO
$825.00
SAN FRANCISCO
$925.00
DETROIT
$850.00
VANCOUVER
$950.00
VVASHINGTON
$850.00
Kainos yra abipusinės. Bilietai privalo būti išrašyti ir kelionė prasidėti iki 1994 m.
kovo 31, iškilus reikalui nakvoti, už viešbučius primokėti nereikia.

REALMART,^NC."'
6602 S. Pulaski, ’
.Chicago, IL 60629
312-585-6100 i
f ..
'Se--- .:._Ū

Turiu Chicagosmiestąleįdimą.
Dirbu ir užmiesty. Dirbu .greitai,
garantuotai ir.sąžirilngai.

© City Center GT-International
KVIEČIAME!

• Perkant ar Parduodant
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba
• Nuosavybių įkaina\4mas veltui
• Perkame ir Parduodame Namus,
• Apartmentus ir Žemę.
• Pensininkams Nuolaida. ' • •

1O°/o—2O°/o—30<Y«pigiau mokė- (

II

"Centro kubas"
Pylimo gatvė Nr. 12
2001 Vilnius
Lithuania
teL (370-2) 22-70-90,
22-78-41

Jono Aisčio „Raštų”, leidžiamų
Ateities literatūros fondo, antrasis
tomas, sukaupęs visas šio rašytojo
daugiausia kultūrinių temų apybrai
žas. Šiandien jos yra tapusios
mūsuose šio žanro klasika.'Leidinį
redagavo Alfonsas Nyka-Niliūnas ir
Antanas Vaičiulaitis. Knygos gale
duodami paaiškinimai, parengti
Alfonso Nykos-Niliūno,
Leidinys gaunamas ir „Drauge”,
4545 VVest 63rd Street, Chicago, IL
60629. Knygos kaina — 15 dol. Už
sisakant paštu, persiuntimo išlai
doms pridedama: JAV — 3.50 dol.,
Canada — 5 dol., kitur 5.50 dol. Illinojaus gyventojai visais atvejais dar
primoka — 1.32 dol. valstijos mo
kesčių.

LIETUVIŲ TELKINIAI
JUNO BEACH, FL
„DAINOS” CHORO
DEŠIMTMETIS

Trečiadieniais St. Paul of the
Cross bažnyčios „kavinėje” nuo
2 iki 4 vai. p.p. skamba lietu
viškų dainų garsai. Pro šalį
einančiam tikrai keista šiame
palmių ir žydinčių oleandrų
krašte išgirsti lietuvišką dainą,
tačiau Juno Beach ir apylinkių
lietuviams tai įprastinis reiški
nys. „Kavinėje” vyksta „Dai
nos” choro repeticija, kuriai
vadovauja choro siela, nepails
tanti Irena Manomaitienė.

Irena Manomaitienė, „Dainos” cho
ro vadovė.
Nuotr. Jono Garlos

Choristai susirenka iš Juno
Beach, Jupiter, Boca Raton,
Stuart, Port St. Lucie vietovių,
esančių 30-50 mylių nuo „kavi
nės”. Vieni choristai Floridoje
gyvena visą laiką, kiti atvažiuo
ja praleisti žiemą iš kitų miestų,
ar net iš Kanados. Džiugu, kad
į „Dainos” chorą yra įsijungę ir
antros ar trečios kartos Ameri
kos lietuviai. Choro repeticijos
prasideda spalio pabaigoje ir
tęsiasi iki gegužės mėn. pabai
gos, daliai choristų grįžtant
atgal į šiaurę.
Juno Beach ir apylinkių lietu
vių gyvenimas būtų pilkesnis ir
skurdesnis be „Dainos” choro,
kuris gieda per lietuviškas Mi
šias, dalyvauja įvairiuose minė
jimuose, renginiuose, ruošia
koncertus. „Dainos” choras
koncertuoja ir amerikiečių tar
pe, kur dainuoja lietuviškas dai
nas ir turi progos klausytojus
supažindinti su Lietuvos istori-x
ja, lietuviškais papročiais, paro
dyti tautinius drabužius, ginta
ro papuošalus.
Šįmet „Dainos” choras šven
čia savo gyvavimo dešimtmetį.
Ta proga balandžio 8 d., 2 v. p.p.
St. Paul of the Cross bažnyčios
salėje ruošiamas sukaktuvinis
koncertas.
1984 m. pavasarį Jur^ Beach
įsisteigė vokalinis moterų vie
netas „Daina”, kuriam vadova
vo Irena Manomaitienė. Pirmo
sios choristės buvo Elena Damijonaitienė, Elena Mikšienė, Al
bina Pilypavičienė, Albina Tomkienė, Vanda Urbonienė, Eleo
nora Ščiukienė ir Rimgailė Zotovienė. Pirmasis vieneto pasi
rodymas buvo gegužės mėn.,
Motinos Dienos minėjime. 1986
m., kun. V. Pikturnai raginant,
į vienetą įsijungus vyrams, var
das pakeičiamas į „Dainos” cho
rą. Choro sudėtis vis keitėsi.
Šiuo metu „Dainos” chore yra
24 dainininkai. Keli choro na
riai pasitraukė amžinybėn, ta
čiau liko choristų širdyse, tai:
Stasė Balčiūnienė, Antanas Jucėnas, Elena Mikšienė, Marija
Slavinskienė, Linas Staškūnas.
„Dainos” choras per savo gy
vavimo dešimtmetį paruošė 72
lietuvių liaudies ir individualių
kompozitorių dainas, 33 gies
mes ir 6 amerikiečių dainas.
Choras suruošė 29 pasirodymus:
Juno Beach — 16 pasirodymų,
Fort Lauderdale — 1, Miami —
5, St. Petersburg — 1, ir Vero
Beach — 1. Choras koncertavo
ir amerikiečiams: Pennsylvania

House, West Palm Beach — (vy
resniųjų amerikiečių gyvenvie
tės) — 3 kartus ir Waterford,
North Palm Beach — 2 kartus.
„Dainos” choro veiklos kraitis
yra choro vadovės Irenos Manomaitienės ir visų choristų dar
bo pasiekimas. Verta pastebėti,
kad chorui talkina sol. Ona Šalčiūnienė, kuri yra įsijungusi į
choristų eiles ir dainuoja solo
pasirodymų metu. Muzikas Liu
das Stukas akompanuoja kon
certų metu, be to choras dai
nuoja jo sukurtas giesmes bei
dainas. Vadovai: pirm. dr. Van
da Majauskienė, sekr. Vladas
Barius, ižd. Jonas Garla. Daug
padeda ir Vincas Šalčiūnas, ku
ris kompiuteriu atspausdina
koncertų programas, gaidas.
„Dainos” choristai yra tartum
vienos šeimos nariai, dalinasi
džiaugsmais ir nepasisekimais.
Choristai turi susikūrę ir savo
tradicijas, pertraukos metu ge
ria kavą, kurią daug metų pa
ruošia Jonas Garla, švenčia
gimtadienius trankiai su
dainuodami „Ilgiausių metų”.
Atėjus vasaros atostogoms, atsi
sveikina sunkia širdimi, nes tre
čiadieniai staiga tampa labai
tuščios dienos.
Šią vasarą „Dainos” choro
nariai sol. Ona Šalčiūnienė ir
Vincas Šalčiūnas perduos „Dai
nos” choro linkėjimus Lietuvai,
dalyvaudami dainų šventėje.
„Dainos” chorui ir vadovei
Irenai Manomaitienei linkima
ir toliau puoselėti ir skleisti
lietuvišką dainą.
Dalia Augūnienė
METINIS BALFO
SUSIRINKIMAS

Metinis susirinkimas kovo 27
d. vyks St. Paul of the Cross pa
rapijos kavinėje tuoj po lietu
viškų šv. Mišių. Bus naujos val
dybos rinkimai. Visi nariai ir rė
mėjai kviečiami dalyvauti.

Liaugminienė. „Banga” gie
dodavo bažnyčioje per Mišias,
atlikdavo gražias programas
klube ruoštuose minėjimuose,
rengdavo koncertus. Paskutinį
koncertą atliko 1993 m. vasario
mėn. E. Jonušienė ir klubo na
riai už tai chorui buvo dėkingi.
1990 m. kovo 11d., išgirdus,
kad Lietuva paskelbė nepri
klausomybės atstatymą, Miami
Lietuvių Amerikos Piliečių
klube buvo didelė šventė.
Klubas, kartu su šaulių „Auš
ros” kuopa ir kun. dr. V.
Andriuška St. Francis bažny
čioje šventė šv. Mišiomis, o
paskui — klube. Nuo anos kovo
11-tos klube prasidėjo aktyvi
veikla dėl Lietuvos nepri
klausomybės pripažinimo.
Šiame darbe daug pasireiškė
Elena Jonušienė, klubo direk
torių pirmininkas Vytautas Du
bauskas, klubo valdyba ir na
riai. Buvo organizuojamos de
monstracijos, kontaktuojami
JAV politikai, išsiųsta daug
laiškų JAV prezidentui ir
kitiems įtakingiems asmenims,
įvairiais būdais stengtasi gar
sinti Lietuvą. Dėl to klubas
gavo daug dėmesio iš vietos
televizijos ir spaudos. Prie Mia
mi klubo prisidėjo ir kiti ap
linkiniai lietuvių telkiniai —
Fort Lauderdale, Pompano
Beach, Palm Beach ir kt.
Atsiradus galimybei siųsti į
Lietuvą labdarą, E. Jonušienė
pradėjo organizuoti šį darbą:
kartu su Miami ir apylinkių
geradariais rinko pinigus,
naudotus ir naujus daiktus,
vaistus ir siųsti juos į Lietuvą.
Buvo išsiųstos 3 siuntos 40 pėdų
talpintuvuose. Trečiąją siuntą,
nuvykusi į Lietuvą, pati išda
lino jos reikalingiems. Klubo
narė Ramona Ramūnienė parū
pino geležies mineralų, kurie
labai reikalingi Lietuvoje.
137,000 tablečių tų mineralų
buvo supakuota, per „Atlantos”
siuntinių kompaniją pasiųsta į
Lietuvą dr. Juozo Galdiko var
du ir ten išdalinta. Už tai iš
gavėjų gauta daug padėkos laiš
kų.

METINĖ BALFO
GEGUŽINĖ
Juno Beach BALFo skyrius ba
landžio 13 d. ruošia metinę ge
gužinę Carlin parke. Pradžia 12
vai.
Rengėjai stengiasi, kad sve
čiai turėtų malonią progą pa
bendrauti gražioje aplinkoje, pa
sivaišinti lietuviškais patieka
lais, atsigaivinti šaltais gėri
mais. Kiekvienas galės išban
dyti savo laimę vertingų laimi
kių traukime. Pelnas bus skiria
mas paremti Sibiro tremtinius,
kurie sugrįžę į savo kraštą tapo
Dr. Juozas Galdikas
benamiais ir bedarbiais. Dar
Elena Jonušienė per tuos
daugelis net galimybės neturi
sugrįžti į savo namus. Nepai 11-ka metų pirmininkaudama
sant, kad Lietuva nepriklau klubui daug ir nuoširdžiai dir
soma, jų tremtis gali baigtis bo, todėl Miami klubo nariams
Sibiro Gulaguose... Nepamirš nelengva su ja atsisveikinti. Bet
kime žiauraus likimo labiausiai ji jau įsijungė į naują labai
nuskriaustų ir savo atsi svarbią Lietuvai veiklą — ji yra
lankymu nušluostykim ne vie Tėvynės sąjungos (Lietuvos
nam karčią ašarą. Šiam tikslui Konservatorių partijos) Floridos
skyriaus vicepirmininkė. Šios
aukos visuomet priimamos.
partijos
pirmininkas yra prof.
Aldona Biliūnienė
Vytautas Landsbergis, o Flori
dos valstijos skyriaus pirmi
MIAMI, FL
ninkas — Vytautas Dubauskas.
IŠ VIENŲ PAREIGŲ
Šiuo metu E. Jonušienė rūpina
PASITRAUKUSI si Floridoje steigti šios orga
ĮSIJUNGĖ Į KITAS
nizacijos skyrius ir atlieka kitą
Š.m. sausio 16 d. iš pareigų organizacinį darbą. Linkime Jo
pasitraukė Miami Lietuvių nušienei sėkmės šiose jai pati
Amerikos Piliečių klubo pir kėtose pareigose.
mininkė Elena Jonušienė. Iš
Nuo š.m. vasario 16 d. Miami
Philadelphijos 1973 m. persi Lietuvių Amerikos Piliečių
kėlusi į Hollyvvood miestelį Flo klube išrinkta nauja valdyba,
ridoje, tapo klubo nare. 1983 m. kurios pirmininkė yra Irena
sausio mėn. buvo išrinkta klubo Stongvilaitė. Naujajai valdybai
valdybon vicepirmininkės parei ir jos pirmininkei linkime
goms; tuo metu pirmininkė bu sėkmingo darbo Miami Lietuvių
vo Sofija Šeputienė. 1985 m. Amerikos Piliečių klube.
Elena Jonušienė buvo išrinkta
V.D.
klubo valdybos pirmininke ir
šiose pareigose išbuvo iki šių
SUNNY HILLS, FL
metų pradžios.
1984 m. Elenos Jonušienės pa
LB VALDYBOS NARIŲ
stangomis buvo suorganizuotas
PAREIGOS
moterų choras „Banga”, kuriam
iki 1986 m. vadovavo Zenonas
Kai vasario 10 laidoje papa
Jonušas, o jam mirus, vadova sakojau apie LB Sunny Hills
vimą perėmė muz. Danutė apylinkės visuotinį susirinkimą

ir išrinktą naują valdybą, netu Tris dainas dainavo „Antrosios
rėjau žinių, kas kokias pareigas jaunystės” choras, vadovaujant
gaus. Specialiam posėdyje vasa muz. G. Beleckienei, o pasku
rio 2 d. pareigomis buvo taip pa tinę, „Lietuva brangi”, su
siskirstyta: pirmininkė Laima dainavo visi dalyviai.
Savaitienė, vicepirm. Vytautas
Minėjime dalyvavo arti 70
Gečas, ižd. ir sekretorius Jurgis asmenų. Šią korespondenciją
Savaitis, renginių vadovė Elena rašant (vasario 28), aukų jau
Žebertavičienė ir v-bos narė surinkta 1,337 dol.: 1,312 dol.
Marija Derenčienė. Pakartoju Lietuvių Bendruomenei ir 25
jau kelintai kadencijai perrink dol. ALTui. Iki šiol nepaaukoję
tos kontrolės komisijos narių turėtų nebedelsti.
pavardes bei pareigas: Aldona
Minėjimą rengė LB apyl. val
Dulaitienė pirm., Jonas Rat- dyba. Programai vadovavo Ele
nikas sekret. ir Ona Baltutienė na Žebertavičienė.
narė. Tai visa mūsų telkinio
Alfonsas Nakas
valdžia, kurią turime gerbti ir
reikalui esant talkinti.

RACINE, WI

VASARIO 16-SIOS
MINĖJIMAS
Įvyko Šv. Teresės parapijos
salėje sekmadienį, vasario 29 d.
Prasidėjo vidudienį, tuoj po lie
tuviškų pamaldų. Nors minėji
me nedalyvavau, buvau išvy
kęs, bet esu pakankamai infor
muotas ir paprašytas, bent
trumpai apie jį parašyti.
Oficialioji dalis pradėta JAV
ir Lietuvos himnais, giedamais
visų dalyvių, muz. Genovaitei
Beleckienei vadovaujant. Invokacinę maldą atliko kun.
Izidorius Gedvilą. Minutės
susikaupimu pagerbti žuvusieji
už laisvę. J. Savaitis perskaitė
JAV LB Krašto valdybos sveiki
nimus, o oficialią dalį baigiant
— ir minėjimo rezoliuciją.
Giliai patriotinę keletos
minučių kalbą pasakė naujoji
LB v-bos pirm. L. Savaitienė
(rašydamas turiu kalbos tekstą).
Ji prisiminė Lietuvos atgimimo
procesą ir tai, ką bei kaip apie
jaunąją kartą pas mus 1988
metų Vasario 16-tos minėjime
kalbėjo iš viešnagės Lietuvoje
grįžusi jauna JAV lietuvaitė. Iš
reiškusi rūpestį dėl dabartinių
Lietuvos bėdų, L. Savaitienė
baigė optimistiškai, kviesdama
džiaugtis šia diena ir žavėtis
jaunąja Amerikos lietuvių kar
ta.
Meninėje programoje pirmas
pasirodė akt. Vincas Žebertavičius,
perskaitydamas
fantastinį A. Žalėno prozos
kūrinį „Aš sugrįžtu” (apie
žuvusį, bet perkeltine prasme
gyvą Lietuvos partizaną). Dainą
iš Lietuvos atliko mišrus kvar
tetas — Onė Adomaitienė, G.
Beleckienė, Alfonsas Vėlavičius
ir Albinas Strazdis. Dvi dainas
duetu dainavo Julija Čepukienė
ir E. Žebertavičienė, Baliui
Čepukui palydint akordeonu.

MINĖJIMAI
Vasario 20 d. pietryčių Wisconsino lietuviai minėjo 1918 m.
vasario 16 d. Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimą, 1990
m. kovo 11d. Laisvės atstatymą
ir 1991 m. sausio 13 d. Vilniuje
žuvusiųjų aukas ir kraują.
Šv. Kazimiero bažnyčioje kun.
Stanley Saplis, MIC, 9 vai. ryto
aukojo šv. Mišias už žuvusius
dėl Lietuvos laisvės bei gerovės.
Giedojo parapijos choras, vado
vaujamas muz. Juozo Grimskio.
3 vai. po pietų parapijos sve
tainėje vyko minėjimai, kuriuos
pradėjo Racine Altos skyriaus
pirm. J. Plečkaitis. Sugiedoti
himnai. Kun. St. Saplis, MIC,
perskaitė invokaciją. Susi
kaupimo minute pagerbti žuvę
dėl Lietuvos laisvės. Pristatytas
minėjime dalyvavęs savanoris-kūrėjas Bronius Jaras. Vyto
Kapočius perskaitė jo išrūpintą
Wisconsin valstijos guberna
toriaus Tommy G. Thampson
proklamaciją, skelbiančią
Vasario 16-ją Lietuvių diena.
Viktorija Prochaska perskaitė
Stasio Budrio paruoštą rezoliu
ciją JAV prezidentui Bill Clin
ton ir kitiems aukštiems parei
gūnams. Rezoliucija buvo pri
imta ir išsiuntinėta politikams
ir valdžios pareigūnams.
Po trumpo atsikvėpimo Juo
zas Plečkaitis perskaitė jo paties
paruoštą referatą apie politinę
padėtį Lietuvoje ir už jos ribų.
Po pirmininko kalbos surinkta
975,- dol. aukų.
Pakvietimuose buvo minėta,
kad programą atliks vietinės
meno pajėgos. Menininkai savo
atliko. Publikos neapvylė. Kris
tina ir Mykolas Prochaskos
deklamavo. Girdėjome moterų
duetą — Bronę Nekrošienę
ir Juzę Pivoriūnienę. Prisidėjus
Onai Kažemėkaitienei ir Sta-

P A DĖ K A
A.tA.
KAZIMIERAS NORMANTAS
Mirė 1994 m. vasario 21 d.,palaidotas vasario 24 d. Šv.
Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdi padėka visiems draugams, pažįstamiems už
išreikštą užuojautą, užprašytas šv. Mišias ir palydėjimą į
Amžino Poilsio vietą.
Dėkojame Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos kuni
gui kan. Vaclovui Zakarauskui už maldas koplyčioje, už šv.
Mišių atnašavimą bažnyčioje ir palydėjimą į kapines.
Dėkojame sol. Jonui Vazneliui už įspūdingą giedojimą
bažnyčioje ir laidotuvių direktoriui D. Petkui už sąžiningą
patarnavimą.
Dėkojame šaulių kuopos nariams už garbės sargybą bei
atsisveikinimo apeigas koplyčioje ir už karsto nešimą.

Nuliūdę: žmona ir dukros.

Skaudžiai išgyvendami netektį artimo šeimos Bičiulio

A.tA.
dr. LEONO BAJORŪNO
reiškiame užuojautą giliame liūdesyje pasilikusiai
velionio žmonai MARIJAI, dukroms — GIEDREI su
šeima ir dr. DAIVAI, velionio sesutei ONAI JASIENEI ir kartu liūdime su visais velionio šeimos
artimaisiais.
Adolfas, Jadvyga, Vytenis su Vida,
Gintė ir Saulius Damušiai

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1994 m. kovo mėn. 17 d.
sei Petrušaitienei, girdėjome
moterų kvartetą. Toliau
dainavo mišrus choras, diri
guojant muz. J. Grimskiui.
Akompanavo Ramona Meekma.

Minėjimą baigiant bendrai su
giedota „Lietuva brangi”...
labai nuskaidrino dalyvių nuo
taikas.
Jurgis Milas

A.tA.
JADVYGA MACKEVIČIENĖ
Paleckaitė
Gyveno Chicagoje.
Mirė 1994 m. kovo 15 d., 2 vai. p.p., sulaukusi 87 metų.
Gimė Vilniuje, Amerikoje išgyveno 44 m.
Nuliūdę liko: sūnus Antanas, marti Nijolė, duktė
Eleonora, žentas Aidan McCormack; anūkai: Antanas, Diana
Sorfleet, Natalia, Andrea, Melisa, Alfredas Raguckas, Jacųueline Ford, Kristina Bucchiarelli; proanūkai: Daniel ir Bri
tain; brolio sūnus Mečys Paleckis su šeima; sesuo Žolė Leona
vičienė ir kiti giminės.
Velionė ilgus metus buvo Brighton Bakery savininkė.
Velionė pašarvota penktadienį, kovo 18 d.,nuo 3 iki 9 v.v.
Petkus Marųuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, kovo 19 d. Iš laidojimo namų
9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos
bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedulingos šv.
Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv.
Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę sūnus, duktė, anūkai, proanūkai, sesuo, mar
ti, žentas ir kiti giminės.

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

PADĖKA
A.tA.
ANGELĖ BAGDONAITĖ
MATULEVIČIENĖ
mirė 1994 m. sausio 20 d. Palaidota sausio 25 d. Michigan Ci
ty, Indiana, Greenvvood kapinėse.
Nuoširdžiai dėkojame giminėms, draugams ir pa
žįstamiems už užuojautas, gėles, užprašytas šv. Mišias, už
aukas įvairioms organizacijoms, skirtas Jos atminimui.
Dėkojame kun. Antanui Saulaičiui, SJ, už maldas koplyčioje,
už atnašavimą šv. Mišių Notre Dame bažnyčioje ir palydą į
kapines. Ačiū Vytautui Mikūnui už vadovavimą atsi
sveikinimui koplyčioje. Dėkojame solistui Jonui Vazneliui už
gražų giedojimą šv. Mišių metu. Ačiū karsto nešėjams ir
visiems dalyvavusiems koplyčioje, bažnyčioje ir palydėjusiems
velionę į amžinojo poilsio vietą. Dėkojame ir Ott/Haverstock
laidotuvių namų direkcijai už pilnutinį ir malonų patarna
vimą.

Dukterys — Angelė Kamiene ir Regina Sriubienė su
šeimomis.

PADĖKA
A.tA.
Aleksandra Vidugirienė
Mūsų mylima ir neužmirštama Mama, Uošvė ir Močiutė
staigiai ir netikėtai iškeliavo Amžinybėn 1994 m. sausio mėn.
22 d. Santa Monica, California. Buvo palaidota sausio 27 d.
Šv. Kryžiaus (Holy Cross) kapinėse prie savo anksčiau mirusio
vyro Povilo, Culver City, California.
Nuoširdžiai dėkojame giminėms ir visiems draugams bei
pažįstamiems palengvinusiems mūsų skausmą, atsilankant
į koplyčią rožančiui, dalyvaujant pamaldose bažnyčioje bei
palydint į kapus. Ačiū visiems už pareikštą užuojautą
asmeniškai, laiškais ir spaudoje. Nuoširdus ačiū už maldas,
gėles ir aukas šv. Mišioms.
Nuoširdžią padėką reiškiame mūsų parapijos klebonui
prel. dr. A. Olšauskui už sukalbėtą rožančių koplyčioje. Taip
pat dėkojame kun. Aloyzui Volskiui už paskutinį patarnavimą
ligoninėje, už gedulingas šv. Mišias ir užjaučiančius ir gilius
pamokslo žodžius bei palydėjimą į kapus. Dėkojame solistams
A. Polikaičiui ir R. Dabšiui už jaudinančias giesmes koply
čioje ir bažnyčioje ir muz. Viktorui Raliui už vargonų muziką.
Taip pat dėkojame ir Šv. Kazimiero parapijos choristams gie
dojusiems šv. Mišių metu.
Dėkojame šaulių „Juozo Daumanto” kuopos vadui K.
Karužai už suorganizuotą atsisveikinimą, garbės sargybą
bažnyčioje ir kapinėse ir karsto nešėjus. Nuoširdžiai dėkoju
organizacijų pirmininkams ar jų atstovams už atsisveikinimo
žodžius ir mūsų šeimai pareikštą užuojautą: Juozui Kojeliui,
Lietuvių Fronto* Bičiulių vardu, Montei Sodeikai, LB Apy
gardos ir Inžinierių Architektų sąjungos L. A. skyriaus var
du, Antanui Mažeikai, ALTO ir Ramovėnų vardu, Genovai
tei Plukienei, Lietuvos Dukterų vardu, Gražinai Raibienei,
Birutiečių vardu, Mildai Mikėnienei, Skautų Akademikų var
du, aktoriui Vincui Dovydaičiui, Dramos Sambūro vardu,
Kaziui Karužai, šaulių vardu ir dr. Zigmui Brinkiui, artimam
šeimos draugui, už nekrologą ir asmeninius prisiminimus.
Dėkojame karsto nešėjams: Juozui Pupiui, Vytautui
Černiui, Algiui Prasauskui, dr. Zigmui Brinkiui, š. Juozui
Paplauskui, š. Juozui Narkevičiui ir visiems draugams bei
pažįstamiems, kurie prisidėjo prie paskutinio patarnavimo
a.a. Aleksandrai.
Aukščiausias teatlygina Jums visiems.
Nuliūdę: sūnus Vytautas, marti Elena, anūkė Dijana
ir artimieji.
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NE KONCERTAS, O DVASINĖ
ATGAIVA
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Ar dar yra Čikagoje ir apy
linkėse lietuvių, kurie nebūtų
girdėję, kad sekmadienį, kovo
20 d., 3 vai. p.p. Marijos aukš
tesniosios mokyklos salėje
vyksta „Dainavos” ansamblio ir
sol. Birutės Vizgirdienės kon
certas? Visi, be abejo, jau
žinome, kad koncertas rengia
mas „Draugo” dienraščio
naudai. Vadinasi, visi — jauni
ir vyresnieji — kviečiami tą
popietę gausiai susirinkti ir
užpildyti Marijos aukšt. mo
kyklos auditoriją iki paskutinės
vietelės. Tai labai svarbu
„Draugui” ir „Dainavai”, bet
tai labai svarbu ir publikai, kuri
išgirs puikų koncertą!
Dr. Adolfas Šležas iš Floss
moor, IL, yra išvykęs į Lietuvą
dalyvauti brolio a.a. Vlado Šle
ževičiaus laidotuvėse. Velionis
ilgesnį laiką sunkiai sirgo ir vra
Lietuvos respublikos ministro
pirmininko Adolfo Šleževičiaus
tėvas.
Suvalkiečių draugijos Čika
goje pavasarinis narių susirin
kimas bus kovo 25 d., penkta
dienį, 1 vai. p.p. Z. Kojak salėje,
4500 S. Talman. Bus svarstomas
klausimas, ar stosime į Draugo
fondą, o taip pat ir ateinančios
gegužinės reikalai. Dalyvau
kime visi. Išklausę valdybos
pranešimų ir aptarę veiklos
reikalus, pasivaišinsime.

Smuikininko Raimundo
Katiliaus ir pianisto Leonido
Dorfmano koncertas šeš
tadienį, kovo 19 d., 5 v. p.p. vyks
„Tėviškės” parapijos bažnyčioje,
6641 S. Troy St. Visi kviečiami.

JAV LB Švietimo tarybos
koordinatorė mokykliniams rei
kalams primena, kad Švietimo
tarybos paskelbti piešinių ir
rašinių konkursai baigiasi ba
landžio 1 dieną. Konkursų tai
syklės buvo išsiųstos visų litu
anistinių mokyklų vedėjoms.
Pasakų tekstai ir knygelės
kietais viršeliais (naudojamos
ketvirtajai piešinių konkurso
grupei) gaunamos Švietimo
taryboje: 13648 Kickapoo Trail,
Lockport, IL 60441. Turint
klausimų, prašom kreiptis į
Vidą Brazaitytę: 9201 S. Moody
Avė., Oak Lawn, IL 60453, tel.
708-598-8331.

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šventė pradėta vėliavų pakėlimu prie Laisvės kovų pa
minklo Jaunimo centro sodelyje kovo 13 d. Iš kairės: „Draugo” redaktorė D. Bindokienė, A.
Kleizienė, gen. kons. V. Kleiza, ALT s-gos pirm. dr. L. Kriaučeliūnas, dr. L. Simutienė, M.
Marcinkienė, S. Džiugas, poetė J. Švabaitė-Gylienė.
Nuotr.

Šv. Kazimiero bažnyčioje,
Gary IN, 1390 W. 15th Ave.,šį
sekmadienį, kovo 20 d., 10 vai.
ryto, prel. Ignas Urbonas aukos
Tėvų jėzuitų koplyčioje
šv. Mišias, skirtas buv. parapi
(prie
Jaunimo centro) priešjiečiams, aktyviems visuomeni
velykinis
susikaupimas-rekoniame gyvenime Tautininkų
skyriaus nariams. Iš šio kadaise lekcijos bus ketvirtadienį, penk
veiklaus skyriaus amžinybėn tadienį ir šeštadienį (kovo 24, 25
iškeliavo 18 narių. Mišias auko ir 26 d.), 7 vai. vakarais.
ti prašė vienminčiai draugai. Rekolekcijų užbaigimas sekma
Tai graži naujos tradicijos pra dienį, 10 vai. r. Mišiomis ir
džia. Taip daro BALFas, prisi kavute Jaunimo centre. Visi
mindamas maldose baltininkus. kviečiami.
Surenkam lyg išbertas ašaras ir
Kviečiame visus į jaunimo
susijungiame vienybėje. Ir į
pamaldas susirinkime visi, lyg tautinio ansamblio „Grandis”
koldūnų pietus, kurie bus kovo
jausdami vieni kitų delnus.
20 d. Lietuvių centre Lemonte,
Zarasiškių klubo Čikagoje 12 v. p.p. Pasigardžiuokite ska
metinis narių susirinkimas šau niais, šokėjų gamintais, kol
kiamas kovo 26 d., šeštadienį, 1 dūnais ir namie keptais keps
vai. p.p. Šaulių namuose. Bus niais.
valdybos rinkimai, įstojimo į
Marąuette Parko parapijos
Draugo fondą klausimas ir daug
mokyklos
Motinų klubo mėne
kitų veiklos reikalų. Visų narių
sinis
susirinkimas
įvyks šį
dalyvavimas pageidaujamas.
pirmadienį, kovo 21, 7:30 v.v.,
mokyklos salėje. Susirinkime
dalyvaus Čikagos policijos atsto
vas, kuris papasakos apie
saugumo taisykles gatvėse.
„Sietuvos” skautininkių ir
vyr. skaučių draugovės su
eiga penktadienį, kovo 18 d., 7
vai. vak. vyks Lietuvių centre^
Lemonte. Visos narės ir draugovėn norinčios įsijungti sesės
kviečiamos dalyvauti. Šioje
sueigoje numatyta įdomi
paskaita.

Smuikininkas Raimundas Katilius.

x Milda ir Kęstutis Mikė
nai, iš Los Angeles, CA globai
vieno našlaičio iš Varėnos ra
jono atsiuntė $150. „Lietuvos
našlaičių globos” komitetas Lie
tuvos našlaičių vardu dėkoja.
Komiteto adresas: 2711 W. 71
St., Chicago, IL 60629.
(sk)
x Polikaitis Accounting &
Tax Service pildo pajamų
ir kitų įvairių mokesčių for
mas. Reikalui esant, atvyksta
į namus. Kreiptis: Raymond
C. Polikaitis, Accountant,
tel. 708-597-9454 arba 708-371-2184.
(sk)

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

x Numatomo abiturientų
baliaus reikalu pasitarimas
įvyks kovo 20 d., 12 vai. Lietu
vių centre, Lemonte, IL. Suin
teresuoti abiturientų tėvai
kviečiami atvykti ir aptarti
reikalus su Liet. Moterų Klubų
Federacijos valdybos narėmis.
(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 TALPINTUVAI PER
TRANSPAK siunčiami kas sa
vaitę. Skubius siuntinius siun
čiame AIR CARGO. Pinigai
pervedami doleriais. TRANS
PAK, 2638 W. 69 St., Chicago,
IL 60629, tel. 312-436-7772.
(sk)

Marųuette Parko Lietu
vių namų savininkų organiza
cijos susirinkimas įvyks kovo 18
d., penktadienį, 6:30 v.v., Švč.
M. Marijos Gimimo parapijos
salėje. Susirinkime bus ne tik
aptarti apylinkei svarbūs rei
kalai, bet pasveikinti varduvi
ninkai — Kazimierai, Patrikai,
Juozapai, o taip pat pasi
džiaugta, kad praėjusio antra
dienio rinkimuose didele balsų
persvara laimėjo Demokratų
partijos kandidatas John Stroger, Jr., kurį rėmė ši organiza
cija.

Pranas Mažrimas iš Chica
gos, vertindamas lietuviškos
spaudos reikšmę, „Draugo”
dienraščio reikalams atsiuntė
100 dol. auką. Nuoširdžiai dėko
jame už paramą savam
laikraščiui.

IŠKILMINGAI PAMINĖTA KOVO
VIENUOLIKTOJI
Amerikos Lietuvių Tautinės
Sąjungos valdybos pastangomis
ir rūpesčiu iškilmingai buvo
paminėta Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo ketvirtoji
sukaktis. Minėjimas įvyko kovo
13 d. Jaunimo centre, Čikagoje.
Prie laisvės kovų paminklo
pakeltos vėliavos, o po pamaldų
pagerbti žuvusieji laisvės ko
votojai. Aukurą uždegė ALTol
s-gos pirm. dr. Leonas Kriauče
liūnas, asistuojamas dr. Laimos
Šimulienės ir Matildos Marcin
kienės. Žodį tarė vicepirm. Pet
ras Bučas, o gėlių puokštę
padėjo Kristutė Jonušaitė ir
Kristutė Mikaitytė. Sugiedota
„Lietuva brangi”.
Už žuvusius laisvės kovotojus
šv. Mišias aukojo kun. Juozas
Vaišnys, SJ, ir pasakė Lietuvos
aktualijomis paremtą pamoks
lą. Išbarė tuos, kurie Lietuvoje
nemato nieko gero, tik kritikuo
ja vyriausybės pastangas išbris
ti iš ekonominės duobės ir atsta
tyti vidaus tvarką bei apsisau
goti nuo užsienio įtakų. Paci
tavo viešėjusių Lietuvoje laiškų
ištraukas, kuriose džiaugiamasi
dosnumu ir nuoširdumu. Pa
maldas praturtino solistų Mar
garitos ir Vaclovo Momkų atlik
tos giesmės, vargonuojant muzi
kui Manigirdui Motekaičiui.
Po pamaldų, iš jau minėtų
apeigų prie Laisvės kovų pa
minklo, dalyviai susirinko į
didžiąją salę tęsti minėjimo.
Programai vadovavo Daiva
Meilienė. Įnešus vėliavas ir pa
giedojus himnus, invokaciją
sukalbėjo kun. J. Vaišnys, SJ.
Lietuvos nepriklausomybės at
statymo aktą perskaitė Vida
Jonušienė. Trumpą sveikinimo
žodį tarė gen. Garbės konsulas
Vaclovas Kleiza, o įdomių ir
aktualių minčių pabėrė paskai
tininkė, „Draugo” redaktorė,
rašytoja Danutė Bindokienė.
Užėmusi dienraščio „Draugo”
vyr. redaktorės kėdę ir moder
nizavusi laikraštį, susilaukė pa
lankaus skaitytojų pritarimo, o
dabar susirinkusieji susidomėję
laukė jos žodžio. Ir neapsivylėme, nes jos pasakytas žodis

susirinkusiųjų buvo ne tik šiltai
priimtas, bet ir paskaitininkė
susilaukė išskirtinio pagerbimo,
nes plojimais ir atsistojimu buvo
pareikšta jai padėka. Kad tik jos
pasakyti, gal ne tiek nauji, bet
aktualūs šiai dienai siūlymai
nenueitų negirdomis, o būtų
svarstomi ir įgyvendinami.
Meninę dalį atliko mums
gerai pažįstama ir miela operos
solistė Dana Stankaitytė,
padainavusi kelias dainas^ ir
jaunas, trylikametis smui
kininkas Valdas Vasaitis. Abu
menininkus pianinu palydėjo
maestro Alvydas Vasaitis. Pro
gramos atlikėjai susilaukė nuo
širdžių katučių, o rengėjai pa
puošė juos gėlėmis.
Rengėjų vardu padėkojo vi
cepirm. Stasys Briedis.
Malonu pažymėti, kad pub
likos prisirinko apie trejetą šim
telių, nors tą dieną Čikagoje
buvo net 7 didesni ar mažesni
renginiai, jų tarpe net du kon
certai. Matyt, rengėjai nepa
galvoja apie Kovo Vienuolikto
sios reikšmę ir ne tik patys
neprisimena, bet ir nuo kitų
rengiamo minėjimo atitraukia
dalį publikos.
Rodos, dar ne taip seniai gau
siai dalyvavome protesto
demonstracijose, važiavome net
į Vašingtoną, reikalaudami
Lietuvai laisvės, o po ketverto
metų jau pamiršome TV bokš
to ar parlamento gynėjus, žu
vusius nuo bolševikų automatų
kulkų ar po tankų vikšrais.
Reiks laiko įsisavinti įvykių tra
gizmą ir aukos prasmę.
Prie minėjimo iškilmingumo
prisidėjo šauliai ir ramovėnai su
savo vėliavomis, vadovaujant A.
Paukštei ir J. Mikuliui.
Minėjimas visais atžvilgiais
laikytinas pavykusiu ir visų
nuoširdi padėka priklauso
rengėjams.
ALTS-gos valdyba: pirm. dr.
Leonas Kriaučeliūnas, vice
pirmininkai — Petras Bučas ir
Stasys Briedis, sekretorė dr.
Laima Šimulienė, iždininkas
Oskaras Kremeris.
A. Juodvalkis

Auka steigiamam „Draugo” paramos fondui—

yra lietuvybės laidas ateities kartoms.
Čekius rašyti:

DRAUGAS FOUNDATION
4545 W. 63rd St., Chicago, IL, 60629
Aukos yra nurašomos nuo Federalinio mokesčio.

i

Lietuvos Vyčiū metiniame „Lietuvos prisiminimų” bankete dalis garbės svečių. Iš k. — kun. Vito
Mikolaitis, Asta Kleizienė, Raymond Wertelka, Algirdas Brazis, Mary Beth Slakis, kun. Antanas
Puchenskis, Elenor Kasputis, Aldona Brazienė, Richard Schultz ir Generalinis Lietuvos konsulas
Čikagoje Vaclovas Kleiza.
Nuotr. J. Tamulaičio

Taip būtų drąsiai galima pa
vadinti praėjusio sekmadienio,
kovo 13 d., popietę, praleistą
Marijos aukštesniosios mo
kyklos auditorijoje, kur vyko
koncertas, suruoštas pagerbti
muz. Alice Stephens atminimą,
jos 10 metų mirties sukakties i
proga. Nors rengėjos, buvusios !
muz. A. Stephens mokinės ir
dainininkės, sutelkė labai
patrauklią bei įvairią pro
gramą, prieš koncertą kilo
rūpestis, kad salė pasiliks apy
tuštė dėl to sekmadienio
renginių gausumo. Laimė, jų
būkštavimai nepasitvirtino ir
publikos užteko. Be to, atsi
lankiusieji buvo taip nuoširdžiai
sužavėti koncertu, kad, rodos,
plojo net tuščios kėdės...
Programą atliko solistai,
chorinės grupės ir pianistas
Kimberly Schmidt, kuris taip
pat akompanavo vokaliniams
atlikėjams (kai kur jam talkino
sės. Teresė Papšytė). Muzikinį
koncerto vertinimą paliekant
šios srities žinovams, tenka
paminėti programoje daly
vavusius, ypač dėl to, kad pub
likai teko išgirsti pernai vasarą
įvykusio Alice Stephens stipen
dijų fondo konkurso kai kuriuos
dalyvius — Rūtą Pakštaitę ir
Algimantą Barniškį, o taip pat
konkurso laimėtoją Virginiją
Bruožytę.
Rūta Pakštaitė, išėjusi į sceną
pirmoji, tuoj patraukė visų
dėmesį ne tik jau puikiai
valdomu balsu, bet savo išvaiz
da bei interpretacija. Taip ir nu
bangavo šnibždesys: „Jeigu R.
Pakštaitė nebuvo apdovanota
pirmąja vieta konkurse, tai kaip
turi skambėti laimėtojos
balsas?” Vadinasi, konkursas
pritraukė labai stiprias menines
pajėgas! R. Pakštaitė dainavo V.
Klovos, G. Puccini ir O. Nicholai
kompozicijas. Po jos pasirodė
Alvina Giedraitienė ir Genevieve Mačytė-Giedraitienė su
W. A. Mozart ir J. Tallat-Kelp
šos kūriniais. Jos buvo publikos
labai šiltai sutiktos. A. Barniš
kis, dažnai girdimas Čikagos
lietuvių renginiuose, šį kartą
scenoje jautėsi lyg nejaukiai (gal
jam tokia salė per didelė; jo bal-

sas geriau tinka intymesnei ap
linkai) ir įspūdžio nepaliko.
Po pertraukos turėjome progą
išgirsti konkurse premijuotąją
sol. Virginiją Bruožytę. Publikai
tuoj pasidarė aišku, kodėl ji tapo
konkurso laimėtoja, nes bema
tant laimėjo visų simpatijas ne
tik savo balsu, bet ir vaidyba, ir
visa savo asmenybe. Virginijos
lakų, užkrečiantį žaismingumą
scenoje netrukus pakeitė Liros
ansamblio dainininkės (lenkės),
kurias su publika supažindino
vadovė Lucyna Migala. Mer
ginų dainavimas ir pritaikyti
judesiai, ypač atliekant M. K.
Oginskio „Polonaise” I ir II (ar.
Alice Stephens), įnešė šviežumo.
Koncerto kulminacinis taškas
buvo svečias sol. Arnoldas
Voketaitis ir jo duetai su Virgi
nija Bruožytę, kuri nė per pėdą
nuo įpratusio, savimi pasitikin
čio profesionalo A. Voketaičio
neatsiliko nei dainavimu, nei
vaidyba. Atrodė, kad W. A. Mozartas tik šiai porai duetus ir
buvo sukūręs.
Pagaliau į sceną susirinko bū
relis Alice Stephens dainininkių-veteranių, kurios pade
monstravo, kad savo mokytojos
įkvėptos meilės dainai niekad
neužmiršo, net po tiek metų sa
vo pamiltajai dirigentei gėdos
nepadarė. Rodos, ne tik publika
patenkinta šypsojosi, moterims
dainuojant, B. Budriūno „Išauš
pavasaris” ir W. Žabelio „Apy
nėlį”, bet ir Alice Stephens
didelė nuotrauka scenos pakraš
tyje pasipuošė šilta šypsena.
Koncertas užbaigtas, prie
minėtų veteranių prisijungus
Liros ansambliui ir solistams.
Visi kartu atliko B. Budriūno
„Šauksmą” ir F. Lehar valsą
„Gold and Silver”. Programa
buvo atliekama keliomis kalbo
mis: lietuvių, lenkų, italų,
anglų... Tikėkime, kad koncerto
pasisekimas paskatins Alice
Stephens stipendijų fondo komi
tetą ir kitais metais suruošti
visuomenei tokią dvasinę at
gaivą, o publika iš anksto rezer
vuos koncerto popietę ir nesiblaškys po kitus renginius.
A.T.B.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

• „Bridlges”, Amerikos lietu
vių žurnalas, leidžiamas anglų
kalba. 1994 m. sausis-vasaris,
nr. 1 (18). Leidžiamas 10 kartų
per metus JAV LB Krašto val
dybos, spausdinamas Philadel
phijoje. Redaktorius Rimantas
A. Stirbys su talkininkais —
Audra Gulbiniene, Paulium
Mickum, Ramune Kubiliūtė.
Tai geras informacinis leidinys
kitataučiams ir lietuvių kilmės
asmenims, norintiems daugiau
sužinoti apie Lietuvą, bet nemo
kantiems skaityti lietuviškai.
Didelio formato, 34 psl., iliust
ruotas nuotraukomis.

• „Muzikos žinios”, 1993 m.,
nr. 244. Leidžia Šiaurės Ameri
kos Lietuvių muzikos sąjunga;
redaktoriai — Kazys Skaisgirys
ir Stasys Sližys, administruoja
Antanas Giedraitis. Straipsnių
tekstus surinko Teresė Bogutienė, spausdino Mykolas Mor
kūnas Čikagoje. Žurnale daug
istorinės medžiagos iš Lietuvos
muzikos, chorų vystymosi, daug
kronikinių žinių, susietų su
lietuvių muzikų veikla, pasie
kimais; paminėti sukaktuvinin
kai; aprašomi mirusieji. Tai
tikras informacijos šaltinis besi
domintiems Lietuvos istoriniu
ir dabartiniu išeivijos bei Lietu
vos muzikiniu pasauliu.
• Alfonsas Eidintas, „Slap
tasis lietuvių diplomatas”. Isto
rinis detektyvas. Išleido Vals
tybinis leidybos centras,
Vilnius, 1992 m. O kas tas „is
torinis detektyvas”? Knygoje la
bai kruopščiai ir smulkiai
rašoma apie Juozo Gabrio-Paršaičio-Gabrys-de Garliava
gyvenimą, nuotykius diploma
tinėje tarnyboje, veiklą spaudos
baruose ir pan. Knyga parašyta
dokumentinės apybraižos for
ma, bet vis dėlto ji skaitoma
kaip nuotykių romanas, išsky
rus, kad pagrindinis veikėjas
buvo tikras istorinis žmogus.
Knyga 326 psl. su išsamiais pa
aiškinimais, nuorodomis, do
kumentais, svarbesniaisiais J.
Gabrio veikalais, straipsniais ir
Alfredo Ericho Seno straipsniu
„Juozo Gabrio paslaptis”.
Knyga gaunama ir „Drauge”.

• Vydūnas, „Mano Tėvynė”.
Knyga leidžiama autoriaus
gimimo 125 metų sukakčiai
paminėti. Išleido Skautų sąjū
džio Vydūno fondas Čikagoje
1993 m., redaktorius Vytautas
P. Mikūnas, leidinio bendradar
bis kun. Kęstutis Žemaitis.
Kaip metrikoje pažymėta,
knyga yra vertimas iš Vydūno
veikalo „Septyni šimtai metų
vokiečių ir lietuvių santykių”
pirmojo skyriaus, pavadinto
„Tėvynės Prūsų Lietuvos
erdvė”. Vokiečių kalba leidinys
išleistas Tilžėje 1932 m.
Vertimą atliko Lietuvoje
Rapolas Šaltenis ir Vita Gai
galaitė. Spausdino M. Morkūno
spaustuvė Čikagoje. Knygos lei
dėjai pažymi, jog, ji yra Vydūno
fondo dovana išeivijos lituanis
tinių mokyklų mokiniams”.
Knyga 79 psl., iliustruota Mažo
sios Lietuvos nuotraukomis,
medžiaga suskirstyta į 20 trum
pų skyrelių, kad būtų lengviau
lit. mokyklų mokiniams skaity
ti ir suprasti. Tačiau knyga
įdomi ne vien mokiniams.

