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Žinios iš Lietuvos — Elta
i

Pasaulio žydų 
bendruomenės vadai 

lankosi Lietuvoje

Priekaištai Lietuvai 
dėl Holokausto — 

nepagrįsti

Vilnius, balandžio 6 d. (Elta)
— Lietuvoje vieši įžymūs pasau
lio žydų bendruomenės veikėjai
— pasaulinės žydų agentūros 
„Sochnut” prezidentas, žydų 
turto restitucijos komisijos 
I.L.A.R. pirmininkas Mendel 
Kaplan, „Sochnut” direktorius 
Rytų Europai dr. Baruch Gur, 
restitucijos komisijos patarėjas 
ambasadorius Naftai Lavi.

Balandžio 6 d. delegaciją, 
lydimą „Sochnut” atstovės 
Lietuvoje Alla Gold ir Lietuvos 
Žydų Bendruomenės pirminin
ko Simono Alperavičiaus, priė
mė prezidentas Algirdas Bra
zauskas.

Šiltoje, draugiškoje aplinkoje 
vykusio pokalbio metu buvo 
svarstyti Lietuvos žydų reli
ginėms organizacijoms priklau
siusio turto restitucijos klau
simai. Prezidentas informavo j 
svečius, kad Lietuvoje rengia
masi plėsti religinių konfesijų 
turto grąžinimo įstatymus, 
numatant vienodas teises ir žy
dų organizacijoms. M. Kaplan 
pareiškė pasitenkinimą tokiu 
požiūriu ir tokia įvykių eiga.

Susitikimas su ministru 
pirmininku Adolfu Šleževičiumi 
antradienį vyko taip pat abi
pusio supratimo dvasia.

Svečiai aplankė Kauną, Klai
pėdą, keletą mažesnių mies
telių, pagerbė nacių okupacijos 
metais žuvusių žydų atminimą 
masinių žudynių vietose.

Šiemet gali likti neapsėtos 
žemės

Šiandien Lietuvos radijo 
„Aktualijų studijos” laidoje 
ministras pirmininkas Adolfas 
Šleževičius ir žemės ūkio mi
nistras Rimantas Karazija kal
bėjo apie žemės ūkį. Klausy
tojams pranešta, kad Lietuvoje 
preliminariniais duomenimis 
yra 110,000 ūkininkų. Apie 
pusė jų ūkininkauja tvirtai ar
ba deda dideles pastangas 
įsitvirtinti savo žemėje. Kiti 
laukia, kada žemę išnuomos ar
ba galės ją parduoti.

Beje, norinčių atsiimti žemę 
yra dar apie 200,000. Žemės 
ūkio bendrovių yra apie 3,000. 
Deja, ne visos jos tvirtos, kai 
kurios šį pavasarį jau baigs 
iširti. Tokių yra apie 11%. Pri
pažinta, kad šiemet gali likti 
neapsėtos žemės. Visų pirma tai 
atsitiks ten, kur nebus kam jos 
išnuomoti. Žemės ūkio minis
terijos paskaičiavimais, pava
sario sėjos metu reikės apie 100 
milijonų litų vien degalams įsi
gyti. Papildomų lėšų numatoma 
rasti ir likviduojant pramonės 
įmonių įsiskolinimus. Vien tik 
cukraus fabrikai skolingi 46 
milijonus litų. Tikimasi, kad 
sunkią Lietuvos žemdirbių būk
lę palengvins įsteigta žemės 
ūkio produkcijos supirkimo ir 
koordinavimo taryba.

Įmonių turto indeksavimas 
— neteisingas

Vyriausybės nutarimą dėl 
įmonių turto indeksavimo tre
čiadienio opozicijos spaudos 
konferencijoje Seimo rūmuose 
kritikavo Tėvynės Sąjungos val
dybos pirmininkas Gediminas 
Vagnorius.

Kovo 28 d. priimtas nutari

mas šiuo klausimu, sakė jis, yra 
dar viena LDDP apgaulė. Doku
mentas nenumato nei dirbtinai 
nuvertinto valstybės turto, nei 
anksčiau išleistų akcijų vertės 
atstatymo, nepanaikina ir netei
sėto, nomenklatūrinio įmonių 
susiprivatizavimo bei svetimų 
akcijų pasisavinimo.

Spaudos konferencijoje išpla
tintame Tėvynės Sąjungos pa
reiškime reikalaujama iš esmės 
pertvarkyti minėtą nutarimą.

Gedimino ordinas Belgijos 
piliečiui

Šiandien prezidentas Algirdas 
Brazauskas Belgijos karalystės 
piliečiui, Flandrijos transporto, 
užsienio prekybos ir valstybės 
reformos ministrui Johan Sau- 
wens įteikė Didžiojo Lietuvos 
kunigaikščio Gedimino ordino 
pirmo laipsnio medalį.

Johan Sauwens aktyviai pa
dėjo Lietuvai siekti tarptautinio 
pripažinimo, įvairiomis for
momis rėmė Lietuvos nepri
klausomybę. 1992 metais per 
oficialų jo vadovaujamos minis
terijos atstovų vizitą buvo 
pasirašyta Lietuvos ir Flandri
jos bendradarbiavimo deklaraci
ja, 1993 m. buvo surengta kon
ferencija Baltijos šalių trans
porto specialistams. J. Sauwens 
nuolat teikia Lietuvos trans
portininkams metodinę pagal
bą, padeda integruotis į Europos 
transporto struktūras.

Bažnyčios vadai Policijos 
mokykloje

Šiandien Vilniaus aukštes
niojoje policijos mokykloje Vil
niaus arkivyskupas Audrys 
Juozas Bačkis, arkivyskupijos 
generalinis vikaras Juozas 
Tunaitis, policijos kapelionas 
Edmundas Paulionis, Vilniaus 
arkikatedros klebonas Kazimie
ras Vasiliauskas, kiti aukšti 
Bažnyčios hierarchai susitiko su 
Vidaus reikalų ministru Roma- 
siu Vaitekūnu ir ministerijos 
atstovais.

„Mūsų misija ta pati — veikti 
žmogų, siekiant nugalėti blogį. 
Tik metodai skirtingi”, pasakė 
R. Vaitekūnas. Dėl to kunigai 
ir siūlė policininkams gerbti 
visus žmones, stengtis pažadinti 
gėrį net ir didžiausiame nusi
kaltėlyje.

Svečiams giedojo Arkikated
ros vaikų choras, buvo parodyta 
mokyklos velykinė paroda.

TRUMPAI

• Vilniaus vyriausiu rabinu 
paskirtas rabinas Šmuelis 
Kanas Vilniaus Žydų Religinės 
Bendruomenės susirinkimo 
sprendimu. Šias pareigas jis 
pradėjo eiti nuo sausio pabaigos.

• Tarptautinis Žmogaus teisių 
mokymo seminaras įvyks Vil
niuje balandžio 25-28 dienomis. 
Jį rengia Europos Taryba bei 
tarptautinė nevyriausybinė 
organizacija „Mokykla — taikos 
instrumentas” kartu su Lietu
vos Kultūros ir Švietimo minis
terija.

• JAV Taikos Korpuso direk
torė Carol Bellamy viešės Lie
tuvoje balandžio 9-11 dienomis. 
Vizito tikslas — susitikti su Lie
tuvoje dirbančiais savanoriais

Jungtinių Tautų šarvuotis važiuoja Sarąjevo gatve pro tramvajaus laukiančius žmones. Nors Jung
tinėms Tautoms sekasi išsaugoti paliaubas Sarąjevo mieste, JT delsia teikti pagalbą serbų 
puolamam Goražde miestui Bosnijos pietrytiniame pasienyje su Serbija, kadangi, anot jų, NATO 
lėktuvų puolimas nepadės, nes puolimas vykdomas smulkiais, judančiais ginklais, o reikiamo 
skaičiaus žemės pajėgų JT neturi.

Rusija nepaleidžia 
„žmogaus teisių problemos” 

Latvijoje ir Estijoje
Maskva, kovo 29 d. (BNS) — 

1940 metais Baltijos šalys ne 
savo noru įstojo į Sovietų 
Sąjungą, tačiau tai nebuvo ir jų 
aneksija, pareiškė Rusijos 
užsienio reikalų ministras An
drėj Kozyrev, komentuodamas 

^kai kurių Rusijos užsienio 
reikalų ministerijos pareigūnų 
pareiškimus dėl Sovietų Sąjun
gos įvykdytos Baltijos valstybių
okupacijos nepripažinimo.

Kartu jis pabrėžė, kad Rusija 
smerkia Molotovo-Ribbentropo

Hamburge nušautas
lietuvis verslininkas

Vilnius, kovo 29 d. (AGEP) — 
Vienas stambiausių Lietuvos 
verslininkų ir Lietuvos meni
ninkų mecenatų Gintaras Pluš- 
čiauskas kovo 25 d., buvo 
nušautas savo namuose Vokie
tijoje, Hamburge. Manoma, kad 
31-metį firmos P&P Ost-West 
Handels GmbH vadovą nužudė 
samdyti žudikai iš Lietuvos.

Kaip rašo „Lietuvos rytas”, 
Gintaras Pluščiauskas iš nau
josios kartos Lietuvos turtuolių 
išsiskyrė intelektu ir erudicija. 
1980 metais aukso medaliu bai
gęs vidurinę mokyklą, jis įstojo 
į Politechnikos institutą, kurį 
baigęs su pagyrimu, pradėjo 
dirbti mokslinį darbą Technolo
ginių įrengimų katedroje ir kar
tu toliau studijavo aspirantū
roje. Per metus buvo patvirtinta 
dešimt iš keturiolikos jo sukur
tų išradimų.

Prieš kelerius metus Gintaras 
Pluščiauskas išėjo iš instituto ir 
pradėjo verslininko karjerą. Jis 
buvo vienas prekybos kompiute
riais bei metalais pradininkų 
Lietuvoje.

Viena galimybė aiškinti nužu
dymą: gali būti, kad G. Pluš- 
čiauskui įsiskolinę jo biznio 
partneriai, užuot grąžinę skolą, 
jį nušovė. „Lietuvos ryto” 
žiniomis, šiuo metu apyvartoje 
buvo daugiau kaip 5 milijonai 
dolerių, kuriais disponavo Pluš
čiauskas.

bei Taikos korpuso programų 
partneriais. Dabar Lietuvoje 
dirba 40 Taikos korpuso sava
norių: 23 anglų kalbos mokyto
jai ir 17 smulkaus verslo pa
tarėjų. Šių metų rudenį tarnybą 
Lietuvoje pradės trečioji sava
norių grupė.

paktą bei Stalino režimą, „ku
rie, žinoma, turėjo spaudimo 
elementų”.

Kovo 29 d. Maskvoje A. Kozy- 
revas ir Europos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo Konferenci
jos vyriausiasis įgaliotinis Max 
van der Stoel svarstė tautinių 
mažumų padėtį Livijoje ir Es
tijoje.

Max van der Stoel pažymėjo, 
kad kol kas dar lieka nemažai 
kliūčių, trukdančių galutinai iš
spręsti šias problemas. Turi būti 
išsaugotas šių valstybių tautinis 
savitumas, tačiau taip pat turi 
būti užtikrinta lygiateisė rusų 
ateitis, mano įgaliotinis.

Pasak jo, žmogaus teisių prob
lemos nereiškia, kad Estijoje ir 
Latvijoje žmonės „areštuojami,

Būtingės terminalo statyba 
prasidės šįmet

Vilnius, kovo 31d. (AGEP) — 
Spaudos konferencijoje minist
ras pirmininkas Adolfas Šleže
vičius pasakė, jog Būtingės naf
tos terminalo galutinė projekta
vimo sutartis turi būti pasi
rašyta balandžio mėnesį. Jis 
patvirtino, kad naftos terminalo 
statyba turės prasidėti šių metų 
viduryje ir truks pusantrų me
tų.

Būtingės naftos terminalas 
bus skirtas naftos ir jos 
produktų importui bei eksportui 
— iš viso 12 milijonų tonų per 
metus. Anksčiau skelbta, kad jo 
statyba kainuos tarp 170-200 
milijonų dolerių, tačiau ket
virtadienį A. Šleževičius sakė, 
kad galbūt užteks ir 130 mili
jonų dolerių. Sumažinti statybos 
kaštus tikimasi sudarant at
skirus sandėrius atskiriems 
statybos etapams.

Premjeras pažymėjo, kad Lie
tuvai svarbiausia yra galimybė 
importuoti naftą, todėl pirmasis 
darbų etapas bus plūduro jūroje, 
naftotiekio, galbūt kartu ir per
dirbtos naftos produktotiekio 
tiesimas į Mažeikius. Šių darbų 
kaina — apie 70 milijonų dole
rių.

Antrasis statybos etapas — 
naftos ir šviesiųjų jos produktų 
talpinimo rezervuarų pajūryje ir 
Būtingėje statyba, produktų 
eksporto galimybių sukūrimas.

Kaip žinoma, tikėtasi, kad šių 
statybų projektų konkurso nu
galėtoją vyriausybė paskelbs 
vasario pradžioje, tačiau tada'

kankinami ar išsiunčiami”, 
tačiau esama problemų dėl rusų 
teisinės padėties. M. van der 
Stoel sakėsi parengęs kai kurių 
rekomendacijų, kurios, jo nuo
mone, turėtų padėti surasti iš
eitį.

Rusijos užsienio ministras pa
reiškė, kad Rusija laukia, jog 
Baltijos jūros taryba įkurs 
regiono tautinių mažumų įga
liotinio pareigybę. Jis taip pat 
teigė, kad vyriausybinių dele
gacijų derybos dėl kariuomenės 
išvedimo iš Latvijos ir Estijos 
praktiškai baigtos. Pasak jo, su 
Latvija, kaip ir su Lietuva, 
Rusijai pavyko susitarti dėl 
„civilizuoto ir derybomis pa
grįsto” kariuomenės išvedimo. 
Todėl dabar „tik nuo Estijos pri
klauso, kad tokia sutartis būtų 
pasirašyta”. A. Kozyrevas sakė, 
kad tokios aplinkybės padėsian
čios „ir Vakarų kolegoms” visą 
dėmesį sutelkti žmogaus teisių 
padėčiai Latvijoje ir Estijoje.

buvo nutarta surengti papil
domą konkurso turą. Jame daly
vavo tris pirmąsias vietas pir
majame ture laimėjusios kom
panijos — amerikiečių „Fluor 
Daniel Williams Brothers”, su
rinkusi 91.5 taškų, italų „Snam- 
progetti” — 82 taškai, ir argen
tiniečių „Techint” — 80.7 
taškai. Speciali ekspertų komi
sija firmų pateiktus techninius 
bei finansinius sprendimus ver
tino pagal Vakarų konsultantų 
pasiūlytą sistemą.

Didinamos išlaidos, 
nors įplaukų 

trūksta

Vilnius, kovo 31 d. (AGEP) — 
Pensijos ir biudžetinių įstaigų 
tarnautojų algos didinamos 5% 
nuo balandžio 1 dienos. Taip 
nutarė Lietuvos vyriausybė 
kovo 30 d., nepaisydama, kad 
biudžeto įplaukos yra nepakan
kamos.

Finansų ministras Eduardas 
Vilkelis spaudos konferencijoje 
Vilniuje ketvirtadienį sakė, kad 
pirmojo ketvirčio įplaukos bū
siančios 560 milijonų litų, ir 
tai būsiąs „praktiškai ketvir
tadalis” visų planuojamų įplau
kų per šiuos metus. Valstybės 
biudžete šiemet įplaukų numa
toma 2.8 bilijonai litų, ir ketvir
tis šios sumos yra 700 milijonai.

Ministras Vilkelis pripažino, 
kad „yra tam tikras atsilikimas,

Vašingtonas, balandžio 5 d. 
— „The Washington Post”, 
antradienio laidoje atspausdino 
Lietuvos ambasadoriaus Alfon
so Eidinto ir istoriko dr. 
Sauliaus Sužiedėlio atsakymus 
į to laikraščio kovo 20-osios 
laidoje atspausdintą straipsnį 
apie Holokaustą (žydų genocidą 
II Pasaulinio karo metu), pava
dinimu „Lithuania’s List”, ku
riame Lietuvai primetamas 
nesidomėjimas nacių bei jų 
kolaborantų išaiškinimu ir nu
baudimu. Vakar dienos „Drau
ge” perdavėme amb. Eidinto 
atsakymą, kuriame jis pasakė 
jog negali būti priešingesnio 
dalyko tiesai, kaip šis kalti
nimas.

Savo laišką istorikas dr. Sau
lius Sužiedėlis pradeda, išreikš
damas nusistebėjimą „Lithua
nia’s List” straipsnio autoriaus 
John Crossland dramatišku tei
giniu, kad jo straipsnyje esą 
„pirmą kartą visuomenei” 
pristatomas svarbus istorinis 
dokumentas: Vokietijos SS 
karininko Kari Jaeger 1941 m. 
rašytas pranešimas. „Faktinai”, 
rašo S. Sužiedėlis, „šis doku
mentas, kurį J. Crossland 
pavadina neseniai atrastu, jau 
kelis dešimtmečius yra pripa
žintas svarbiu šaltiniu Holo
kausto tyrimams”.

„Per paskutinius 30 metų 
Jaeger pranešimas buvo naudo
jamas daugelyje nacių karo 
nusikaltėlių teismuose tiek 
Europoje, tiek ir JAV. Kiekvie
na J. Crossland cituojama iš
trauka (beje, netiksliai) ran
dama 1971 m. išleistoje Raul 
Hillberg sudarytoje Holokausto 
antologijoje ’Documents of 
Destruction’, taipogi ir daugy
bėje kitų knygų, išleistų ir 
Lietuvoje ir kitur”, rašo Sužie
dėlis.

,',Nenuostabu, tad, kad ’ar- 
chyvistas’ Crossland nemato ir 
kitų klausimų. Jis sumaišo dvi 
atskiras įstaigas: Wiesenthal

truputį trūksta”, tačiau nepa
sakė kiek. Jis paneigė nuomonę, 
kad per pirmą ketvirtį biudžeto 
įplaukos turėjusios būti 700 
milijonai litų ir sakė, kad įplau
kos nėra paskirstytos ketvir
čiais. „Nėra labai tragiška si
tuacija”, sakė ministras Vil
kelis.

Ministras pirmininkas Adol
fas Šleževičius toje pat spaudos 
konferencijoje sakė, kad algų ir 
pensijų pakėlimas turės kom
pensuoti laukiamą kainų padi
dėjimą nuo gegužės 1 d., kai 
įsigalios įstatymas dėl pridė
tinės vertės mokesčio.

Finansų ministras perspėjo 
„neišsigąsti”, kai gegužės 
pradžioje šoktels kainos, nes, jo 
teigimu, po dviejų savaičių jos 
ims mažėti. Tai rodo kitų šalių, 
įskaitant Lenkiją, patirtis. 
Ministro Vilkelio nuomonė, pre
kybininkai pasinaudoja gali
mybe pakelti kainas, bet greitai 
vėl įsigali pasiūlos ir paklausos 
dėsnis, ir kainos sumažėja.

Komentuodamas pridėtinės 
vertės mokesčio įvedimo pa
sekmes, ministras pirmininkas 
A. Šleževičius patikslino savo 
ankstesnę prognozę dėl galimo 
vienkartinio infliacijos padi
dėjimo dešimčią procentų. Pa
sak ministro pirmininko, tai 
esanti „pesimistiškiausią prog
nozė”.

Centrą Vienoje, kuriam vado
vauja pats Simon Wiesenthal, ir 
Simon Wiesenthal Centrą Los 
Angeles, kurios padaliniui Jeru
zalėje vadovauja Efraim Zuroff. 
Los Angeles grupės polinkis į 
perdėjimus, apie kurį prieš kelis 
metus rašė ,Los Angeles Times’, 
galbūt įtakoja Lietuvos parei
gūnų atsargumą dėl E. Zuroff 
veiklos”, rašo Sužiedėlis.

„Pavyzdžiui, 1987 m. 
balandžio mėnesį, kai aš dirbau 
kaip istorikas JAV Teisingumo 
Departamento Specialių tyrimų 
įstaigoje (OSI) (kurios uždavinys 
— ištirti nacių karo nusikal
timus)”, rašo Sužiedėlis, „man 
buvo duota peržiūrėti sąrašą 74 
kaltinamų lietuvių nacių, kurie, 
Los Angeles Centro žiniomis, 
imigravo į JAV. Šis kaltinimas 
tuo metu buvo paskelbtas di
džiojoje spaudoje. Bet net ir grei
tas peržiūrėjimas šio nerūpes
tingai sudaryto sąrašo parodė, 
kad kokie šeši šiame sąraše 
esantys asmenys jau buvo nu
teisti (ir kai kuriems įvykdyta 
mirties bausmė) Sovietų Sąjun
goje; kitas tariamas nacis iš tik
rųjų priklausė antivokiškai 
rezistencijai; dviems iš tariamai 
’naujai atrastų’ karo nusikal
tėlių jau tuo metu buvo forma
liai iškeltos bylos Amerikos teis
muose. Ir visai tai buvo viešai 
prieinama informacija, kurią 
lengvai galėjo patikrinti pap
rasti archyvisto talkininkai”, 
pastebi Sužiedėlis.

Sužiedėlis cituoja britą žurna
listą Anatole Lieven, aštrų lie
tuvių antisemitų kritiką, kuris 
savo naujoje studijoje „The 
Baltic Revolution” (1993) rašo, 
kad ir Lietuvos žydų bendruo
menės vadai neigiamai atsiliepė 
į Efraim Zuroff „priešišką, 
grubų priėjimą, atstūmusį net ir 
(žydamas) prijaučiančius lietu
vius”. Toliau Sužiedėlis rašo: 
„Aš pats panašių dalykų girdė
jau, nuvykęs į Lietuvą 1992 m. 
vasarą tyrinėjimų tikslu. Tuo 
nenoriu paneigti, kad Wiesen- 
thal Centras Los Angeles yra 
padaręs vertingą darbą, bet tik 
parodyti, kad nacių ieškotojai 
nėra mažiau klystantys už ki
tus”.

„Pagaliau”, rašo Sužiedėlis, 
„Crossland cituoja Zuroff teigi
nį, kad Vytauto Landsbergio na
cionalistinei opozicijai yra 
'neapsakomai sunku pripažinti 
lietuvių kolaborantų rolę’ 
žudant žydus. Geriausiu atveju 
(toks teiginys) diskutuotinas. 
Nors yra tiesa, kad daugelis 
šalių, kur vyko Holokaustas, 
nelabai noriai konfrontuoja pra
eitį (šis reiškinys neunikalus 
Lietuvai), lieka faktas, kad 
Landsbergio 'nacionalistinis’ 
režimas 1990-1991 m. buvo pir
moji Lietuvos vyriausybė for
maliai pripažinusi specialiai 
žydų Holokaustą ir viešai pa
smerkusi lietuvius žudikus, 
talkinusius naciams”, baigia 
laišką dr. Saulius Sužiedėlis.

KALENDORIUS

Balandžio 7 d.: Velykų 
ketvirtadienis; Jonas, Donatas, 
Hermanas, Minvydas, Kantau
te. Rašytojas Antanas Vienuolis 
gimė 1882 metais.

Balandžio 8 d.: Velykų 
penktadienis; Valteris, Diony
zas, Julė, Girtautas, Mata. Lie
tuvos bažnytinė provincija 
įsteigta 1926 metais.

Į



2 DRAUGAS, ketvirtadienis, 1994 m. balandžio mėn. 7 d.

LIETUVIŲ TELKINIAI '
detroit, mi

„ŽIBURĖLIS” IRGI 
ŠVIEČIA

„Draugo” puslapiuose dažnai 
matome nuotraukose Lemonto 
„Žiburėlio” mokinukus. Tačiau, 
ne vien Lemonte „Žiburėlis” 
šviečia! Detroito apylinkėje 
„Žiburio” lituanistinėje mokyk- I 
loję taip pat veikia „Žiburėlio” 
klasė. Neatsitiktinai, ji turi tą 
patį vąrdą. „Žiburėlio” klasės 
steigėja bei auklėtoja Taura 
Underienė prieš 13 metų, dirbo 
padėjėjos darbą Kriaučeliūno 
vardo Montessori Vaikų 
nameliuose, Čikagos Marąuette 
Parke. Tuo metu Dana Dirvo- 
nienė buvo Vaikų Nameliuose 
vedėja bei klasės auklėtoja. 
Taurai Underienei baigus Mon
tessori mokytojų kursus, ji 
perėmė tas pareigas, o Dana 
Dirvonienė apsiėmė Lemonto 
„Žiburėlio” steigimu, kur ligi 
šiol dirba.

Taura Underienė, sugrįžusi į 
savo „gimtinę” prieš 7 metus, 
Detroito apyl. „Žiburio” litua
nistinėj mokykloj įsteigė Mon
tessori pobūdžio lietuviškai kal
bantiems vaikučiams prieš
mokyklinio amžiaus klasę, 
kuriai irgi labai tiko „Žibu
rėlio” vardas. 1989 metais, 
klasės mokinių skaičiui didė
jant, mokykla „Žiburėliui” 
užleido du kambarius, kuriuos 
skyrė sulankstoma siena. Klasę 
įrengti finansiniai padėjo 
Detroito Lietuvių bendruomenė 
ir „Žiburio” mokykla. Visą 
darbą atliko mokinukų tėvai, 
pagal klasės steigėjos nurody
mus. Nuo 1990 rudens „Žibu
rėlis” veikia ne tik šešta
dieniais, bet ir antradienio bei 
ketvirtadienio rytais. 1992-93 
mokslo metais „Žiburėlį” lankė 
iki šiol didžiausias mokinių 
skaičius —- 28 vaikai. Šiais 
metais „Žiburėlį” lanko 24 
mokinukai: 20 šeštadieniais, 11 
— antradieniais, 13 — ketvirta
dieniais. Vaikai lanko 1, 2 arba 
3 dienas savaitėje. Klasėje, šiuo 
metu talkina Rima Janukaitytė 
(šešt.), Rasa Karvelienė (antr. ir 
ketv), Rusnė Kasputienė ir 
Danutė Sirgėdienė (abi šešt.).

„Žiburėlį” lankydami vaikai 
daug išmoksta jiems pritaiky
tuose užsiėmimuose. Dažnai 
jaunesni mokosi iš vyresnių, o 
vyresni taip patvirtina savo 
supratimą bei ugdo pasitikėjimą 
savimi. Mokomasi laikytis 
taisyklių, gerbti aplinką bei 
artimą. Vyrauja pozityvi, rami, 
linksma, lietuviška nuotaika.

Baigę „Žiburėlio” trejų metų 
programą, mokinukai žengia į 
pirmą skyrių susidraugavę, 
savarankiški, mokantys daug 
dainelių, eilėraštukų, pajėgūs 
susikaupti, susipažinę su 
rašymu bei skaitymu ir, svar
biausia, su stipriu lietuviško 
auklėjimo pagrindu, ir teigia
mais jausmais apie lietuvišką 
mokyklą... panašiai kaip 
Lemonte! m t t

Elena Dauguvietytė Kudabienė, 
Hamiltono „Aukuro” vadovė.

DETRO1TAN ATVYKSTA
„AUKURAS”

Šeštadienį, balandžio 16 
dieną, Dievo Apvaizdos Kul
tūros centre Elenos Kudabienės

vadovaujamas Hamiltono „Au
kuras” atliks trijų veiksmų vai
dinimą „Bernados Albos na
mai”. Pradžia 7 vai. vak. 6 vai. 
bus progos pavalgyti lietuviškų 
patiekalų vakarienę. Rengia 
Dievo Apvaizdos parapijos tary
ba. Visuomenė kviečiama atsi
lankyti ir pamatyti retai Det
roite matomą teatro spektaklį.

lm

A.A. PRANAS VIRŠILA

Š.m. kovo 30 Harper ligo
ninėje, Detroit, Michigan, po 
sunkios ligos mirė a.a. Pranas 
Viršila. Buvo gimęs Kulių mies
telyje, Kretingos apskr., 1923 
m. vasario 3 d. Gyveno Detroit 
Beach, Michigan, o žiemą — St. 
Petersburg, Floridoje. Giliam 
nuliūdime paliko sūnų Frank ir 
marčią Mary Viršilus, vaikai
čius Brian ir Amandą, dukrą 
Zitą ir žentą Steve Liggett, 
vaikaičius Veann ir Jonathan 
bei kitus gimines ir artimuosius. 
Buvo ilgametis Šv. Antano 
parapijos choro ir Balfo 76-to 
skyriaus narys. Laidotuves 
tvarkė laidotuvių direktorė 
Yolanda Zaparackienė.

Balandžio 2 dieną, Šv. Antano 
parapijos klebonui kun. Alfon
sui Babonui sukalbėjus maldas, 
velionis buvo palaidotas Holy 
Sepulchre kapinėse šalia savo 
žmonos a.a. Elenos.

AMŽINYBĖN IŠĖJO
ŽURN. BALYS GRAŽULIS

Po sunkios ligos balandžio 2 d. 
Flint, Michigan, ligoninėje mirė 
a.a. žurnalistas Balys Gražulis, 
79 metų amžiaus. Gyveno Flint, 
Michigan. Rašytojas a.a. Balys 
Gražulis buvo gimęs Varėnoje, 
Alytaus apskr. Lietuvoje buvo 
Kauno radijo laidų redaktorius, 
o išeivijoje — lietuviškos spau
dos bendradarbis. Velionio 
palaikai, po šv. Mišių, bus palai
doti Čikagoje.

lm

PHILADELPHIA, PA
ŠV. KAZIMIERO ŠVENTĖ

Š.m. kovo 6 d. Philadelphijos 
ateitininkai kovo 6 d. šventė šv. 
Kazimiero, Lietuvos Globėjo, 
šventę. Apie mūsų šventąjį po
piežius yra pasakęs: „Tesi
džiaugia Lietuva, kurios kuni
gaikštis jis buvo. Tesidžiaugia 
Vilnius, kur ilsisi jo šventas 
kūnas”. Ateitininkai jį labai 
gerbia ir stengiasi kuo iškilmin
giau jo šventę paminėti. Todėl 
ir šią dieną 10:30 vai. ryto buvo 
aukojamos šv. Mišios už Lietu
vos jaunimą Šv. Andriejaus baž
nyčioje. Jas aukojo kun. Leonas 
Jakimavičius iš Lietuvos. Mišių 
skaitymus skaitė Danutė Gedei- 
kienė, aukas nešė Rima Vilia- 
maitė ir Rasa Stirbytė — visos 
pasipuošusios tautiniais drabu
žiais.

Tuoj po Mišių visi rinkomės į 
gražiai papuoštą parapijos salę. 
Po trumpų vaišių prasidėjo šv. 
Kazimiero minėjimas, kurį 
sklandžiai pravedė Jūratė Stir- 
bienė.

Pradžioje jauniai Rasa, Gin
tautas ir Gaja Stirbiai gražiai 
padeklamavo ir paskaitė šven
tei pritaikytos poezijos. Pa
grindinę kalbą pasakė kun. L. 
Jakimavičius. Kalbėtojas, Šv. 
Andriejaus parapijos svečias, 
atvykęs iš Alytaus, klebono 
kun.T. Burkausko kvietimu 
trumpam laikui padėti pastora
ciniame darbe ir pravesti re
kolekcijas. Tai jaunas, švelnios 
sielos kunigas, baigęs Kauno 
kunigų seminariją 1992 metais, 
dabartinis Alytuje statomos 
naujos bažnyčios klebonas.

Jis, peržvelgęs šv. Kazimiero 
kilmę, gyvenimą ir dorybes, pa
stebėjo, kad šis šventasis mūsų 
istorijoje yra žinomas kaip sim
bolis kovos už mūsų laisvę ir

Nuotr. Lino Mikulionio
Dalis „Žiburėlio” mokinukų Detroite.

tikėjimą, todėl lietuviai jo 
šaukėsi visose sunkiose dienose, 
o okupantai kovojo prieš jo gar
binimą, uždraudė jo giesmę, už
darė jo vardo bažnyčią Vilniuje 
ir nedavė ramybės net jo palai
kams. Kalbėtojas labai vaizdžiai 
papasakojo apie Šventojo karsto 
grąžinimą iš Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčios į katedrą, nes jis pats 
su kitais draugais klierikais iš
kilmėse dalyvavo ir nešė jo 
karstą.

Baigdamas kun. Jakimavičius 
ragino visus, ypač jaunimą, 
susipažinti su Šventojo gyve
nimu, pamilti ir pasekti jo 
dvasia ir dorybėmis, kad ir čia, 
ir už Atlanto mūsų tėvynėje at
gimtų nauji tikėjimo, taikos ir 
meilės, blaivumo ir skaistumo 
laikai.

Paskaita gausiai susirinkusių 
minėjimo dalyvių buvo sutikta 
su dideliu dėmesiu ir rimtimi. 
Minėjimas baigtas pakilia nuo
taika sugiedant „Marija, Ma
rija”.

j.k.

ROCKFORD, IL
TARPTAUTINĖ

Rockfordo Lietuvių klubo 
patalpose vasario 26 d., įvyko 

i Illinois Ethnic Society sureng
ta programa su pietumis, šo
kiais ir kalbomis bei meniniais 
pasirodymais. Čia dalyvavo 4 
tautybių grūpės - pirmieji pasi
rodė amerikiečiai, tada švedai, 
o po pertraukos vyko lietuvių ir 
arabų pasirodymai. Prieš tai 
buvo kalbos, dalyvių paradas ir 
sugroti minėtų tautybių him
nai. Lietuvos himnas visus 
maloniai nustebino, nes buvo 
įgrotas simfoninio orkestro 
(prieš daugiau negu 20 metų 
New Yorke). Lietuvių vardu 
kalbą pasakė žymi Rockfordo 
lietuvių darbuotoja Ona Kera- 
minienė. Ji pasakojo apie 
Lietuvą ir jos kovą už laisvę. Čia 
buvo pakviestas ir Lietuvos gen. 
garbės konsulas Vaclovas Klei
za, tačiau jis, dėl kitų įsipa
reigojimų, negalėjo atvykti.

Meninėje dalyje lietuviams 
atstovavo tautinių šokių grupė 
„Klumpė”, kuriai vadovauja 
Giedrė ir Stasys Milašiai. Kaip 
šio renginio spausdintoje pro
gramoje rašoma, šokėjų eilėse 
buvo: Gediminas Damašius, Li
nas Damašius, Sigita Damašius, 
Liudas Kuliavas, Larisa Lirga- 
meris, Bronė Milas, Juozas 
Milas, Regina Narušis, Reda 
Pliura, Viktoras Špokas, Remi
gijus Sužiedėlis, Vilija Sužie
dėlis.

Šv. Kazimiero šventėje, Philadelphijoje, ateitininkės atneša aukas.

Šis renginys sutraukė arti 
poros šimtų svečių. Visi buvo 
labai patenkinti pasisekusia 
programa. Gaila, kad Rockfor
do lietuviai nelabai domėjosi 
šiuo renginiu, nepaisant, kad 
buvo viena iš nedaugelio progų 
pasirodyti kitataučiams. Gana 
didelė dalis rockfordiečių lie
tuvių pasitenkina pramogomis 
ar minėjimais tik savųjų tarpe.

E.Š.

ST. PETERSBURG, FL
LINAS KOJELIS 

ST. PETERSBURGE

Kovo 11d. Lietuvių klube lan
kėsi US Baltic Foundation pre
zidentas Linas Kojelis. Jis pa
darė pranešimą apie Amerikos- 
Baltijos fundaciją, jos darbus, 
siekius ir ateities planus. Gana 
nuosekliai, įdomiai, naudoda
mas skaidres papasakojo funda
cijos struktūrą, rengiamus semi
narus Baltijos kraštuose ir il
galaikius planus savivaldybių 
tarnautojų supažindinimui su 
vakarietiškais veiklos metodais. 
Pateikė keletą palyginimų su 
kitomis tautybėmis ir nurodė ko 
iš jų galima pasimokyti ir pri
sitaikyti savo tikslams. Paminėjo, 
kad gaunamos aukos iš lietuvių 
yra naudojamos tik tam, kad pa
didėtų įvairių Amerikos fondų 
įnašai. Kartais tos aukos padi
dinamos net penkiolika kartų. 
Kvietė jungtis nariais į US 
Baltic Foundation su metiniu 
25 dolerių mokesčiu. Pavyz
džiais parodė, kad fundacija turi 
nemažą būrį užsieniečių, tikrų 
Lietuvos draugų, savanoriškai 
vykstančių į Lietuvą padėti su 
paskaitomis, pamokymais ir 
konkrečiais projektais. Prane
šimas susilaukė daug svečių, 
buvo įdomus ir informatyvus. 

KOVO 11-SIOS MINĖJIMAS

Kovo 13 dieną, po sekmadie
ninių pietų, buvo paminėta Ko
vo 11 diena - Nepriklausomybės 
atstatymas. Gerai paruošta 
paskaita inž. Jonas Jurkūnas 
prisiminė tą entuziazmą, kuris 
buvo apėmęs visą tautą prieš 
ketveris metus. Kiek ilgėliau 
sustojo ties dabartimi, iškel
damas problemas dabar kamuo
jančias žmones Lietuvoje. Tos 
problemos daugiausiai kyla dėl 
vyriausybės nepajėgumo, netin
kamo darbo, nusikalstamumo ir 
seimo veiksmų išleidžiant pilnai 
neapsvarstytus ir neišnagri
nėtus įstatymus, po to juos lo
pant, papildant. Po to, St. Pete 
Beach viešintis Vytas Babravi
čius, pritardamas vargonėliais, 
padainavo keturias dainas. ,

KUN. JONO GASIŪNO 
PAGERBIMAS

Romo Kalantos šaulių kuopa 
kovo 17 d. Lietuvių klube 
suruošė savo kapeliono kun. J. 
Gasiūno 65-ių kunigystė ir 90 
metų amžiaus pagerbimą. Daly
vavo didelis būrys šaulių ir sve
čių.

Kuopos vadas, A. Gudonis įva
dinėje kalboje pasidžiaugė 
gausiu svečių skaičiumi ir pa
kvietė programos atlikėjus — 
Vyrų oktetą, vadovaujamą muz. 
Reginos Ditkienės. Vienetas 
darniai atliko keletą lietuvių 
muzikų kūrinių. Misijos klebo
nui, kun. S. Ropolui sukalbėjus 
maldą, buvo patiekta karšta 
vakarienė su vynu. Po vakarie
nės . jubiliatui buvo sudainuota 
„Ilgiausių metų” po kurių sekė 
dalyvių sveikinimai.

Kun. Matas Čyvas vaizdžiai 
papasakojo kun. J. Gasiūno 
gyvenimą ir pasišventimą kuni
gystės luomui. Paminėjo vieto
ves, kuriose dirbo, ir apsi
gyvenimą St. Petersburgo apy
linkėje, kur ir dabar sekma
dieniais Šv. Vardo bažnyčioje, 
Gulfport, Fl., aukoja šv. Mišias 
lietuviams. Lietuvių klubo var
du sveikino M. Šilkaitis, Vyčių 
vardu — D. Jonaitis, LARK d-jos 
vardu — V. Leščinskienė, LB 
vardu — J. Gerdvilienė, Šv. 
Kazimiero Misijos vardu — Pr.

Kun. Jonas Gasiūnas 
Petraitis ir buvusių parapijos 
St. Louis, III., narių vardu — dr. 
Petrikas. Baigiant pagerbimą, 
A. Gudonis kunigui įteikė visų 
dalyvių pasirašytą didžiulį me
nišką sveikinimą. Kun. Gasiū
nas gražiu žodžiu^su gyvenimo 
prisiminimais, išreiškė padėką. 
Po visų sveikinimų „kanadie
čiai linksmieji broliai” — A. 
Ulbinas ir A. Kusinskis visus 
dalyvius pradžiugino linksmo
mis ir melodingomis dainomis. 
Pabaigai visi sudainavo „Lie
tuva brangi”. Mečys

SEATTLE, WA
PAGERBTA

ELENA TUTLIENĖ

Washington valstijos sosti
nėje, Olimpijoje, vas. 16 d., 
Washington State Arts Com- 
mission pobūvyje, Gubernatorius 
Mike Lowry su žmona įteikė 
audėjai Emilijai Tutlienei 1994 
m. liaudies meno premiją (Go- 
vernor’s Heritage Avvard). Gu
bernatorius pastebėjo, kaip 
malonu, netikėtų sąlygų suta
pimu, pagerbti lietuvę meni
ninkę per Lietuvos Nepriklau
somybės šventę. E. Tutlienei 
buvo įteiktas įrėmuotas pažy
mėjimas ir auksinis medalionas. 
Didelis būrys lietuvių iš Olim
pijos ir Seattle atvyko į pa
gerbimą pasveikinti laureatę.
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AUDINIŲ PARODA Blekytei. Paroda veiks nuo bir- 
WASHINGTON želio mėn. pabaigos University

UNIVERSITETE of Washington HUB patalpose.

Lietuvių bendruomenė ruošia 
audinių parodą ryšium su Bal
tų studijų vasaros kursų pro
grama, University of Washing- 
ton. Bus rodomi E. Tutlienės 
austi tautiniai drabužiai. Paro
dos ruošos darbams vadovauja 
Kathie Moritis, talkinant Irenai
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Chicago Ridge Med. Center 
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Valandos pagal susitarimą
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3900 W. 98 St. Tel. (708) 422-0101
Valandos pagal susitarimą
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DR. L. D. PETREIKIS
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Valandos pagal susitarimą

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

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

Tel. (708) 448-1777
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

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. 1 
Šeštd. pagal susitarimą

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

Namų 708-448-5545
Priklauso Holy Cross ir

Palos Community ligoninėms

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.

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

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

Valandos pagal susitarimą
Tel. (312) 585-7755

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 708-834-1120

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA

AKIŲ LIGOS
Good Samaritan Medical Center- 

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

Napervllle IL 60563
Tel. 708-527-0090

Valandos pagal susitarimą

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71 st Street 
(312) 434-2123
Pirm. 2-7. Antr. ir 

ketv. 9-12. Penkt. 2-7

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4255 W. 63rd St.
, Vai pagal susitarimą: pirm ir ketv. 12-4 

6-9. antr 12-6; penkt 10-12: 1-6

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

DR. PETRAS ŽLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6745 Weit 63rd Street
Vai.: pirm, antr., ketv. ir penkt. 3-6; 

Šeštadieniais pagal susitarimą



ŠVENTŲ VELYKŲ 

SULAUKUS

EGIDIJUS KLUMBYS

Į Lietuvą sugrįžta tikrasis pa
vasaris. Su saule, šiluma, gaiviu 
vėju. Grįžo kartu su Velykomis. 
Atgyja gamta, atgyja Lietuva, 
atgyja ir mūsų viltys, kad 
netrukus gyvenimas bus šiek 
tiek geresnis ir, svarbiausia, tai 
pajusime visi.

Radijo ir televizijos sociolo
ginė tarnyba dar kartą patvir
tino mūsų gyvenimo tendencijas
— pasitikėjimas valdžia mažas, 
o savivaldybėmis iš viso artimas 
nuliui. Kur kas daugiau žmonių 
pasisako prieš, negu už pirma
laikius Seimo ir prezidento 
rinkimus. LDDP išlieka pir
maujanti tarp politinių partijų
— ją palaiko 14% apklaustųjų, 
tuo tarpu krikščionis demokra
tus — 9%, o konservatorius — 
dar mažiau. Daugiau apklaus
tųjų palaiko Seimo daugumą 
nei opoziciją. O trečiasąjūdinės 
opozicijos vadai tvirtai pirmau
ja tarp nepopuliariausiųjų 
Lietuvos politikų — V. Lands
bergis yra 17 pozicijoje, o G. 
Vagnorius — paskutinėje 22-je. 
Vienintelis — populiariausiu 
Lietuvos politiku tapo V. Adam
kus, tuo tarpu buvusiųjų vadų 
A. Brazausko ir E. Bičkausko 
populiarumas gana ryškiai 
nukrito. Iš viso yra įdomus V. 
Adamkaus fenomenas — laiks 
nuo laiko apsilanko Lietuvoje 
primena apie save, duodamas 
interviu spaudai ar televizijai, 
tuo tarpu politiniame gyvenime 
nesireiškia. Be jokių abejonių, 
tokį jo populiarumą apsprendžia 
žavesys, paprastumas, aiškus 
minčių formulavimas — visa tai, 
ko taip trūksta šiandieninių 
dešinių ir antikomunistinių 
politinių jėgų vadams. Tokio - 
vadovo, kaip V. Adamkus ar A. 
Brazauskas, neturėjimas yra 
viena pagrindinių dabartinės 
dešinės pusės bėdų. Visa tai ir 
apsprendžia kalbų apie pirma

Lithuanian Mercy Lift narės (iš kairės) Viligailė Lendraitienė ir Marija Utz 
kalbasi su JAV senatoriaus Bill Bradley užsienio reikalų patarėjais Ralph 
Posner ir Steve Lukaitis LML nariams lankantis Vašingtone ieškant pagalbos 
Lietuvos medicinai.

laikius Seimo, o juo labiau 
prezidento rinkimų nerealumą. 
Ir tol, kol dabartinių dešiniųjų 
pusėje nebus esminių pasikei
timų, vargu ar bus galima 
laukti radikalių pasikeitimų ir 
Lietuvos politiniame gyvenime.

Prezidentūra, atrodo, jau 
pagaliau sužinojo vietą, kur ji 
įsikurs tolimoje ateityje. 
Manau, kad Vilniaus atstatytoji 
Žemutinė pilis tam bus galutinė 
vieta. Juk šis Seimo priimtas 
pasirinkimas buvo tiek pat 
amžinas, kiek bus amžina 
Lietuva. Tikiu, kad Vilniaus 
pilių istorinio-valstybinio parko 
kūrimas greit taps pagrindiniu 
tautos rūpesčiu.

Ekonomikos sferoje žengtas 
labai rimtas žingsnis — 
Lietuvos litas suporuotas su 
Amerikos doleriu. Sunku 
spręsti apie šio žingsnio būti
numą — tik laikas sudėlios 
visus pliusus ir minusus. Juo la
biau, kad tai iš esmės buvo tik 
LDDP sprendimas. Nei viena 
opozicinių partijų nepritarė lito 
suporinimui, apie ką liudija tai, 
jog tų partijų atstovai, Seimo 
nariai, kreipiasi į Konstitucinį 
teismą su prašymu ištirti, ar lito 
patikimumo įstatymas atitinka 
Lietuvos Respublikos Konsti
tucijai.

Prabėgusią savaitę įvyko ir 
keletas gana svarbių įvykių 
mūsų užsienio politikoje. 
Pirmiausia reikia pažymėti 
premjero A. Šleževičiaus vizitą 
į Slovėniją, kurios nepri
klausomybę Lietuva pripažino 
viena pirmųjų. Be jokios abe
jonės, Slovėnija yra kur kas 
labiau išsivysčiusi--ir- geriau 
gyvenanti šalis. Lietuvos preky
binis balansas yra tragiškai nei
giamas jos pusei. Be to, reikia 
neužmiršti, jog Slovėnija yra 
tris kartus mažesnė už Lietuvą, 
o gyventojų ten gyvena per pusę

mažiau. Iš esmės tai rimtas 
Lietuvos žingsnis link Vakarų 
Europos, nes Slovėnija yra kaip 
tik ties jos slenksčiu. Tuo tarpu 
Lietuva buvo priimta į Tarppar
lamentinės sąjungos Vakarų 
valstybių frakciją. Dar kartą 
buvo pademonstruota, kad 
Lietuva, kaip ir kitos Baltijos 
šalys, nelaikomos buvusios 
sovietuos dalimi.

Pagaliau paskirtas Lietuvos 
konsulas Karaliaučiaus srityje. 
Paskirtas su dideliu pavėla
vimu, nes dar pernai metų pra
džioje Lietuvos Užsienio reikalų 
ministras P. Gylys žadėjo, jog 
Lietuvos konsulas Karaliau
čiuje pradės veikti 1993 m. 
vasarą. O konsulato atidarymas 
Suvalkų krašte, regis, mirtinai 
užstrigęs. Juk Lenkija jau ne 
vienas mėnuo turi konsulatą 
Kaune, tuo tarpu mūsų Užsie
nio reikalų ministerija nesuge
ba padaryti paritetinio žingsnio.

Paskirtas naujo Vyriausybės 
padalinio — Regioninių proble
mų ir tautybių departamento — 
vadovas. Pradeda darbą naujai 
sena struktūra. Šiandien be
lieka tikėtis, kad bus esminių 
pasikeitimų šioje darbų srityje. 
Būtų labai naudinga, kad šis 
departamentas imtųsi rūpintis 
tiek išeivija Vakaruose, tiek 
tremtiniais Rytuose, tiek lietu
viais nutochtonais, gyvenan
čiais etninėse Lietuvos žemėse. 
Bet tai jau priklauso nuo 
Vyriausybės sprendimų.

Vidinę krizę išgyvena LDDP 
frakcija. Apie tai liudija ir 
įtakingo frakcijos nario K. 
Jaskelevičiaus pasisakymai 
spaudoje, ir frakcijos narių 
tarpusavio santykių aiškinima
sis karybos srityje. Akivaizdu, 
kad nėra aiškios ir bendros 
LDDP nuostatos krašto apsau
gos srityje. V. Petkevičiaus 
vadovaujamos Seimo narių 
grupės turi vienokią politiką tuo 
klausimu, jaunajai partijos kar
tai atstovaujantys — L. Linke
vičius ir G. Kirkilas — kitokią. 
Šis nuomonių skirtumas yra 
toks didelis, kad ne tik 
nebepavyksta surasti bendrų 
sąlyčio taškų, bet ir L. Lin
kevičiaus su G. Kirkilu nebegali 
dirbti viename Seimo komitete 
su V. Petkevičiaus komanda. 
Labai pavėluotai tai bandyta 
daryti LDDP prezidiumo posė
dyje, bet kol kas neįmanoma 
kalbėti apie šios partijos 
politiką krašto apsaugos srity
je. Gerai, kad valdančioji parti
ja svarsto tuos klausimus, bet 
labai blogai, kad tai daro taip 
pavėluotai ir po tokių drastiškų 
žingsnių, padarytų krašto 
apsaugos sistemoje. O tai at
siliepia ir nuotaikoms kariuo
menėje, ir Lietuvos tarptau
tiniam autoritetui.

Apskritai, ši priešvelykinė 
savaitė buvo rami. Labai norė-

DAR KARTĄ APIE NUOSAVYBĖS 
TEISIŲ ATSTATYMĄ Į IŠLIKUSĮ 

NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ
Siekiant nustatyti Lietuvos 

Respublikos piliečių, kurių 
pagal sovietinius įstatymus 
buvo nacionalizuotas ar kitaip 
neteisėtai suvisuomenintas 
nekilnojamasis turtas, nuosa
vybės teisių atstatymo tvarką ir 
sąlygas, dar 1991 birželio 18 d. 
Lietuvos Respublikos Aukščiau
sioji Taryba priėmė įstatymą 
„Dėl piliečių nuosavybės teisių 
į išlikusį nekilnojamąjį turtą at
statymo tvarkos ir sąlygų”. 
Laikui bėgant, atskiri šio įsta
tymo straipsniai buvo keičiami 
ir papildomi, tačiau pagrindinės 
įstatymo nuostatos išliko tos 
pačios. Norėčiau kai kurias dar 
kartą priminti.

Visų pirma įstatymas nustatė 
piliečius, turinčius teisę į nuo
savybės teisės atstatymą. Nuo
savybės teisė į išlikusį nekilno
jamąjį turtą atstatoma:

buvusiam turto savininkui, 
jeigu jis, pagal Lietuvos Res
publikos įstatymus, yra Lietu
vos Respublikos pilietis, turi šią 
pilietybę patvirtinantį doku
mentą ir nuolat gyvena Lietu
vos Respublikoje;

mirus buvusiam turto savi
ninkui — jo vaikams (įvai
kiams), tėvams (įtėviams) ir su
tuoktiniui; mirus buvusio 
savininko vaikui, nuosavybės 
teisė į jam tenkančią išlikusią 
nekilnojamojo tinto dalį atsta
toma jo sutuoktiniui ir vaikams, 
jeigu jie pagal Lietuvos Respub
likos įstatymus yra Lietuvos 
Respublikus piliečiai ir turi šią 
teisę patvirtinantį dokumentą.

Asmenims, kurie pagal šį įsta
tymą turi teisę į nuosavybės 
teisės atstatymą, nuosavybės 
teisė į išlikusį nekilnojamąjį 
turtą atstatoma: grąžinant 
nusavintą turtą natūra arba 
jam atitinkančia natūra; su
teikiant vienkartinės valstybės 
išmokas, įgalinančias juos 
perimti atitinkamą dalį priva
tizuojamo valstybinio (visuome
ninio) turto, arba išduodant 
valstybei priklausančias akcijas 
bei už gyvenamuosius namus 
(arba jų dalis), žemės ūkio 
paskirties žemę ir mišką kom
pensuojant pinigais.

Šiuo įstatymu buvo nustatyti 
terminai ir tvarka prašymams 
dėl turto susigrąžinimo paduo
ti. Pažymėtina tai, kad 
asmenys, pagal šį įstatymą 
turintys teisę į nuosavybės 
teisės atstatymą, prašymus dėl

tusi, kad tokių savaičių būtų 
kuo daugiau. Iš to išloš ir vals
tybė, ir visi jos žmonės.

Sveiki sulaukę šventų 
Velykų!

nuosavybės teisių atstatymo į 
žemę, turėjo paduoti iki 1993 m. 
rugsėjo 10 d. Prašymams dėl 
nuosavybės teisės į gyvenamuo
sius (arba jų dalis) su priklau- 
siniais, į ūkinės komercinės pa
skirties pastatus, kurie įsta
tymo įsigaliojimo dieną 
nuosavybės teise priklausė fizi
niams asmenims atstatymo, 
paduoti yra nustatytas terminas 
iki 1994 m. balandžio 30 d. 
Piliečiai, praleidę šį terminą, 
netenka teisės į turto susi
grąžinimą pagal šį įstatymą.

Kartu su prašymu dėl turto 
susigrąžinimo turi būti pa
teikiamas Lietuvos Respub
likos pilietybę patvirtinantis 
dokumentas. Nuosavybės teisę 
patvirtinantys dokumentai gali 
būti pateikiami kartu su pra
šymu dėl turto grąžinimo arba 
pateikiami vėliau. Atsižvelgiant 
į tai, kad surinkti nuosavybės 
teisę patvirtinančius dokumen
tus gali būti reikalingas ilgesnis 
laikas, Lietuvos Respublikos 
Vyriausybė nustatė, kad nuo
savybės teisę patvirtinantys 
dokumentai gali būti paduoda
mi iki 1994 m. gruodžio 31 d. 
Jeigu nuosavybės teisė atsta
toma mirusiojo savininko 
vaikams (įvaikiams), tėvams 
(įtėviams), sutuoktiniui, mirusio 
vaiko sutuoktiniui bei vaikams, 
kartu su prašymu turi būti 
pateikiami giminystę patvirti
nantys dokumentai.

Tuo būdu norėčiau dar kartą 
atkreipti dėmesį į tai, kad pasi
baigė įstatymu numatytas 
prašymų dėl nuosavybės teisės 
į žemę atstatymo padavimo ter
minas. Asmenys, kurie padavė 
aukščiau minėtus prašymus iki 
1993 m. rugsėjo 10 d., tačiau 
kartu nepateikė nuosavybės 
teisę patvirtinančių doku
mentų, šiuos dokumentus dar 
gali pateikti iki 1994 m. 
gruodžio 31 d.

Asmenys, turintys Lietuvos 
Respublikos pilietybę ir šią 
pilietybę patvirtinantį doku
mentą, tai yra Lietuvos Respub
likos piliečio pasą, išduotą 
Lietuvos Respublikos Vidaus 
reikalų ministerijos, ir nuolat 
gyvena Lietuvos Respublikoje, 
iki šių metų balandžio 30 d. dar 
gali paduoti prašymus dėl nuo
savybės teisės į tebestovinčius 
gyvenamuosius namus, į ūkinės 
komercinės paskirties pastatus, 
kurie įstatymo įsigaliojimo 
dieną nuosavybės teise priklau
sė fiziniams asmenims, 
atstatymo.

Sigutė J aks t onytė 
Lietuvos Respublikos

Ambasados JAV Pirmoji 
sekretorė

Danutė Bindokienė

Ar visuomet galima 
pasitikėti

dokumentais?
Pastaruoju metu nemažas 

dėmesys vėl atsisuko į nacių 
vykdytą žydų ir kitų tautinių 
mažumų naikinimą Hitlerio 
diktatūros metais. Tą dėmesį 
ypač sustiprino pasižymėjęs Ste- 
ven Spielberg filmas „Schind- 
ler’s List”. Filmo pasirodymas 
akivaizdžiai priminė pasauliui, 
jog niekas neturi teisės pamirš
ti stipresniojo nežmoniškumo 
silpnesniajam ir, baisiems vaiz
dams pro akis slenkant ekrane, 
prisiekti, kad tokie žiaurumai 
niekuomet nepasikartos. Filmas 
yra daugiau dokumentinio po
būdžio ir dėl to palieka dar stip
resnį įspūdį.

r

Tačiau prieš porą dienų Čika
gos dienraštyje teko skaityti 
sukrečiantį įvykį. Vienos aukš
tesniosios mokyklos mokytoja 
nusivežė apie 70 savo mokinių 
pamatyti „Schindler’s List”, 
prieš tai nemažai laiko pralei
dusi klasėje, kalbėdama apie 
Hitlerio laikų Vokietiją, nacių 
politiką ir fanatiškumą, kad jau
nuoliai gerai suprastų, ką 
matys ekrane ir tinkamai 
reaguotų.

Šiurpūs vaizdai tikrai iššaukė 
mokinių reakciją: garsų, 
nesiliaujantį juoką! Jie vėliau 
pasisakė, kad tai buvo pats juo
kingiausias filmas, kokį bet 
kada teko matyti! Mokytoja iš
reiškė savo nustebimą ir 
pasimetimą: ką dar būtų turė
jusi padaryti ar pasakyti, kad 
jos mokiniai būtų įsitikinę 
įvykių autentiškumu ir bai
sumu?

Tai nėra vienintelis atvejis. 
Jau anksčiau pasigirsdavo 
balsų, kad 6 mil. žydų sunaiki
nimas neįvykęs, kad tai tik pro
paganda, nepaisant gausių įro
dymų ir liudijimų. Net kai ku
rios žydų jaunimo grupės į šį 
šiurpios istorijos epizodą jau 
žiūri skeptiškai. Kai praeis dar 
50 metų, galbūt tikinčiųjų liks 
mažuma, nes ir žiauriausi įvy
kiai, apnešti laiko dulkėmis, 
praranda savo efektą, ypač kai 
atsiranda priešingų įtikinėjimų, 
kurie sukelia abejones.

Žmonės kartais nepasitiki net 
dokumentuotais faktais arba 
juos savaip interpretuoja. Pvz., 
tam tikruose Lietuvos poli
tiniuose sluoksniuose pradeda
ma vis garsiau teigti, kad Lietu-

• Perskaitęs „Draugą”, pa
siūlyk, kad ir kaimynas taptų jo 
skaitytoju.

va niekuomet nebuvo rusų oku
puota. Juk ji pati pasiprašė pri
imama į Sovietų sąjungą, o tau
tos išrinkti atstovai anuomet 
pasirašė dokumentus, kurie te
beguli archyvuose. Vadinasi, be 
reikalo išeivija mėgino įtikinti 
laisvąjį pasaulį, kad Lietuva pa
vergta, be reikalo tiek kraujo 
pralieta ir kančių iškentėta 
tėvynėje. Dokumentai liudija 
priešingai; dokumentai neme
luoja. O jeigu kas mėgintų isto
rijos eigą matuoti tik tais, lais
vu noru į Sovietų sąjungą įsijun
gimo, dokumentais, kaip šian
dien mes reaguotume?

Daug nepasitenkinimo sukėlė 
ir straipsniai „Drauge” dėl 
„Lietuvos kančių ir kovų is
torijos” I tomo kai kurių 
trūkumų. Kaltinimai daugiau
sia nukreipti ne į leidėjus ar 
sudarytojus, o į redakciją, kad 
drįso iškelti kai kurias abejones. 
Knygoje surinkti bolševikmečio 
laikais įvykdytų trėmimų doku
mentai daugeliu atvejų prasi
lenkia su tikrove ne dėl to, kad 
abejojame jų autentiškumu, bet 
todėl, kad dai- daug mūsų tau
toje ir už jos ribų yra žmonių, 
kurie trėmimus patys išgyveno 
arba savo akimis matė, patyrė 
artimųjų netekimo skausmą, 
persekiojimo siaubą. Dokumen
tai šiuo atveju neparodo tikro 
vaizdo. Jiems reikia išsamaus 
įvado arba kitų komentarų. 
Jeigu tik iš tokio rinkinio atei
ties kartos turės semtis žinių 
apie šį Lietuvos istorijos perio
dą, jos bus suklaidintos. Žmonės 
lieka žmonėmis, ir retas turės 
kantrybės skaityti visus 16 seri
jos tomų, kad suprastų tra
gedijos visumą. Ar po 10, 20, 50 
metų, kai nebeliks gyvųjų liu
dininkų, bet išliks knygos, jų 
užteks trėmimams apibūdinti? 
Ar mūsų ateities kartos traukys 
pečiais ir stebėsis, kodėl būta 
„tokio triukšmo” dėl trėmimų, 
kai dokumentai parodo kone 
humanišką perkraustymą „su 
visais kraičiais ir pyragaičiais”? 
Ar busimosios lietuvių kartos 
taip pat šaipysis iš tremtinių 
atsiminimų, surašytų knygose, 
kaip amerikiečių jaunuoliai 
šaipėsi iš žydų kančių kace- 
tuose? Pamėginkime nuo akių 
nusibraukti pasipiktinimo bet 
kokia kritika voratinklius ir 
pažvelgti truputį tolyn į ateitį.

• 1910 m. vasario 8 d. skau
tų (berniukų) organizacija buvo 
inkorporuota Amerikoje.

ŠEKIT PASKUI MANE
JURGIS JANKUS
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Tuoj moteris atnešė valgyti. Skirpstūnas valgė ir 

galvojo, ar užteks tų, kur turi užsimokėti už tokį ponišką 
valgį. Bįjojo, bet valgė ir dar karštos arbatos išgėrė, 
tokios mėtomis pakvipusios, lyg savo sodelyje po obelim 
gulėtų. Toj vietoj, kur mėtos visą patvorį buvo užtrau
kusios. Pagaliau išdrįso moters paklausti:

— Tai kiek dabar bus?
— Nieko, — trumpai atsakė toji ir po valandėlės pri

dėjo: — Jis už viską užmokėjo.
Netrukus atėjo ir jis pats. Važiuojant klausinėjo, kur 

augo, kur per gyvenimą yra buvęs, ką ten dabar veikė. 
Skirpstūnas atsakinėjo. Jis nenorėjo meluoti ir taip 
sunku buvo ratais ir ratais sukti aplink teisybę, kai 
teisybė buvo tokia paprasta, bet nepasakoma. Bet ver
tėsi. Atsakinėdamas milicininkui, pats stebėjosi, koks 
ir paprasčiausio žmogaus gyvenimas yra šakotas, iš kiek 
daug pluoštų susivijęs. Jis galėjo sekti pluoštą, sakyti 
visą teisybę ir nepaliesti kito, kurį bijojo paliesti, nes 
visą laiką galvojo, kad dar toli gražu ne galas, kad tas, 
gerumu apsimetęs, milicininkas paliko jį valgyti, o pats 
nuėjęs pasišnekėjo, su kuo turėjo pasišnekėti, ir dabar 
veža kam nors atiduoti. Ir jau važiuojant Vilniaus gat
vėmis nugara visiškai pašiurpo, kai tas pasakė:

— Labai gražią lazdą turi. Žiūriu, žiūriu ir galvo
ju, ar pats pasidarei, ar kur tokį nagingą meistrą 
užtikai?

Norėjo jau prasižioti, kad ne pats, kad kažin kas 
dovanojo, bet melas nesidėstė į žodžius, tai ir pasakė:

— Pats. Kai senatvėje kitokie darbai nebespaudžia, 
pats išsiramčiau.

— Kad gyventum arti, prašyčiau ir man panašią iš- 
ramtyti. Bet va ir muziejus.

Sustojo prie gražios bažnyčios. Skirpstūnas žinojo, 
kad bedieviškas muziejus yra bažnyčioje, bet nė į galvą 
neatėjo, kad toji bažnyčia būtų tokia graži. Milicininkas 
nepaliko jo ant šaligatvio, bet įvedė ir pasakė, atvedęs 
iš tolimo kaimo šviesų žmogų, norintį pamatyti, ką jūs 
čia esate surinkę. Nepasakė, kad jiems irgi yra ką at
nešęs, bet paplojo per petį, pasakė, kad gali čia dairytis, 
kiek širdis trokšta ir išėjo. Jis ir pradėjo dairytis. Akys 
lakstė per daugybę surinktų daiktų, kurių tarpe galėjo 
pasitaikyti vienas kitas net ir jo išdrožtas. Dairėsi, kol 
priėjo didelę plačią spintą, su stiklu duryse, o už jų buvo 
jo kryžius ir padaryta kančia, žiūrinti žemyn su tuo pačiu 
šypsneliu skausmo aprėmintose lūpose. „Na dabar tu, 
Viešpatie! Kam jie tave uždarė į tą spintą ir dar dviem 
sp.y?°m užrakino? neužteko, kad iš mano kiemelio 
išjojo?” O gal suuodė, kad buvai į savo žemę sugrįžęs. 
Bijo, kad vėl kur neišeitum. Tą kitą tavo paveikslą, kurio 
nespėjau pabaigti, čia atnešiau. Sakiau, jeigu tave rasiu 
pagarboj, paliksiu ir apdegintą, bet dabar nežinau. Neži
nau, Viešpatie...”, pakėlęs akis į už stiklo kabančią savo 
rankų darbo Kančią, net lūpų nejudindamas, šnekino 
Nukryžiuotąjį, kai pąjuto, kad čia ne jis vienas, kad šalia 
stovi dar kažin kas. Atsisuko, šalia stovėjo vien
marškinis vyras, kiek susivėlusiais plaukais, Bet buvo 
kažin kas, kažin kur matytas. Ir jis, valandėlę tylėdamas, 
žiūrėjo į Skirpstūną, o paskum pasakė:

— Man atrodo, kad tamstą kažin kur būsiu matęs. 
— Ir man rodosi taip pat, — kiek pavargusiu balsu

atsakė Skirpstūnas.

— Ar ne iš tamstos kiemo tą kryžių paėmėm?
— Iš mano.
— Ar turi kiek laiko?
— Kiek tik tamstai reikia.
— Užeikim į kambarį. Bus patogiau šnekėti.
Skirpstūnas pakėlė akis į Kristų, bet jis buvo toks 

pat. Nė bruoželis nesujudėjo, lyg ne jis pats aną vakarą 
būtų buvęs jo kambary. Ėmė jaustis patenkąs į spąstus.

— Kodėl kitur? Ar negalim čia pat? Aš irgi norėjau 
paklausti, kam jį net dviem spynom užrakinot? Ar bi
jot, kad gali pabėgti? O gal bijot, kad aš pats atėjęs neiš- 
sineščiau? — net nepajuto, kad balsas darėsi irzlus.

— Kaip tik apie tai ir norėčiau pasišnekėti. Vienas 
su vienu. Čia daug kas vaikščioja, kaišo ir nosis, ir ausis. 
Patikėk.

Skirpstūnas žodžio neberado. Tik galva linktelėjo, 
ir abu nuėjo į kambarį, gal buvusią zakristiją, gal tik 
dabar kokią buvusią koplyčią atitvertą. Čia buvo keli 
stalai apkrauti bažnytiniais ir liaudies meno darbais.

Vyras paprašė Skirpstūną sėsti, o pats paėjo į kampą 
ir atnešė Kančią be vienos rankos.

— Ar toji ne tamstos darbo? — paklausė.
— Mano, — vos tik pažvelgęs atsakė ir papasakojo, 

kas atsitiko, kad ji be rankos.
— Tai ranką dar tebeturi?
— Nebeturiu. Ir nieko nebeturiu. Viską, ką buvau 

savo rankom ar kojom lietęs, pirma sudegino, o kas 
nedegė — užkasė. Viską užkasė. Ir medžius, ir sodą su 
dar tebenokstančiais vaisiais. Mačiau. Žiūrėjau ir buvo 
taip, lyg žiūrėčiau į savo paties laidotuves, o dabar jau
čiuosi ir pats palaidotas. Manęs nebebus, ir nieko ne
bebus, — balsas vėl ėmė irzlėti, bet šnekinąs vyras buvo 
labai ramus.

— Ar negalėtum mums tas rankas pridirbti?
Skirpstūnas valandėlę labiau kraipė negu purtė 

galvą.
— Kad, tamsta, nebėra per kur. Jie viską sudegino, 

užkasė, paliko tik plikus pirštus. Va ir tie pradeda dre
bėti, — ištiesė rankas, kurių pirštai nuo ilgo darbo ne- 
besitiesė, buvo pakumpę.

— Galėtum padaryti čia pat. Įrankių čia netrūksta.
— Bet trūksta rankų, — greitai pagavo Skirpstūnas, 

— o mano rankų irgi nebėra. Užkasė. Su viskuo 
palaidojo.

Valandėlę abu tylėjo. Skirpstūnas rankose vartė 
vienrankę Kančią.

— Ir kas galėjo tikėti, kad ateis diena, kai tokie 
dalykai pasidarys pavojingi valdžiai. Pačiai aukščiau
siai, ligi pat pakaušio apsikrovusiai bombom, tankais, 
patrankom. Tokie paprasti medinukai, kuriuos visą 
amžių dirbau ir niekada to nepagalvojau.

— O jie suprato, kad ne viską galima nugalėti 
tankais ir patrankom. Tai bando kitaip.

— Ar jie? Ne mes? — pasuko galvą į nelauktą žodį 
pasakiusį, dar stačią tebestovintį, vyrą.

— Žinoma, kad jie. Mes tegalim tik kai ką bandyti 
išsaugoti, kai ką nesiskubinti į žemę užkasti, kai ką 
nenumelioruoti, kad ilgiau išliktumėm gyvi. Nesuprask 
manęs negerai. Kad tauta išliktų neužkasta ligi 
nežinomo laiko. Juk dar nebuvo šioje žemėje jokios amži
nos valdžios.

Skirpstūnas vėl pažiūrėjo į vyrą. Šį sykį daug ilgiau 
ir įdėmiau.

(Bus daugiau)
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PER DAINAVĄ Į LIETUVĄ
Šią vasarą Lietuvon vyksta 

daugiau žmonių negu paprastai, 
į ten vyksiančius Dainų šventę 
ir Ateitininkų kongresą. Jų 
tarpe bus ir Dainavos jaunimo 
stovyklos rėmėjų. Vienam iš tų 
rėmėjų kelionė bus veltui, jei jis, 
ar ji, bus Dainavos stovyklos lo
terijos laimėtojai. KELIONĖ Į 
LIETUVĄ, ten ir atgal vienam 
asmeniui, yra American Travel 
Service ir SAS oro linijos 
dovana pirmos vietos laimėto
jui. Antroji dovana yra dail. 
Rimo Laniausko paveikslas. 
Trečiasis laimėjimas yra 250 
dol., paaukotas Stenson Wreck- 
ing Co., Belleville, Michigan. 
Šią loteriją organizuoja Daina
vos rėmėjų komitetas Clevelan
de, kuriam sumaniai vadovau
ja dr. Marius Laniauskas. Lo
terijos traukimas vyks balan
džio 10 dieną Clevelande. Lai
mėtojams bus pranešta.

Apie šią loteriją ir kitus 
reikalus buvo informuojama 
Dainavos direktorių tarybos 
kovo 5 dienos posėdyje, įvy
kusiame pavasarėjančioje Dai
navoje. Patirta, kad ir šią 
vasarą Dainava turės ir parda
vinės savo marškinėlius sto
vyklautojams, kurių bus apstu. 
Vasaros sezoną pradės Detroito 
skautai (birželio 19-26). Atei
tininkai sendraugiai rinksis 
liepos 10 dieną savaitės sto
vyklai. Mokytojų savaitė bus 
liepos 17-24. Dvejoms savaitėms 
Jaunųjų ateitininkų sąjunga 
atvažiuoja liepos 24. Tą pačią 
dieną šaukiamas Dainavos rė
mėjų metinis suvažiavimas ir 
rengiama Dainavos metinė 
šventė. Rugpjūčio 7-14 dienomis 
stovyklą užims moksleiviai atei
tininkai. Po jų Heritage savai
tė. trukmės stovykla lietuviškai 
nekalbančiam jaunimui. Paga
liau, vasaros stovyklavimo se-v
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PLB IR LIETUVOS KULTŪROS MINISTERIJOS PAVE
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KAINOS Į DAINŲ ŠVENTĘ IŠ SEKANČIŲ MIESTŲ

ATLANTA $990.00 
DALLAS $1050.00 
MIAMI $995.00

RIBOTAS SKAIČIUS VIETŲ IŠ VISŲ MIESTŲ: birželio 30, liepos 2, liepos 3, liepos 5

GRĮŽIMAS: liepos 17, liepos 19, liepos 20, liepos 22, liepos 24, ar jūsų pasirinkta data.

EKSKURSIJOS SU PILNU APTARNAVIMU... Apžiūrėkite visas tris Pabaltijo respublikas 
su „Draugo” kelione... National Geographic Society maršrutu, pasirinkite iš mūsų populia
rių 7, 10 ir 14 dienų maršrutų Lietuvoje.

TURISTINIS PATARNAVIMAS:

* Automobilių nuomavimas
* Viešbučių užsakymas įvairiuose Lietuvos miestuose
* Pasitikimas aerouoste
* Tarpmiestiniai pervažiavimai

IR VISA TAI IŠIMTINAI SAVOMIS, MŪSŲ FIRMOS TARNAUTOJŲ, PASLAUGOMIS

Mūsų Vilniaus raštinė — jūsų paslaugoms!

KELIONĖMS IŠ LIETUVOS: rašome savo raštinėje Vilniuje kompiuterine sistema bilietus į visus 
pasaulio kraštus. Bilietų apmokėjimas gali būti Lietuvoje arba Amerikoje — kaina nesiskiria. Rašome 
LUFTHANSA, SAS, FINNAIR bilietus ir netrukus galėsime pasiūlyti bilietus amerikietiškomis 
aviakompanijomis.

Mūsų personalas Vilniuje greitai sutvarko tranzitines Vokietijos vizas keliautojams ir padeda pasi
ruošti Amerikos vizos dokumentų pridavimui, organizuoja ekskursijas į Ameriką bei Meksiką, konsul
tuoja ir rezervuoja viešbučius užsienyje.

PROFESIONALIAI IR TVARKINGAI APTARNAUSIME ABIEJOSE ATLANTO PUSĖSE.

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

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

zoną užbaigs Lietuvių fronto bi
čiuliai (rugpjūčio 21-28). Dėl 
tikslesnės informacijos prašoma 
kreiptis pas Dainavos registra
torę Ritą Giedraitienę (tel. 
313-478-8456).

Dainavos rėmėjų sąrašai yra 
sukaupti kompiuteryje, tai pa
lengvins kartotekos vedimą, 
adresų paruošimą siunčiant 
pranešimus ir kt. Tarybos pir
mininkas Vytas Petrulis infor
mavo, kad baltuose rūmuose 
išdažyti visi kambariai, spin
telės ir durys. Iškloti nauji 
kilimai, įmontuotos šviesą ir 
privatumą kontroliuojančios ho
rizontalių juostelių užuolaidos. 
Įdėtos naujos grindys skalbyklo
je. Ten taip pat nupirkta nau
ja skalbimo mašina ir džio
vintuvas. Praplėstas karšto 
vandens tinklas, įdedant du 
karšto vandens katilus. Dabar 
nebeturėtų trūkti karšto van
dens apsiplovimui. Tai pagerini
mai, kurie jau laukia stovyklau
tojų. Valgyklos stogas prakiuręs 
ir jį reikės pakeisti. Pasisekusi 
loterija įgalins tai padaryti. 
Iždininkas Steponas Smalins- 
kas pasidžiaugė, kad pernai, 
palyginus su 1992 metais, aukos 
Dainavai padidėjo. Jo manymu, 
išeivija susiprotėjo, kad ir jos 
išlaikomų institucijų stogai 
susidėvi ir reikia juos lopyti ar 
dengti.

Dainavoje stovyklauja ir ame
rikiečių grupės, kurios renkasi 
rekolekcijoms, kursams bei susi
kaupimui kai neturime lietuviš
kų grupuočių. Be išimties, jos ne 
tik stebisi stovyklavietės grožiu 
bei jos tinkamumu jų porei
kiams, bet nei viena nesiskun
džia nuomavimo kaina, kuri bū
na didesnė negu lietuviams. 
Tuo tarpu, karts nuo karto, lie
tuvių grupės skundžiasi, kad 
kainos jiems per didelės. Nesis-
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Clevelando, Detroito ir Čikagos talkininkai Dainavos stovyklavietės rudens darbuose.

mulkinant, čia yra gera proga 
visiems priminti, kad imamas 
stovyklavimo mokestis visų sto
vyklos išlaikymo išlaidų nepa
dengia. Dainavos Direktorių ta
ryba, padedama rėmėjų ir talki
ninkų, stovyklaujančioms gru
pėms padeda ir prie jų pastangų 
prisideda stovyklavietę nomuo- 
dama žemiau savikainos.

Pavasario viduryje, savo įsi
pareigojimus atlikęs, stovyklą 
apleidžia jos dabartinis adminis
tratorius Marius Gražulis su 
šeima. Ieškomas naujas admi
nistratorius. Tariamasi su 
tuomi susidomėjusiu asmeniu 
dėl šių pareigų perėmimo dar 
prieš vasaros stovyklavimo se
zoną. Tuo tarpu jau dabar ga
lima pranešti, kad Taura Unde- 
rienė ir šią vasarą sutinka 
tvarkyti svetainę prie pliažo. Ji 
veiks liepos ir rugpjūčio mėne
sių sekmadieniais, nuo dvylik
tos iki 4 vai. po pietų. Tai tik
rai reikalingas ir visų įvertina
mas patarnavimas gausiems 
stovyklos svečiams sekmadie
niais.

Romualdas Kriaučiūnas

CHICAGO $950.00
LOS ANGELES $1150.00
VVASHINGTON, D.C. $890.00

Sol. Liudas Norvaišas atliks Ulricho 
rolę „Pilėnuose”.

AR NEPRITRŪKS Į 
„PILĖNUS” BILIETŲ?

Savo pokalbyje apie šiais 
metais statomą operą, „Drau
go” šių metų vasario mėn. 19 
dienos, Nr. 35(7), kultūriniame 
priede, muzikas Alvydas Vasai
tis palinkėjo, kad lietuvių vi
suomenė nepraleistų vienin
telės progos pasigėrėti aukšto 
lygio lietuvio kompozitoriaus 
Vytauto Klovos opera „Pilė
nais”. O kad šiemetinis pasta
tymas bus aukšto lygio, tuo 
abejoti nereikėtų: solo partijas 
dainuos tie pagarsėję Lietuvos 
Operos solistai, į jų tarpą įsi
jungs ir mūsų rinktiniai dai
nininkai. Dekoracijas ir rūbus, 
specialiai pagamintus pagal daili
ninkės Irenos Malinauskaitės 
šiai operai paruoštus eskizus, 
Čikagai paskolins Lietuvos 
Opera. Operos choras jau nuo 
ankstyvo rudens intensyviai 
repetuoja savo partijas, o kai įsi
jungs į jį ir dainininkai iš Lietu
vos, aidės Mortono aukštesnio
sios mokyklos auditorijos 
skliautai nuo vyrų balsų, o šir
dis palies jautriai ir lyriškai 
skambantys moterų balsai.

Tiesa, labai talpi yra Mortono 
mokyklos auditorija. Vargu ar 
yra kita jos dydžio muzikiniams 
pastatymams Čikagos apy
linkėje prilygstanti salė. 
Praeityje, kol buvo rengiama po 
du operos spektaklius, Lietuvių 
opera tokio dydžio auditorijos 
jokiu būdu žiūrovais pripildyti 
nepajėgė. Tačiau per paskuti
nius porą metų ir viename 
pastatyme salės šonuose bei 
balkone dar vis likdavo nemažai 
tuščių vietų. Verta pamąstyti: 
ar iš tikrųjų mes šios auditorijos 
užpildyti nebepajėgtume, ar 
nėra čia truputis nerangumo bei 
iš dalies išeivijos aukšto lygio 
kultūrinių pasireiškimų ne
vertinimo. Turbūt tiesos čia yra. 
Žinoma, ne vienas pasakys, kad 
reikia sutikti su gyvenimo 
realybe ir į viešus renginius, 
kad ir kaip aukšto lygio, tokio 
skaičiaus, kokį sutraukdavo, 
kol dar stipriai gyvavo parapi
jiniai lietuvių junginiai, nebesu- 
trauksime. Tačiau užpildyti vie
ninteliam spektakliui Morton 
auditoriją su tokiu renginiu, 
kaip „Pilėnai” — tikrai žiūrovų 
turėtų netrūkti, o gal net ir 
bilietų pristigti. Kaip tą 
pasiekti?

Vyresniajai kartai didelio pa
raginimo gal nei nereikėtų, jie 
atsilankys taip, kaip ir per tuos 
keliasdešimt metų, jausdami

lyg ir pareigą įsisenėjusiai tra
dicijai: pajusti pavasario pulsą 
su Lietuvių operos spektakliu. 
Tačiau vien vyresniaisiais savo 
auditorijų nebeužpildysime. Ogi 
dar yra ta karta, kuri lankė 
lietuviškas pradžios ir aukštes
niąsias mokyklas, dalyvavo 
jaunimo organizacijose, vasaras 
praleido jaunimo stovyklose. 
Vienaip ar kitaip, į juos ranka 
numoti nereikėtų. Siūlytume šį 
mūsų didįjį kultūros renginį, 
„Pilėnų” spektaklį, padaryti 
šeimos susibūrimo diena, kaip 
per didžiąsias šventes: at
silankyti kartu visai šeimai į 
sekmadienio pamaldas bažny
čioje, kuriai sentimentų jau
nesnioji karta tikriausiai dar 
turi, pabendrauti prie pietų 
stalo, namuose ar lietuviškame 
restorane, o paskui, visi į operą 
ir tai padarytume ne pareigos 
verčiami, o iš noro, kad suteikus 
sau ir saviesiems malonumą. 
Būtų gražUj kad arčiau Čikagos 
gyvenantieji parūpintų savo 
artimiesiems ar draugams į 
operą bilietus. Reikia manyti, 
kad ne visi jaunesnieji gauna 
lietuvišką spaudą ar girdi 
pranešimus lietuviškose radijo 
valandėlėse.

Kvieskime į „Pilėnus” ir 
toliau nuo Čikagos gyvenan
čius. Prie dabartinių susisie
kimo sąlygų, kad ir į ilgesnę 
kelionę išsiruošti nebeturėtų 
sudaryti didesnių sunkumų. 
Senais laikais, kaip vyresnieji 
pasakytų, ir keliai buvo pras
tesni ir mašinos neturėjo visų 
patogumų, o kiek būdavo iš- 
važinėjama: savaitgaliui nei 
Torontas nuo Čikagos nebuvo 
per toli, o ką bekalbėti apie 
Detroitą ar Clevelandą.

Dingteli mintis, o jei taip, kur 
dar yra daugiau lietuvių, net 
autobusu suorganizavus grupę 
operos bičiulių. Tai padaryti 
neturėtų būti labai sunku. 
Reikia tik, kad atsirastų inicia
torius, kuris suregistruotų no
rinčius važiuoti, žinoma, tele
fono skambučių čia būtų 
nemažai; pasirūpintų užsakyti 
bilietus ir autobusą. Nebent 
būtų norinčių ilgėliau Čikagoje 
paviešėti, tada jau ir nakvyne 
tektų pasirūpinti. Tai tik min
tis, norint sugundyti mūsų 
atokiau gyvenančius tautiečius, 
kad jie panūstų dvasinei at
gaivai pas mus Į Čikagą, vie
nintele proga išvysti ir pasigė
rėti kompozitoriaus Vytauto 
Klovos „Pilėnų” operą. Būtų 
gražu taip pat, kad lietuvių 
telkiniai, kuriems Čikaga yra 
vienokiu ar kitokiu būdu 
pasiekiama, susilaikytų 
balandžio 27 dieną nuo dides
nio masto renginių, o savo 
bendruomenės narius pakreip
tų į „Pilėnų” premjerą Čika
goje.

Mortono aukštesniosios mo
kyklos auditorija yra talpi, tad 
bilietų į „Pilėnų” premjerą 
tikrai nepritrūks. Palinkėkime 
tiktai, kad premjeros metu, 
operos atlikėjams nuo scenos 
žvelgiant, nebūtų tuščių kėdžų.

Juozas Končius

CLASSIFIED GUIDE
— -----— —

FOR SALE REAL ES/ATE

Parduodame gerai užlaikytą 
automobilį, 1977 m. Chrysler 
Nevvport 8 cil. Tinka tolimoms 
kelionėms. Kreiptis į „Draugą” —
tel. (312) 585-9500.

MISCELLANEOUS

10%—2O°/o—30%epigiau mokė- į 

šit už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas mus.

FRANK ZAPOLI9
3208 V« We«t 95tb Street * 

Tel. — (708) 424-8854
(312) 581-8854

ELEKTROS. 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai, 
garantuotai ir.sąžiningai.

312-778-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

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

H. Deckys 
Tel. 585-6624

RIMAS L. STANKUS

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

KMIECIK REALTORS
7922 S. Pulaski Rd.

4365 S. Archer Avė.

DANUTĖ MAYER 
284-1900

Jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asmeniškai 
patarnaus, (kainavimas veltui.

"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.

Centro kubas 
Pylimo gatvė Nr. 12 
2001 Vilnius 
Lithuania

teL (370-2) 22-70-90, 
22-78-41

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI

SLAPTASIS LIETUVIŲ DIPLOMATAS, istorinis
detektyvas. Alfonsas Eidintas. 327 psl. .. $12.00

LIETUVOS KOVŲ IR KANČIŲ ISTORIJA. Lietu
vos gyv. trėmimai 1941, 1945, 1952 m. 445 
psl................................................................. $17.00

MANO TĖVYNĖ. Vydūnas. 79 psl.................... $4.00
KAZYS BIZAUSKAS, monografija. Pranas Zundė.

323 psl......................................................... $12.00
NUO DUSIOS IKI TIBERIO, atsiminimai. Ladas

Tulata. 443 psl........................................... $10.00
LAIŠKAI MYLIMOSIOMS. Juozas Lukša-

Daumantas. 247 psl................................... $12.00
LAIKO PAGRĖBSTAI, atsiminimai. Vladas

Kulbokas. 336 psl....................................... $8.00
LAISVĖS NIEKAS NEŽADĖJO, žvalgybos kari

ninko atsiminimai. Bronius Aušrotas. 270 
psl.................................................................. $10.00

IŠEIVIO DALIA, atsiminimai. Juozas Kapačins-
kas. 254 psl................................................. $10.00

LAISVĖ BE TIESOS — NELAISVĖ, polemika su
laisvamaniais. Aleksas Šatas. 268 psl. . . $10.00

RAŠTAI II t. Jonas Aistis. 454 psl.................... $15.00
MOTERIS SU BALTU CHALATU, gydytojos at

siminimai. Dr. K. Šimaitienė. 494 psl. . .. $20.00
JĖZAUS GYVENIMO ILIUSTRACIJOS. Kęst. A.

Trimakas. 134 psl....................................... $7.00
SANSKRITO KALBOS ŽODYNAS. Pijus

Bukauskas. 189 psl.................................... $20.00
KELIONĖ Į NIEKUR IR ATGAL, Sibiran tremtinės

atsiminimai. 158 psl................ .................. $6.00

Pastaba. Užsakant knygas paštu, Illinois gyventojai dar 
prideda Sales tax 8.75% nuo knygos kainos. Tačiau visi — 
tiek Illinois, tiek ir kitų vietovių, dar turi pridėti $2.75 supaka- 
vimo, išsiuntimo ir pašto išlaidų apmokėjimui.

It’s the peace of mind you get knowing you have saved 
for the future. It’s a U.S. Savings Bond. With just a little from 
each paycheck, you can invest in Bonds through the Payroll 
Savings Plan where you work. And they vvill keep earning 
interest for up to 30 years. Make an investment in your future 
with U.S. Savings Bonds today. Ask your employer for details.

A public Service of this publication

f



Alvydas Vasaitis 
Dirigentas

LIETUVIŲ OPERA

Vytauto Klovos "PILĖNAI
4 veiksmų opera

ZZ

1994 m. balandžio 17 d., 3:00 vai. popiet. Morton HS auditorija, 2423 S. Austin Blvd., Cicero IL

Bilietai Vaznelių prekyboje, 2501 VV. 71st St., Chicago, IL 60629 Tel.: (312) 471-1424 
Tik antradieniais, ketvirtadieniais, ir šeštadieniais nuo 10 iki 4 vai.

Kviečiame visus ir iš visur!

F.ligijus Domarkas
Režisierius

Ričardas Šokas 
Chormeisteris

Irena Milkevičiūtė
Eglė

Arvydas Markauskas 
Margiris

Vitalija Šiškaitė 
Mirta

Virgilįjus Noreika Liudas Norvaišas
Rūtenis Ulrichas

Vytautas Juozapaitis Julius Savrimas
Udrys Jaunasis karys

Vaclovas Momkus 
Alminas

Vytautas Šimkus 
Pilėnietis

Bronius Mačiukevičius 
Karys

Monigirdas Motekaitis 
. Chormeisteris

PASAULIO LIETUVIŲ CENTRUI AUKOJO
(Pabaiga)

$45.00 dr. Thomas ir Dainė Quinn.
$40.00 Genevieve Anoff, Wm. ir Jolita Arzbaecher, Edvvard 

ir Irena Boreisha, Bronė Čižikaitė, kun. Valdemaras M. Cukuras, 
Mrs. B. J. Denihan, Elena Druskis, Leonas ir Stasė Kankus, Bolius 
Kasparas, dr. Tomas ir Rita Kisielius, Vyts ir Sherry Lauraitis, C. 
Maurukas, Jonas ir Janina šalna, dr. ir Mrs.A. Šležas, Jūratė 
Vallee.

$30.00 Izabelė Adomaitis, dr. Janina Jakševičius-Yoksha, 
Walter Klosis, Charles And Family Nodus.

$25.00 Stasys Ališius, Bronius ir Mrs. Andrašiūnas, V.M.D., 
Jūratė Barsky, Ignas ir Marion Česnauskas, Drs. Albinas ir Ona 
Garūnas, Reinhold ir Emmy Gedeit, Vytautas Janulaitis, Victor ir 
Catherine Juška, Auksė Kane, Romas ir Neria Kasparas, Rūta 
Kleinaitis, Charles Kontryn, Gražutis ir Audronė Matutis, Mrs. A. 
Melnikas, Vidmantas ir Maria Raišys, Romas ir Gertrude Shatas, 
Mr. & Mrs. D. Trimakas, Vižinas.

$20.00 Anthony ir Wanda Brazdžiūnas, Aldona Echaniz, V. 
Kupcikevičius, Domas ir Rasa Lapkus, Justinas ir Elena Liaukus, 
Kazys Lietuvninkas, Clinton Luckinbill, Jonas ir Vida Maleiška, 
Giedrė Mereckis, Antanas ir Genovaitė Mikus, Peter Narutis, An
tanina Rejeris, Mr. & Mrs. John ir Ona Rugelis, Mr. & Mrs. Stepas 
Smalinskas, Leonas Stonikas, Mrs. Regina Taunys, Vincas Vyžas, 
Rev. Leonas Zaremba, Petras Žolynas.

$16.00 Leonas Kazlauskas.
$15.00 Mr. Kazys Baltrukonis, Anthony ir Barbara Base, Gin- 

taras Baukus, Vida ir Robert Bertels, Algirdas ir Aldona orazis, 
Marcella Bytautas, Sam ir Alvira Carrozza, Robert ir Ona Cepelė, 
Algert A. Gaidimauskas, Julius ir Irena Gelažius, Bob ir Dale 
Goodin, Rimas ir Audrey Gulbinas, Mrs. Juzė Ivašauskas, Mr. 
Robert G. Jameson, Mr. & Mrs. Jaselskis, Mr. Vaclovas Kiukys, 
Walter Kleponis, Isabelle Laučka, John Lene, Mr. J. A. Levonas, 
Romas Libus, Bronė ir Kazimieras Markus, dr. Česlovas Masai- 
tis, Vincas Misiūnas, Povilas ir Arminas Petkevičius, John 
Polikaitis, James Ouellette, Victor ir Birutė Račkus, Alex ir Aldona 
Rukuiža, VValter J. Sabaitis, Jr., Linas Sadauskas, Viktoras ir Ona 
Samatauskas, Holy Family Vilią Seselė Gabriele SSC, Mrs. L. 
Simanavičius, G. Slabienė, Laime Štokas, Patricia Trowbridge, 
Phyllis Survilas Zeman, A. Zigmantas, Alice Zupko.

$10.00 George ir Terese Alenskas, K. G. Ambrozaitis, M.D., 
Vincas ir Linas Apanius, Catherine Applegate, Joseph ir Reda Ar
dys, Aloyzas ir Regina Balsys, Jūratė Balsys-Spencer, Antanas 
ir Adele Baltrušaitis, Mečys, V. ir D. Bankauskas, Mrs. Gilbert G. 
Barclay, Mr. & Mrs. Albert Bartkus, Charles Bartusis, A. Barvicks, 
Joseph ir Ona Baužys, Kazys Beleckis, S. Bikulčius, Mr. & Mrs. 
J. Briedis, S. Budėjus, Frances Bumila, dr. Gediminas Byla-Bylai- 
tis, dr. ir Mrs. Antanas Čiuris, Pranas Damijonaitis, Feliksas ir Rūta 
Daukus, John Dearden, Mr. & Mrs C. C. Dedela, Zigmas Dičpini- 
gaitis, Jonas Diminskis, Mr. Eugene J. Ekaitis, J. Gadus, Arturas 
Galinaitis, Francis C. Ganis, Danutė Garbonkus, Alfonsas Gečas, 
Joseph Gegeckas, Algirde :r Victoria Karaitis Gintaras Resort, 
Mr. & Mrs. J. Grina, Juozas ir Viktorija Gruodis, Alex C. Gurauskas, 
Mr. & Mrs. B. Gurėnas, Juozas ir Vanda Gvildys, Alfonsas ir 
Teodora liekis, Kazys Jankauskas, Elena Jasaitis, Irene Jasys, Mr. 
V. Jocys, Anne Jollymore, Malvina Jonikas, Irena Joraisaitė-Cade, 
Vytautas ir Regina Juchnevičius, Mr. & Mrs. A. L. Jurkūnas, Jonas 
ir Ada Juška, Klemensas Kamaitis, Povilas Karosas, Marius ir 
Rasa Kasniūnas, Dr. & Mrs. A. Kisielius, Vytautas Kondrotas, J.
H. Kontautas, Albertas Kremeris, Mr. & Mrs. O. Kremeris, J. Kun- 
caitis, Anthony Kveselis.dr. B. K. ir Gražina Latoža, J. E. Lewis, 
Adolfas Lietuvininkas, Kazys ir Mėta Linkus, Edvvardas ir Leonora 
Lirgameris, E. Mackey, prof. V. Marijošius, Lietuvių Klubas Melrose 
Pk. Amerikos, J. Meškauskas, Gediminas ir Zita Mickevičius, 
Genovaitė ir Bronius Mickevičius, S. N. Mockus, Mr. & Mrs. B. 
Nausėda, Thomas ir Bonnie Nelson, Joan Newman, Mrs. Nelie 
Pandza, Marija ir Henry Paškevičius, Adeline Petraitis, Birutė 
Podis, Stasys Predkelis, Mr. & Mrs. J. Rackovv, Stephen Raksnis, 
V. Ramanauskas, Ingrida Ramonas, Stasys ir Natalija Rauckinas, 
Jurgis Ribinskas, Mr. Liudas Sagys, Bruno ir Jean Satkūnas, Ed. 
Savolskis, Mrs. Florence Schneider, Mr. John J. Siaurusaitis, Vic
tor J. Siaurusaitis, Algis Šlapkauskas, Liudas Stankaitis, Mrs. 
Gustaf Strom, G. J. Sugintas, Juozas Sulaitis, Edmundas Sven- 
tickas, Povilas Taluntis, Jonas Tamulis, Aldona Trečiokas, Bronius 
Užusienis, Mrs. Kazė Vaičeliūnas, Edvvard ir Marcella Valeska, 
Aldona Venk-Venckūnas, F. Vilkas, V. Antanas Vilutis, Mieczyslavv 
ir Elena Wasilewski, Bruno VVeber, Dominic Yodkis, Mr. & Mrs. 
George Zadjeika, Rev. Stanley Zekas, Mr. John Zelinskas, Joseph 
ir Charlotte Zelonis.

$5.00 Vytautas Abromaitis, Mrs. Marija Arštikys, V. 
Balčiūnas, Frank Baldauskas, Frank Bertulis, VValter Bolis, Julius 
Botyrius, Asta ir Peter Bražionis, Aldona Buinauskas, Norman 
Burstein, Algirdas ir Henrikas Česna, Victor Chainas, Sylvia 
Cherosky, Kęstutis ir Zita Cicėnas, M. Cojean, Vytautas Dailidė,

P. Dapkus, Stasys Dargis, James ir Ann Druetzler, Juozas ir Elena 
Gailevičius, Elena Gibišas, Miss G. Gobis, Mrs. Josephine Gray, 
Petras ir Danguolė Griganavičius, Jadvyga ir Petras Gruodis, Lucy 
Gumulauski, Ruth S. Hudson, Theodore Jaska, dr. Kenneth ir 
Sophie Jesunas, Angelina Kardokas, Al ir Gražina Karvelis, J. 
Keturakis, Rev. Mykolas Kirkilas, Mr. & Mrs. Martynas Kleinaitis, 
Joseph Kučinskas, Lesčinskas, Bronius Markeliūnas, Petronilla 
Mesec, Bronius ir Gražina Mikėnas, John Motiejūnas, Ashok ir 
Raminta Muzumdar, Daina ir Joseph Noreika, Nijolė Norvaišas, 
John Piliponis, Alfonsas Pimpė, Vincas Plečkaitis, Ms. Antanina 
Puškorius, Mr. & Mrs. C & E. Ramanauskas, Dr. & Mrs. P. Rasu- 
tis, Algis Regis, Algis ir Bronislava Reventas, Vincent Romano, 
Alphonsus Romeika, M. Romeika, Mr. Stanley Shapals, John F. 
Shine, John ir Ann Shurna, Victor ir Ona Šilenas, Mr. Jonas 
Skladaitis, M. V. Slakis, Eugene ir Irene Slavinskas, Albinas ir 
Sofija Silvinskas, Alfonsas Smilgius, Algert Steponaitis, Jonas ir 
Adelaida Strijauskas, Mr. Cezaris Surdokas, Mrs. V. Švabas, 
Emilie Tihansky, Sophie Timbrook, J. ir E. Vaišnys, Vytautas Vana
gas, Mr. & Mrs. V. L. Velūnas, Marija Vilutis, Regina Žalnieraitis, 
Mr. Gintas Žemaitaitis, Mary Zipkas, John D. Žuromskis, Juozas 
Žygas.

$4.00 Mr. & Mrs. Thomas Mograth, Vytautas Norkus.
$2.00 Mr. Edvvard J. Bochniak, Henry L. Bradakis, Jadvyga 

Budrienė.

Pasaulio Lietuvių centro taryba ir valdyba nuoširdžiai dėkoja 
visiems už aukas, kurios bus skirtos centro išlaikymui. Kviečiame 
visus aukomis arba darbu prisidėti prie šio svarbaus lietuvybės 
židinio išsaugojimo.

RENGINIAI
Balandžio 9 ir 10 d. — Mar

gučių paroda Lietuvių Dailės 
muziejuje, Lietuvių centre, Le
monte.

Balandžio 10 d. — Lietuviš
kos skautijos 75 veiklos metų 
pabaigtuvių pobūvis Jaunimo 
centre.

— Panevėžiečių klubo narių 
susirinkimas Jaunimo centre.

— PLC Velykų stalas Lietuvių 
centre, Lemonte.

Balandžio 16 d. — „Gran
dies” jaunimo tautinio an
samblio 35 metų veiklos sukak
tuvinis koncertas 2 vai. p.p. 
Lietuvių centre, Lemonte.

— Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejaus Moterų gildijos madų 
paroda ir priešpiečiai. Palos 
Country klube 11:30 v.r.

Balandžio 17 d. — Lietuvių 
Operos Klovos „Pilėnų” operos 
pastatymas 3 v. p.p. Morton 
auditorijoje.

— East Chicago Medžiotojų ir 
meškeriotojų klubo narių 
metinis susirinkimas Gary, In
dianoje.

Balandžio 23 d. — „Pensinin
ko” žurnalo dešimtmečio sukak
ties paminėjimas „Seklyčioje”. 
Rengia LB Socialinė taryba.

— PLC „Pavasario” pokylis 
Lietuvių centre, Lemonte.

Balandžio 24 d. — Lietuvių 
Operos rengiamas solistų ir cho
ro koncertas Jaunimo centre.

— JAV LB Vidurio Vakarų 
apygardos atstovų suvažiavi
mas Pasaulio Lietuvių centre, 
Lemonte.

— Pirmoji Komunija Pal. Jur
gio Matulaičio misijoje, Le
monte.

— Lietuvos Vyčių metiniai 
priešpiečiai 11 v.r. Švč. M. Mari
jos Gimimo parapijos salėje.

— „Grandies” pietūs Lietuvių 
centre, Lemonte.

Balandžio 29 d. — Filisterių 
skautų sąjungos (F.S.S.) Čika
gos skyriaus vakarienė „Ma- 
benkos” restorane.

Balandžio 30 d. — Estrados 
dainininko Stasio Povilaičio

ČIKAGOJE
pramoginės muzikos koncertas 
7:30 v.v. Jaunimo centre.

Gegužės 1 d. — „Laiškų 
lietuviams” vakarienė Jaunimo 
centre.

— Panevėžiečių klubo geguži
nė Šaulių salėje.

— „Lietuvos gyventojų geno
cidas 1939-41” knygos pristaty
mas visuomenei 2 v. p.p. Balze
ko Lietuvių Kultūros muziejaus 
„Gintaro salėje. Rengia Lietu
vių Tautinis Kultūros fondas.

Gegužės 7 d. — Dainininkų 
Arvydo ir Jūratės Vilčinskų 
koncertas Jaunimo centre.

Gegužės 8 d. — Anglijos 
lietuvių klubo susirinkimas 
Jaunimo centre.

— Dainininkų Arvydo ir Jū
ratės Vilčinskų koncertas 
Jaunimo centre.

Gegužės 14 d. — Pedagoginio 
Lituanistikos Instituto vakaras 
Jaunimo centro didž. salėje.

— Dainininkų Arvydo ir Jū
ratės Vilčinskų koncertas Lietu
vių centre. Lemonte.

Gegužės 15 d. — Nekalto 
Prasidėjimo M. Marijos seserų 
rėmėjų metinė vakarienė Jau
nimo centre.

— Komp. Vlado Jakubėno 90 
m. gimimo sukaktuvinis kon
certas Balzeko Lietuvių Kul
tūros muziejaus „Gintaro” 
salėje. Rengia komp. VI. Ja- 
kūbėno vardo draugija Čika
goje.

— Dainininkų Arvydo ir Jū
ratės Vilčinskų koncertas Lietu
vių centre, Lemonte.

Gegužės 20 d. Brighton Par
ko Lietuvių Namų savininkų 
draugijos gegužinė — piknikas 
Šaulių namų salėje. Pradžia 12 
vai.

Gegužės 21 d. — „Vėjas 
gluosniuose”, Alg. Landsbergio 
pjesę, režisuotą Alg. Žemaitai
čio, Jaunimo centre vaidins Los 
Angeles Dramos sambūris. Ren
gia „Margutis”.

Gegužės 22 d. — „Vėjas 
gluosniuose”, Alg. Landsbergio

pjesę Jaunimo centre vaidins 
Los Angeles Dramos sambūris. 
Rengia „Margutis”.

Gegužės 29 d. — Prezidento 
Antano Smetonos 120 metų gi
mimo ir 50 metų mirties sukak
čių minėjimas Balzeko Lietuvių 
Kultūros muziejaus „Gintaro” 
salėje. Rengia Amerikos Lietu
vių Tautinė sąjunga.

Gegužės 30 d. — visuo
menišką mirusiųjų pagerbimą 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse 
prie Steigėjų paminklo (tuoj po 
šv. Mišių) ruošia Kapų sklypų 
savininkų draugija ir Bendruo
menės Pasauliečių komitetas, 
dalyvaujant kunigui, garbės 
sargyboje — šauliams ir šaulėms 
bei visuomenei.

Birželio 4 d. — Dail. Rimo 
Čiurlionio kūrinių parodos ati
darymas 7 v.v. Lietuvių Dailės 
muziejuje, Lietuvių centre, 
Lemonte. Paroda tęsis iki spalio 
1 d.

Birželio 5 d. Suvalkiečių 
draugijos gegužinė Šaulių na
muose.

Birželio 12 d. — PLC Tėvo 
dienos pietūs Lietuvių centre, 
Lemonte.

Birželio 19 d. — Anglijos 
Lietuvių klubo gegužinė Šaulių 
salėje.

— Neolituanų gegužinė Lietu
vių centre, Lemonte.

Birželio 26 d. - PLC 
gegužinė Lietuvių centre, Le
monte.

— Tauragės klubo pusmetinis 
narių susirinkimas Šaulių na
muose.

— „Gintaro” balius Drury 
Lane, Oakbrook Terrace, 4:30 v. 
p.p. Rengia Čikagos Lietuvių 
Moterų klubas.

Liepos 22-24 d. — Festivalis 
ant VVestern Avė. tarp 43 ir 47 
gatvių. Pradžia kasdien nuo 12 
vai.

Liepos 24 d. — PLC gegužinė, 
Lietuvių centre, Lemonte.

Liepos 31 d. — „Draugo” 
metinė gegužinė Marijonų sody
boje, Čikagoje.

Rugpjūčio 7 d. — LB Vidurio 
Vakarų apygardos gegužinė 
Lietuvių centre, Lemonte.

— Amerikos Lietuvių Tau
tinės sąjungos metinė gegužinė 
Ateitininkų namuose.

Rugpjūčio 14 d. Amerikos 
Lietuvių Tautinės s-gos metinė 
gegužinė Ateitininkų namų so
de, Lemonte.

Rugsėjo 3 d. — Lietuvių gy
dytojų suvažiavimas Lietuvių 
centre, Lemonte.

Rugsėjo 4 d. — Lietuvių 
gydytojų suvažiavimas Lietuvių 
centre, Lemonte.

Rugsėjo 8-11 d. — Santaros 
— Šviesos suvažiavimas Lietu
vių centre, Lemonte.

Rugsėjo 10 d. — Lithuanian 
Mercy Lift pokylis Montefiori 
salėje.

— Brighton Parko Lietuvių 
Namų savininkų draugijos me
tinis banketas Nekalto Prasi
dėjimo parapijos salėje.

Rugsėjo 11 d. LB Lemonto 
apyl. gegužinė Lietuvių centre, 
Lemonte.

— Dailės muziejaus tautinės 
muzikos ansamblio „Kanklės” 
koncertas Jaunimo centre.

— Madų paroda Drake Oak
brook Hotel 11:30 v.r. Rengia 
Čikagos Lietuvių Moterų klu
bas.

Rugsėjo 30 d. Akademinio 
Skautų sąjūdžio šventė Lietuvių 
centre, Lemonte.

Spalio 1 d. — Akademinio 
Skautų sąjūdžio 70 metų veik
los jubiliejinis banketas Condes- 
sa dėl Mar pokylių salėje (127 & 
Cicero). Pradžia 6:30 v.v.

Spalio 2 d. — Koncertas 
Jaunimo centre 3 v. p.p. Rengia 
„Margutis”.

— Zarasiškių klubo gegužinė 
Šaulių namuose.

— Akademinio Skautų sąjū
džio metinės šventės šv. Mišios 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje, Čika

goje. Po Mišių — mirusių narių 
kapų lankymas kapinėse.

Spalio 8 d. — „Derliaus” 
šventė Lietuvių centre, Lemon
te.

Spalio 15 d. — „Puota jūros 
dugne” — jūros skautų,-čių me
tinis renginys Jaunimo centre.

Spalio 21-23 d. — Lietuvių Fi
latelistų draugijos „Lietuva” 
filatelijos paroda „LITHPEX 
XXV” Jaunimo centre, žemuti
nėje salėje. Atidarymas: Penk
tadienį nuo 10 v.r. - 9 v.v. 
Šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 
v.r. iki 6 v.v.

Spalio 22 d. — Lietuvos 
Dukterų pokylis Jaunimo cent
re.

A.tA.
Brolis Jurgis Gataveckas, SJ

Mirė Crestwod Heights prieglaudoje balandžio 5 d.
Gimė 1915 m. kovo 22 d. Stolaukėlių kaime, Lankeliškių 

parapijoje, Vilkaviškio apskrityje. Į Jėzaus draugiją įstojo 
Vokietijoje, 1949 m. lapkričio 13 d. Į JAV atvyko 1951 m. ir 
dirbo lietuvių jėzuitų namuose. Po sunkios operacijos 1966 m. 
nebegalėjo vaikščioti, buvo globojamas namuose. Virš 20 metų 
išgyveno prieglaudoje, jėzuitų ir artimųjų lankomas, nuolat 
melsdamasis už Lietuvos jėzuitų provinciją.

Toronte liūdi jo broliai — Izidorius, Juozas, Vaitiekus, 
sesuo Marija Karasiejienė, Lietuvoje — Klemensas ir Uršulė 
ir jų visų šeimos

Velionis pašarvotas lietuvių jėzuitų koplyčioje ketvir
tadienį, balandžio 7 d. nuo 2 vai. p.p. Laidotuvių šv. Mišios 
tą patį vakarą 7 vai.

A.a. brolis Jurgis iš jėzuitų koplyčios bus išlydėtas 
balandžio 8 d. 10 vai. ryto ir palaidotas Šv. Kazimiero lietu
vių kapinėse.

Žinia, kad tu jau Amžinybėje... 
Suspaudė širdį man skausmas, 
Suvilgė ašaros akis...
Tu, broli, paskutinis palikai mane.

A.tA.
JONAS PETRIKAS

Mirė Lietuvoje. Gili užuojauta jo broliui dr. JUOZUI 
PETRIKUI ir dukterėčiai MARGARITAI PETRI
KAITEI. Drauge liūdime,

Bay Islands, Florida gyventojai:
LiZi ir Vladas Bložės
Viktorija Kleivienė
Bronė ir Albertas Kr emeriai
Loreta Kynienė
Roma ir Viktoras Masčiai
Jonas ir Dalia Maurukai
Marija Miklienė
Jonas Rauba
Pranas Zelba

Mylimam Tėvui ir Uošviui

AJA.
STASIUI MATUČIUI

mirus, jo sūnui GRAŽUČIUI ir marčiai AUDRONEI, 
ilgamečiams tunto rėmėjams ir talkininkams, nuo
širdžiausią užuojautą reiškia

„Kernavės” skaučių tuntas
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

LB CICERO APYLINKĖJE

DĖMESIO! Praėjusio antra
dienio laidoje apie „Žaliųjų kor
telių” loteriją yra netiksliai 
išspausdintas voko, kuriame 
reikia siųsti prašymus, dydis. 
Turi būti: ilgis — nuo 6 iki 10 
colių, arba 15 iki 25 cm; plotis 
— nuo 3% iki 4% colių, arba 9 
iki 11 cm. Prašome šia informa
cija pasinaudoti.

Čikagos Panevėžiečių klubo 
narių susirinkimas bus balan
džio 10 d., sekmadieni, 12 vai. 
Jaunimo centro apatinėje salėje. 
Visi nariai kviečiami susi
rinkime dalyvauti.

Vaizdajuostė iš partizanų 
gyvenimo bus rodoma penkta
dienį, balandžio 8 d., 7:30 vai. 
vak. Jaunimo centro kavinėje. 
Rodys ir aiškins Povilas Juod
valkis, o Lietuvių moterų klubų 
federacija maloniai kviečia 
visus atsilankyti ir šią įdomią 
vaizdajuostę pamatyti.

Lietuvių gydytojų Korp! 
Gaja susirinkimas įvyks balan
džio 10 d., 1 vai. po pietų Atei
tininkų namuose.

Balandžio 9 d., 6 vai. vak., o 
taip pat balandžio 17 d., 11 vai. 
r. televizijos 9-tame kanale bus 
rodomas dokumentinis filmas 
„Of Mortar and Miracles” apie 
Čikagos arkivyskupijos etnines 
parapijas.

Velykų stalas ruošiamas Pa
saulio lietuvių centre, Lemonte 
balandžio 10 d., sekmadienį, 
tuoj po 12 vai. šv. Mišių 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio 
misijoje. Vietas rezervuoti 
galima telefonu 708-257-6641. 
Visuomenė maloniai kviečiama 
atvykti, pabendrauti, pasivai
šinti.

LFK „Lituanica — Liths”
pirmąsias šio sezono pirmeny
bių rungtynes šį sekmadienį, 
balandžio 10 d., 3 vai. p.p. žais 
prieš vokiečių komandą „Green 
White”. Rungtynės vyks Lietu
vių centro aikštėje, Lemonte. 
Visi futbolo mėgėjai kviečiami. 
Gausus savų žiūrovų ir rėmėjų 
atsilankymas moraliniai ska
tina žaidėjus laimėjimui.

Dainininkai Arvydas ir Jū
ratė Vilčinskai atvyko iš 
Vilniaus ir gegužės 7-8 d. kon
certuos Jaunimo centre, o 
gegužės 14-15 d. — Lietuvių cen
tre, Lemonte.

x Algis Luneckas, turįs ilgų 
metų patyrimą, padės jums 
užpildyti „income tax” formas. 
Dirba šeštadieniais Mąrąuette 
Parke ir, reikalui esant, gali at
važiuoti į namus. Valandos susi
tarus, tel. 312-778-0800.

(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)

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

(sk)

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.

Kiekvieną mėnesį stengia
mės paskelbti naujai įsijungu
sius į „Draugo” skaitytojų 
šeimą asmenis ar institucijas. 
Tik prenumeratų pagausėjimas 
tikrai gali išgelbėti dienraštį 
nuo sunykimo. Nors naujais 
skaitytojais labai džiaugiamės, 
bet kiekvieną mėnesį jų ir nu
byra, daugiausia dėl senatvės, 
dėl nebepajėgumo skaityti. Savo 
negalią šie žmonės nuoširdžiai 
apgailestauja, nes su „Draugu” 
yra draugavę daug daug metų. 
Prarandame skaitytojų ir dėl 
išsikėlimo į Lietuvą. Būtų labai 
gražu, kad tie žmonės pasikvies
tų ir „Draugą” kartu persikelti 
į Tėvynę. Ten jie galėtų ne tik 
patys skaityti, bet dalintis su 
kaimynais bei artimaisiais, 
kurie turėtų progą geriau 
susipažinti su užsienio lietuvių 
veikla, gyvenimu. Tik per abi
pusį pažinimą išaugs glaudesnis 
bendradarbiavimas ir geresnis 
vieni kitų supratimas.

Raimundas Katilius ir pia
nistas Leonidas Dorfmanas 
kovo 22 d. atliko koncertą Mari
jos aukštesniosios mokyklos 
auditorijoje šios mokyklos moki
nėms ir mokomajam personalui. 
Koncertas surengtas Dalios No- 
reikaitės-Kučėnienės dėka. Ji 
šią mokyklą yra baigusi 1956 
metais.

„Žiburėlio” mokyklėlės
apžiūrėjimas vyks Pasaulio 
lietuvių centre balandžio 17 d., 
sekmadienį, tarp 10 vai. r. ir 1 
vai. po pietų. Mokyklėlė veikia 
5 dienas savaitėje, į ją priimami 
vaikučiai, kuriems jau suėjo ar 
greitai sueis 3 metai amžiaus. 
Tėvai su mažamečiais vaikais 
kviečiami atvykti, apžiūrėti 
mokyklėlę, susipažinti su 
montessorine aplinka ir pasi
tarti su vedėja Danute Dirvo- 
niene.

l

JAV LB Vidurio Vakarų apygardos 
rinkimų komisijos vyriausioji pirmi
ninkė Angelė Kamiene.

x Rimantas ir Aldona Vait- 
kai, šelpia vieną našlaitį, Luką 
Abromaitį, o dabar atsiuntė dar 
$150 ir nori šelpti našlaitę mer
gaitę Žemaitijoje. Ačiū ponams 
Vaitkams už gerą širdį. „Lie
tuvos Našlaičių Globos” komi
tetas.

(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)

Čikagos lit. mokyklos mokytoja Jūratė Jankauskaitė su savo mokinukais Vasario 16-sios minėjime 
Jaunimo centre.

Nuotr. Ramunės Kubiliūtės

NAUJI „DRAUGO” 
SKAITYTOJAI

Kovo mėnesį į „Draugo” skai
tytojų šeimą įsijungė šie 
asmenys:

Dalia Bernotavičienė, Brook
lyn, N.Y.

Česlovas Vilčinskas, Gulfport, 
FL

Danutė Krygeris, Chicago, 
IL. Užs. D. Mastores, Orland 
Hills, IL

Gene Janos, Bartlett, IL 
Janina Bartkus, Murrieta, CA 
Aidas Palubinskas, Aurora,

IL. Užs. prof. F. Palubinskas, 
Lietuva.

Jonas Balys, Silver Spring, 
MD

Algis Siliūnas, Palos Heights, 
IL. Užs. Zenonas Petreikis, Oak 
Lavvn, IL.

Mikas Grina, Plia Del Rey, 
CA. Užs. Peter Grina, Neshanic 
Sta, NJ

R. Lapinas, Lake In The Hills, 
IL

Anthony Kovera, St. Peters
burg, FL

Ann Poshka, Park Ridge, IL.
Aldona Bosienė, Kaunas. Užs. 

A. Rūta, Toronto, Canada.
E. Palaimienė, Kaišiadorių 

raj., Zubiškių kaimas. Užs. M. 
Lazdutis, Hamilton, Canada.

Mažeikių I vidurinė mokykla, 
Mažeikiai. Užs. buvę Mažeikių 
gimnazijos mokiniai ir draugai.

Jonas Janušaitis, Vilnius. 
Užs. Juozas Janušaitis, Gary, 
IN

Izolina Zarankienė, Vilnius. 
Užs. Ambraziejus Numgaudas, 
Costa Mėsa, CA

„Centro Kubas” — Šarūnas 
Vareika, Vilnius.

Jonas Gaidauskas, Tauragė. 
Užs. Z. L. Sturonas, Harrison, 
Ar

Kęstutis Vilkonis, Joniškis. 
Užs. J. Vaineikis, Oak Lavvn, 
IL.

Kazlų Rūdos Miesto biblio
teka, Kazlų Rūda. Užs. Eug. 
Kleinas, Wollaston, MA

• Vaikai, nustebinkite savo 
tėvus, užprenumeruokite (arba 
pratęskite) jiems „Draugą”.

„Lietuvos Vaikų vilties” globojamos Rasytė Urbelionytė su mama Maryte.

LIETUVOS VAIKŲ VILTIES 
GLOBOJE

Sekmadienio vakaras. Sekly
čios antrojo aukšto gyventojai 
susirinkę salone žiūri televiziją, 
žaidžia, piešia, šnekučiuojasi. 
Prie uždaros, sieninės spintos, 
įrengtos Mariaus Vyganto „Ea- 
gle” skauto projekto uždaviniui 
atlikti, stovi tik vakar Mariaus 
ir draugų „Eagle” skautų at
vežtas elektroninis ledo rutulio 
žaidimas. Pakyla nuo sofos gel
tonkasės, vienmetės mergaitės. 
Viena su ramentų pagalba, kita 
su „vvalker” prieina prie žaidi
mo. Atsisėda. Žaidžia Rasytė su 
Justa naujai gauta dovana.

Rasytei Urbelionytei dešimt 
metų. „Lietuvos Vaikų vilties” 
globoje, Lietuvos Dukterų pasto
gėje Rasytė su mama Maryte 
jau išbuvusios devynis mėne
sius. Būdama šešių mėnesių, 
Rasytė persirgo meningokokce- 
mija - pačia sunkiausia menin
gito forma. Liga komplikavosi 
dešiniosios blauzdos ir pėdos 
arterijos ir venos tromboze, 
dešiniojo kulno kaulo suirimu. 
Po persirgtos ligos išliko 
dešiniosios blauzdos ir pėdos 
sutrumpėjimas, dešiniosios 
pėdos pirštų ir kulno defektai.

Spalio mėn. gale — gruodžio 
mėn. pradžioje padarytos opera
cijos, uždėtas kojos, pėdos tem
pimo aparatas. Koja pailginta 8 
cm, o pėdutė 3.5 cm. Šią savaitę 
Shriners ligoninės gydytojai ža
da nuimti tempimo aparatą, še
šiom savaitėm sugipsuoti kojy
tę, spręsti tolimesnę gydymo 
eigą. Taigi neaišku, kada Rasy
tė sugrįš į Salininkus, kur jos 
nekantriai laukia tėtis, brolis, 
sesutės.

„Lietuvos vaikų vilties” 
globoje dabar yra aštuoni Lietu
vos vaikai — septyni Čikagoje, 
vienas Los Angeles. Balandžio 
mėn. pradžioje atskrenda pir
masis vaikas, priimtas gydytis 
San Francisco Shriners ligoni
nėje. Šių vaikų prošvaistės 
džiugios.

Jūratė Budrienė ir 
Danutė Burbienė

METINIS PENSININKŲ 
SUSIRINKIMAS

Lietuvių pensininkų sąjungos 
narių metinis susirinkimas 
įvyko kovo 24 d. 1 vai. po pietų 
Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinės patalpose. Susi
rinkimą pradėjo valdybos pirmi
ninkas Stasys Vanagūnas, pa
sveikindamas sąjungos narius, 
o taip pat ir svečius, atvykusius 
į susirinkimą. Perskaitė darbo
tvarkę, kuri buvo vienbalsiai 
priimta. Prezidiumas buvo 
sudarytas, pakviečiant visus 
valdybos narius prie stalo. Pasi
džiaugta, kad nuo paskutinio 
susirinkimo iki šio nebuvo 
mirusių narių. Kadangi tai 
buvo metinis susirinkimas, visi, 
metų laikotarpyje mirę, nariai 
pagerbti minutės atsistojimu ir 
susikaupimu.

Valdybos sekretorius Antanas 
Zaura perskaitė pereito susi
rinkimo protokolą, kuris buvo 
priimtas su pagyrimu. Vyko 
valdybos pranešimai. Pirmi
ninkas pažymėjo, kad turėti 4 
susirinkimai, keletas valdybos 
posėdžių. Nario mokestis buvo 
gerai mokamas, tik sumažėjo 
narių skaičius. Dabar yra 150 
narių. Sąjunga buvo įsteigta 
1974 m. Taigi šiais metais 
sueina 20 metų nuo jos įstei
gimo. Pradžioje buvo labai gausi 
nariais: turėjo net 900, iš kurių 
daugiau negu 300 iškeliavo 
Amžinybėn, kiti išsikėlė, tokiu 
būdu beliko nedidelis narių 
skaičius.

Finansinį kasos stovį padarė 
iždininkas J. Blažys. Iš pra
nešimo paaiškėjo, kad sąjunga 
gerai laikosi. Revizijos komisijos 
aktą, pirmininkui Pranui 
Mačerniui neatvykus, perskaitė 
sekretorius Antanas Zaura. 
Revizijos komisijos aktas 
tiksliai atitiko iždininko 
pranešimą. Diskusijų dėl pra
nešimų nebuvo. Juozas Skeivys 
kvietė narius lankyti susi
rinkimus ir pagyvinti veiklą. 
Taip pat palinkėjo visiems 
linksmų Velykų.

Klausimuose ir sumanymuose 
buvo pasiūlyta įstoti „Draugo” 
fondan su 200 dol. Tas suma
nymas priimtas veik vienbal
siai. Tik du nariai balsavo prieš.

Nesant nominacijų komisijos, 
kiek padiskutavus, valdyba 
palikta ta pati dar vieniems 
metams.

Prieš baigiant susirinkimą, 
pirmininkas padėkojo valdybos 
nariams už glaudų bendradar
biavimą. Padėkojo šeimi
ninkėms, kurioms vadovauja 
Paketurienė, dovanų paskirs
tymo vadovei Marijai Strun- 
gienei, Paleliūnienei už pagalbą 
prie įėjimo. Nepamiršo ir ko
respondentės, aprašančios 
sąjungos susirinkimus.

Po to buvo kavutė su sumuš
tiniais ir pyragais, paruoštais 
darbščiųjų šeimininkių. Kavu
tės metu vyko gausus dovanų 
paskirstymas. Tuo ir buvo susi
rinkimas baigtas.

Ant. Repšienė

LB Cicero apylinkės metinis 
susirinkimas įvyko 6 d. Šv. An
tano parapijos salėje. Po lietu
viškų 11 vai. Mišių, kurias 
aukoti atvažiuoja kiekvieną 
sekmadienį kun. K. Trimakas, 
susirinko apie 50 dalyvių. Ren
ginio vadovės visus sutiko 
šiltais šypsniais, kvepiančia j 
kava, sumuštiniais ir skaniais 
kepsniais. Užkandus apylinkės 
pirmininkas inž. Raimundas 
Rimkus pradėjo susirinkimą. 
Jis pakvietė O. Venclovienę 
pakalbėti maldą, susirinkimui 
vadovauti inž. A. Stepaitį, sek
retoriauti Č. Bačinskienę. 
Pirmininkaujantis perskaitė 
darbotvarkę, kuri, dr. P. 
Kisieliui pasiūlius, buvo susi
rinkimo dalyvių priimta. Perei
tų metų protokolą perskaitė Č. 
Bačinskienė. Jis buvo priimtas, 
kaip parašytas.

Apylinkės pirmininkas pra
nešė apie metų veiklą ir atei
ties numatytus planus. Prieš 
svarbesnius įvykius posėdžiavo, 
o daugybę mažesnių reikalų 
atliko, pasikalbėdami asmeniš
kai ar telefonu. Valdyba dirbo 
darniai. Kai LB Soc. Reikalų 
tarybos paskyrimu įsipareigojo 
rūpintis Kuršėnų globos namų 
našlaitynu, iždas buvo beveik 
tuščias. Kasos papildymui 
birželio 20 d. suruošė cepelinų 
pietus ir rinko pinigines aukas. 
Stambesnės aukos gautos paštu, 
kai skaitytojai sužinojo iš 
aprašymo „Drauge”, kad šelpia
ma 80 našlaičių. Buvo su
rinkta daugiau kaip 1,200 dol. 
Pirkta vaistų, vitaminų, 
avalynės, rašymo priemonių, 
žaislų, rinkti naudoti ar nauji 
rūbai. Birželio 26 d. išsiųsti 34 
siuntiniai, spalio 19 d. išsiųsta 
12 siuntinių: iš viso 1,289 sv. 
Išleista 1,082.16 dol. Lapkričio 
11 d. vėl buvo suruošti pietūs 
iždui i«\aru.1dvti'ir parapijai pa
gelbėti.

Šiais metais didžiausias ren
ginys — Vasario 16-os minė
jimas, įvykęs vasario 6 d., buvo 
sėkmingai atšvęstas. Pagrin
dinis kalbėtojas buvo garbės 
konsulas Vaclovas Kleiza, kuris 
paskaitoj paminėjo gerąsias pro
švaistes Lietuvos ketverių metų

Atsisveikinant su buvusia Lietuvos Dukterų pirm. J. Smilgiene (sėdi kairėje). 
Viduryje sėdi kun. A. Tamošaitis, SJ ir buv. pirm. E. Kielienė; stovi iš kairės: 
J. Mikutaitienė, S. Jelionienė ir naujoji pirm. M. Noreikienė.

„Tune in to Your Heritage” 
video juostų konkursas Čika
gos valdiškųjų aukštesniųjų 
mokyklų mokiniams skelbia
mas Weigel Broadcasting bend
rovės, kurios žinioje yra vienin
telės Čikagoje daugiatautės 
televizijos stotys; WCIU-TV 
(Channel 26 ir WFBT-TV) 
Channel 23. Moksleiviai arba jų 
grupės, norinčios dalyvauti 
konkurse, paruošia 3-10 
minučių ilgio videojuostą, kuri 
parodo jų etninę kultūrą arba 
kilmę. Gali būti įvairios šven
tės, paradai, dokumentiniai 
filmai ir pan. Sudaryta komisija 
išrinks 10 geriausių filmų, 
laimėjusiems premijos bus 
įteiktos š.m. birželio mėn, o juos
tos parodytos 26 ir 23 televizijos 
kanale. Juostas konkursui 
reikia įteikti iki š.m. gegužės 1 
d. Daugiau informacijų 
teikiama, paskambinus „Tune 
in to Your Heritage” Video 
Avvards, tel. 312-263-2500.

kelyje į nepriklausomą gyve
nimą ir visus ragino įžvelgti 
pozityvius bandymus atsikū
rimo kelyje, atgavus nepriklau
somybę. Dalyvavo Šv. Antano 
parapijos klebonas kun. Mat- 
thew Brophy. Valdybos nario M. 
Baukaus pastangomis, dalyvavo 
miesto prezidentė Betty 
Loren-Maltese ir kiti miesto 
pareigūnai, kurie sveikino 
Vasario 16-os proga ir atsiuntė 
auką. Dalyvavo iš tolimesnių 
kraštų anksčiau Cicero gyvenę 
lietuviai, kuriuos LB jungia 
bendram darbui. Surinkta 3,196 
dol. aukų.

Iždininkas Ričardas Andri- 
šiūnas pasidžiaugė, kad šiemet 
daugiau pajamų kaip pernai; 
galėjo simboliškai apdovanoti 
(atsidėkodami už skelbimus) 
„Draugą”, radiją, Jaunimo 
centrą, operą. Metų eigoje gauta 
pajamų 7,353,93 dol., išlaidų 
turėta 5,889,16 dol. Kasoj likę
I, 464,77 dol.

Kontrolės komisijos aktą per
skaitė Gabrielė Račkienė. Ji ir 
A. Zailskas patikrino kasos 
knygas ir rado, kad finansinė 
atskaitomybė vedama tvarkin
gai kompiuterine sistema.

Diskusijose dalyvavo inž. K. 
Dočkus, dr. P. Kisielius, E. 
Radvilienė, A. Zailskas ir kiti, 
pareikšdami nuomones apie 
aukų išsiuntinėjimą, derinant 
aukotojo valią ir LB įstatus.

Po to vyko valdybos narių 
rinkimai. Pagal LB įstatus, 
valdybos nariams baigėsi 
veiklos laikas valdyboje, bet jie 
sutiko kandidatuoti ir buvo 
vienbalsiai perrinkti. Tokiu 
būdu valdyba liko ta pati: R. 
Rimkus, M. Baukus, K. Dočkus,
J. Balutis, G. Januškevičienė, 
R. Andrišiūnas, D. Pareigienė, 
J. Rugienienė, N. Sodeikienė, A. 
Šulaitienė ir O. Venclovienė. Į 
naują kontrolės komisiją įeina: 
A. Zailskas, G. Ročkienė ir B. 
Lazdauskas.

Susirinkimo pirmininkas inž. 
A. Stepaitis padėkojo už aktyvų 
pateiktos darbotvarkės klau
simų sprendimą ir užbaigė susi
rinkimą.

Česlovą Bačinskienė

„Vaidilutės” teatro kolek
tyvo praėjusį šeštadienį Jau
nimo centre parodytas „Nuodė
mingo angelo” pastatymas ir po 
to buvusi programa kavinėje 
sudarė gerą progą įsijausti ne 
tik į kūrinius, bet ir į Gavėnios 
rimtį. Nors žiūrovų nebuvo 
daug, tačiau atvykusieji sveiki
no teatro vadovybę ir vai
dintojus su pasisekusiu 
renginiu. Nemaža staigmena 
buvo pagrindinių teatro aktorių 
— M. A. Jurkutės ir N. V. 
Dumašiaus skaitytos eilės kavi
nėje apie meilę, kurios klausy
tojams sukėlė aktualių minčių. 
Prie visos šios programos ge
resnio pasisekimo nemaža pasi
darbavo režisierė iš Vilniaus 
Irena Leonavičiūtė, kuri jau an
tri metai dirba su „Vaidilutės” 
kolektyvu, per paskutinius kelis 
metus padariusiu pastebimą 
pažangą. _ ____

• Draugauk su „Draugu”!




