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Atidarytas BALTBAT 
mokymo centras

Vilnius, vasario 8 d. (Elta) — 
Adažių kariniame poligone ne
toli Rygos trečiadieni oficialiai 
atidarytas Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos taikos palaikymo pąjėgų 
mokymo centras. Atidarymo iš
kilmėse dalyvavo Baltijos vals
tybių prezidentai Algirdas Bra
zauskas, Guntis Ulmanis ir 
Lennart Meri.

Šiame poligone nuo sausio 22 
d. drauge mokosi formuojamo 
Lietuvos, Latvijos ir Estuos 
jungtinio bataliono BALTBAT 
karininkai ir puskarininkiai.

Po atidarymo iškilmių 
prezidentai surengė spaudos 
konferenciją. Joj? akcentuota 
BALTBAT reikšmė Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos bendradar
biavimui ir Baltijos šalių in
tegracijai į Europą. Anot Len
nart Meri, BALTBAT įkūrimas

Kunigai raginami dalyvauti 
rinkimuose, bet ne 

kandidatuoti
Vilnius, vasario 8 d. (Elta) — 

Lietuvos Vyskupų Konferenci
ja paragino kunigus aktyviai 
dalyvauti savivaldybių tarybų 
rinkimuose, kurie įvyks kovo 25 
dieną, bet nekandidatuoti.

Konferencijos vardu išplatin
tas pranešimas kunigams, 
kuriame sakoma, kad gauta 
daug prašymų iš politinių 
partijų atstovų ir iš pavienių 
asmenų leisti kunigams iškelti 
savo kandidatūras rinkimams į 
savivaldybes. Ta proga vysku
pai priminė Bažnyčios nuostatą 
šiuo klausimu.

Bažnyčios kanonuose sakoma, 
kad „dvasininkams draudžiama 
priimti viešas pareigas, kurios 
siejasi su dalyvavimu civilinės 
valdžios veikloje”. (Kan. 283 & 
1). Savivaldybės darbas aiškiai 
įeina į šią sritį. Tas pats kanonas 
toliau tęsia: „Dvasininkai tegul 
vengia viso to, kas nors ir nėra 
netinkama, bet yra svetima

TVF nuomone. Lietuvos
ekonomika

Vilnius, vasario 8 d. (Elta) — 
Antradienį vakare prezidentas 
Algirdas Brazauskas priėmė 
Tarptautinio Valiutos Fondo 
(TVF) misijos vadovą Adalbert 
Knobl. Jis su grupe TVF eks
pertų rengia metinį pranešimą 
apie tai, kaip vykdomas Lie
tuvos vyriausybės ir TVF per
nai pasirašytas memorandu
mas.

Lietuvos prokurorai 
nekels bylos 
A. Lileikiui

Vilnius, vasario 1 d. (LR-
AGEP) — Lietuvos Generalinė 
prokuratūra atsisakė kelti 
baudžiamąją bylą JAV piliečiui 
Aleksandrui Lileikiui ir prašyti 
JAV išduoti jį Lietuvai, rašo 
„Lietuvos rytas”. Lietuvos ar
chyvuose nerasta įrodymų, kad 
Aleksandras Lileikis būtų da
lyvavęs žydų žudynėse ar davęs 
nurodymą ką nors žudyti.

JAV Teisingumo departamen
tas prašė Lietuvos pareigūnų 
rasti papildomos medžiagos apie 
Aleksandro Lileikio veiklą Lie
tuvoje nacių okupacijos metais 
ir iškelti jam baudžiamąją bylą, 
kad galėtąjį deportuoti iš JAV.

prisidės ir prie saugumo stip
rinimo visame Baltijos regione.

Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
bendradarbiavimo išraiška — 
pernai birželį įkurta Baltijos 
šalių Ministrų Taryba. Todėl 
Latvijoje susitikę šalių prezi
dentai apsilankė ir Rygoje 
esančioje Baltijos Ministrų 
Tarybos atstovybėje, kur aptarė 
ekonominius klausimus.

Po pietų Jūrmaloje prasidėjo 
Baltijos valstybių vadovų susi
tikimas. Jie apsvarstys trišalio 
bendradarbiavimo klausimus, 
Baltijos Ministrų Tarybos veik
lą, pasienio apsaugos ir muiti
nių darbo problemas. Paskutinį 
kartą Baltijos šalių prezidentai 
buvo susitikę pernai, liepos 5 d. 
Jūrmaloje, kai derino savo pozi
cijas JAV prezidento Bill Clin- 
ton vizito į Rygą išvakarėse.

dvasininko luomui”. (Kan. 283 
& 2).

Pranešime rašoma, kad šių 
nuostatų tikslas nėra atskirti 
kunigus nuo visuomeninės veik
los, bet kuo laisviau ir geriau 
panaudoti jų padėtį visuomenės 
labui. Kunigų dvasinė misija 
yra skelbti Evangelijos tiesas, 
iškilti aukščiau politinių ginčų 
ir padėti patiems žmonėms da
ryti sprendimus Bažnyčios mo
kymo šviesoje.

„Kunigams lieka svarbi misi
ja padėti tautai apgalvoti spręs
ti savo visuomeninio gyvenimo 
klausimus, siekiant kurti lais
vą ir dorą kraštą. Turime paly
dėti tikinčiuosius tamsiu ir 
neaiškiu ateities keliu, apšviesti 
jų sprendimus Kristaus šviesa. 
Raginame visus aktyviau ir są
moningiau dalyvauti rinki
muose, įsijungiant į geresnės 
ateities kūrimą”, sakoma pra
nešime.

atsigauna
Adalbert Knobl pažymėjo,

| kad, TVF ekspertų nuomone, 
Lietuvos ekonomika po truputį 
atsigauna. Tai, be kita ko,liudi
ja nuolat augantis bendras 

į gamybos produktas, mažė
janti infliacija.

Misijos vadovas išdėstė prezi
dentui kai kuriuos TVF eks
pertų pasiūlymus. Jų nuomone, 
būtina pagerinti mokesčių ad
ministravimą. Valstybės biu
džetas, sakė jis, dėl blogo 
mokesčių rinkimo netenka la
bai daug pąjamų:

TVF ekspertai siūlo sutvarky
ti apmokėjimus už energiją. 
Skolos už ją neturi būti den
giamos biudžeto sąskaita, jas 
reikia perkelti ant mokėtojų 
pečių. Socialiai remtiniems žmo
nėms jie siūlo mkėti kompensa
cijas.

Buvo pareikštos kritiškos pa
stabos dėl tolesnio privatiza
vimo, TVF nuomone, nepagrįs
tai didelis yra neprivatizuotinų 
įmonių sąrašas.

Misijos pranešimas bus pa
teiktas TVF vadovybei. Gegužės 
pradžioje jis turėtų būti pa
tvirtintas ir kartu su išvadomis 
bei pasiūlymais atsiųstas Lie
tuvos vyriausybei. Pernai pasi
rašytas memorandumas galioja 
iki 1997 metų rugsėjo 30 dienos.

Lenkijos prezidentas Lech Walęsa (dešinėje) minutę padėjo galvą prieš spaudos konferenciją 
pirmadieni, po to kai jis buvusių komunistų dominuojamo Lenkijos Seimo nariams įsakė sudaryti 
naują vyriausybę arba jis Seimą paleis. Jis nepatenkintas, kad vyriausybė sustabdė reformas 
ir nieko nedaro dėl plintančios korupcijos. Antradienio vakarą Lenkijos Seimo daugumą 
sudarančios partijos nominavo dabartinio Seimo pirmininką, buvusį Komunistų partijos ideologą 
Jozef Oleksy ministru pirmininku. Tuo tarpu neaišku, ar jį patvirtins Walęsa. Bet jam pavyko 
pareikalauti naujos vyriausybės dėl to, kad Seimo daugumos frakcijos vieningai nerėmė prem
jero Waldemar Pawlak. Lenkijos prezidento rinkimai numatomi šiais metais Jei rinkimai vyktų 
dabar, Walęsa juos pralaimėtų.

Izraelio delegacija tyrė 
sovietų KGB archyvus 

Vilniuje
trinčiai panaikinti, įskaitant 
pernai rudenį viešai pareikštą 
apgailestavimą "dėl lietuvių 
dalyvavimo genocide prieš žy
dus, prezidento suburtą darbo į 
grupę žydų praeities proble
moms spręsti ir palankias dar
bo sąlygas žydų ekspertams 
Lietuvos archyvuose.

Archyvų direkcijos direk
toriaus pavaduotoja Veronika 
Karklelienė BNS koresponden
tui sakė, kad Izraelio delegacijai 
buvo sudarytos sąlygos susipa
žinti su visomis juos dominusio
mis KGB archyvų bylomis. Pa
sak jos, Lietuvos ir Izraelio 
ekspertai „bendravo ir bendra
darbiavo labai geranoriškai”, 
tačiau Vilniuje atliktas darbas 
kol kas vertinamas kaip preli
minari pažintis su dokumentais. 
Toliau darbas bus tęsiamas tiek 
Izraelyje, tiek ir Lietuvoje,

Sausio mėnesį 
infliacija vėl 

padidėjo
Vilnius, vasario 8 d. (Elta) — 

Sausio mėnesį infliacija Lietu
voje siekė 5.7%. Labiausiai pa
brango maisto produktai, gėri- I 
mai ir tabako gaminiai — 7.9%. 
Iš jų, pienas ir jo produktai pa
brango per 14%, sviestas — per 
23%.

„Ši produkcija iš esmės ir 
lėmė tokį didelį infliacijos šuo
lį metų pradžioje”, pareiškė Sta
tistikos departamento generali
nis direktorius Kęstutis Za- 
borskas. Departamentas bei 
Kainų ir konkurencijos tarnyba 
numato, kad pienas ir jo pro
duktai pabrangs, tiesa, nežy
miai ir vasario mėnesį. Vėliau, 
pavasarį, infliacįjoa lygis turėtų 
gerokai sumažėti, mano Statis
tikos departamento vadovas, i

Palyginti nedaug — 3.3% sau
sio mėnesį padidėjo išlaidos 
būstui, kurui, energijai, Dra
bužių ir avalynės kainos išaugo 
1.9%, namų ūkio reikmenų ir 
paslaugų — 1.5%. Gamintojų Į 
parduotos pramonės produkcijos 
kainos sausio mėnesį padidėjo 
5.2%.

Vilnius, vasario 4 d. (LA- 
AGEP) — Nuo vasario 3 d. trijų 
Izraelio teisininkų delegacija 
Vilniuje tyrė sovietų KGB ar- 
chuvus. Vasario 3 jie išvyko iš 
Lietuvos, sustiprinę savo abejo
nes dėl kai kurių okupacijos 
metais represuotų Lietuvos pi
liečių reabilitacijos pagrįstumo.

Izraelio teisininkai archy
vuose tikrino 56 Lietuvoje 
reabilituotų asmenų sąrašą, 
kurie, kaip įtariama Izraelyje, 
galėjo talkinti naciams žudant 
žydus Antrojo pasaulinio karo 
metu. Delegacijai vadovavo 
teisėjas pensininkas Aryeh 
Segalson. Drauge su juo dirbo 
advokatas Joseph Melamed, ats
tovaujantis Jeruzalės Yad 
Vašem muziejui ir moksliniam 
centrui žydų tragedijai tyrinėti, 
bei Wiesenthal centro atstovas 
Ephrąim Zuroff. Delegaciją 
lydėjo Rygoje reziduojanti 
Izraelio ambasadorė Lietuvai 
Tova Herzl.

Penktadienį delegaciją priėmė 
prezidentas Algirdas Brazaus
kas, po susitikimo žurnalistams 

• patvirtinęs, kad yra įtarimų, jog 
nepelnytai gauti reabilitaciją 
galėjo „kelios dešimtys” 
asmenų. Pasak prezidento, tuos 
įtarimus dar reikia patikrinti ir 
„viską nuodugniai išsiaiškinti, 
kad mūsų istorijoje nebūtų nei 
baltų, nei juodų dėmių”.

Wiesenthal centro atstovas į 
Efraim Zuroff pareiškė pasi-1 
tenkinimą susitikimu su Bra
zausku. „Prezidentas supranta 
problemos esmę”, sakė Zuroff ir 
vylėsi, kad Lietuvos ir Izraelio 
santykiai toliau gerės. Dviejų 
šalių santykius iki šiol temdo 
žydų kaltinimai masiniu lietu
vių bendradarbiavimu su na
ciais per Antrąjį pasaulinį karą 
ir nepagrįsta kolaborantų reabi
litacija.

Po nepriklausomybės atkūri
mo Lietuvoje reabilituota dau
giau nei 50,000 sovietų repre
suotų žmonių. Penkių asmenų 
reabilitacija vėliau panaikinta, 
įrodžius jų dalyvavimą žydų ge
nocide. Vyriausybė jau kuris 
laikas deda dideles pastangas

Nauja politinių 
kalinių bendrija

Vilnius, vasario 2 d. (LR- 
AGEP) — Paskutinį sausio mė
nesio savaitgalį į konferenciją iš 
visos Lietuvos susirinkę poli
tiniai kaliniai ir tremtiniai 
vienbalsiai įsteigė Politinių 
Kalinių ir Tremtinių Bendriją 
— nepriklausomą patriotinę vi
suomeninę organizaciją. Bendri
jos tarybos pirmininku išrinktas 
Seimo narys Antanas Stasiškis.

Konferencijoje dalyvavo 326 
žmonės. Bendrijos, kaip visuo
meninės organizacijos, įstei
gimą paskatino, Politinių Kali
nių ir Tremtinių Sąjungos, kaip 
politinės partijos, įsteigimas, 
kurios prezidentu tapo Balys 
Gajauskas. Šios organizacijos 
virtimas partija iš šios or
ganizacijos eliminavo narius, 
priklausiusius kitoms parti
joms. Pasak vieno konferencijos 
dalyvio, tai yra tam tikra prie
varta, nes partija yra tik vi
suomenės dalelė, negalinti 
apimti visumos. Seime yra 16 
politinių kalinių ir tremtinių, 
kurie priklauso skirtingoms 
partijoms — LDDP, Socialdemo
kratų, Tėvynės Sąjungos, Krikš
čionių demokratų ir kitoms.

• Biudžeto įplaukos Lie
tuvoje 1994 m. gruodžio mėnesį 
buvo rekordinės — 450 mil. litų. 
Tai didžiausia suma nuo pat 
1993 m. pavasario ir pasiekta 
daugiausia administruojant mo
kesčių surinkimą. Sausio mėne
sį įplaukos vėl pradėjo mažėti.

• Lietuvos Žemės ūkio mi- 
nisterįja gavo leidimą 5 mil. litų 
iš lėšų, skirtų Nacionalinei že
mės ūkio veiklos programai, pa
skirti kompensacįjai už 1994 m. 
derliaus maistinių grūdų kainų 
skirtumą.

• Rusijos prezidentas Boris 
Jelcin pasirašė įsaką, kuriuo re
miantis, bus reabilituota dau
giau kaip pusantro milijono 
karo belaisvių kurie po grįžimo 
į Šalį buvo apkaltinti išdavyste 
bei šnipinėjimu ir išsiųsti į 
stalininius lagerius. Išlikę gyvi 
gaus visas Antrojo pasaulinio 
karo dalyvių teises.

JAV Lietuvių 
Bendruomenė ragina 
atitaisyti neapgalvotą

pataisą
Vašingtonas, vasario 7 d.— 

JAV Lietuvių Bendruomenės 
visuomeninių reikalų tarybos 
pirmininkas K. Paulius Žygas 
antradienį pasiuntė laišką JAV 
Atstovų Rūmų Tarptautinių ry
šių komiteto pirmininkui Ben- 
jamin Gilman, išreikšdamas 
Amerikos lietuvių susirūpinimą 
Torricelli pataisa, kuria Balti
jos šalys paliekamos vienos 
rūpintis savo saugumu prieš 
Rusiją.

Žygas laišką pradeda, paste
bėdamas, kad H.R. 7 — Nacio
nalinio Saugumo Pagyvinimo 
įstatymas — pastato į pavojų 
tiek JAV saugumą, tiek ir Vi
durio bei Rytų Europą. Jis pri
mena, kad iki to, kai praėjusią 
savaitę šis Atstovų Rūmų komi
tetas priėmė vadinamąją Tor
ricelli pataisą, JAV politika 
nuosekliai tvirtino demokratijos 
laimėjimus Vidurio ir Rytų 
Europoje. Dabar, tačiau, sukel
ta abejonė dėl JAV politikos 
šiuo klausimu, rašo Žygas, 
ragindamas, kad kongr. Gilman 
„darytų visa savo galioje”, kad 
visos Vidurio ir Rytų Europos 
šalys, dalyvaujančios „Part
nerystės vardan taikos” progra
moje, būtų lygiai traktuojamos.

Laiške kongresmanui Gilman 
Paulius Žygas pastebi, kad su 
Torricelli pataisa sukurta poli 
tinė gairė JAV administracijai

Palanga ir Klaipėda
nesutaria dėl žemės
Vilnius, vasario 7 d. (LA- 

AGEP) — Klaipėdos miestas, 
Klaipėdos rajonas ir Palangos 
miestas jau kurį laiką nesutaria 
dėl žemės plotų, kuriuos iš ra
jono žemdirbių nori paimti 
Palangos ir Klaipėdos merijos 
savo miestams plėsti. Į šį plotą 
įeina ir buvę rusų armijos 
poligonai pajūryje, taip pat 
teritorija nuo Girulių miško iki 
paligono — Karklės gyvenamo
ji zona.

Kaip rašo „Lietuvos aidas”, 
grįžęs iš vasario 1 d. įvykusio 
Lietuvos vyriausybės posėdžio, 
Klaipėdos rajono valdytojas S. 
Tamolis džiaugėsi, kad pagaliau 
pateiktas kitas projektas, kuris 
šiek tiek apgins Tauralaukio ir 
Rimkų gyvenviečių žmones. 
Mat šios gyvenvietės patenka į 
Klaipėdos miesto plėtrai 
pageidaujamų 2,000 hektarų 
plotą. Pataisa, kuri bus pateikta 
Seimui svarstyti kartu su 
administracinių ribų pakei
timu, suteiktų čia gyvenan
tiems kai kurias teises. Būtent 
leistų šiose zonose įsigyti 2-3 ha 
žemės arba gauti atitinkamos 
vertės natūrą. Tačiau atstatyti 
daugiau kaip 3 ha natūrą 
nebūtų galima. Tiktai dar ne
aišku, ar šioje zonoje gyvenan
tys žmonės liks kaimiečiai, ar 
taps miestiečiais su tais 2-3 ha. 
Tai nuspręs Seimas. Ir jei ši 
pataisa bus priimta, kaimo 1 
žmonės bent iš dalies nepraras 
savo pagrindinio pragyvenimo 
šaltinio.

Minėtame vyriausybės posė
dyje su Klaipėda ir Palanga 
susitarta, jog kol kas neliečiami 
buvę rusų armijos poligonai 
pąjūryje bei Karklės gyvenamo
ji zona. Todėl didesnių diskusijų 
šiuo klausimu nebuvo.

saugumo reikalais, duodanti 
pirmenybę Rusijai ir atstu
miama dauguma naujųjų Vidu 
rio ir Rytų Europos demokra
tijų, „vėl padalinant Europą į 
tuos, kuri turi, ir tuos, kurie 
neturi”.

„Išbraukus 603 skyriaus 7-tą 
paragrafą, susidaro vaizdas, kad 
komitetas nustatė, kad jokie 
'Partnerystės vardan taikos’ 
programos nariai, išskyrus 
Lenkiją, Vengriją, Čekiją ir 
Slovakiją (vad. Vyšegradc šalys 
— Red.), negalės siekti pilnos 
narystės NATO gynybos organi
zacijoje”, rašoma laiške Atstovų 
Rūmų komiteto pirmininkui.

„Prie 603 skyriaus pridėjus 
8-tą paragrafą, yra tolygu 
pripažįstama Rusijos veto teisė 
siekiant plėsti NATO narystę 
ateityje, nes patvirtinama JAV 
politika 'glaudžiai bendradar
biauti su Rusija saugumo klau 
simais’ ”, rašo prof. K. Paulius 
Žygas. „Su dideliu nusivylimu 
pastebime, kad šis paragrafas 
nesako 'pasitarti ’ ir kitaip 
neišreiškia neformalesnio san
tykiavimo su Rusija”, rašoma 
Lietuvių Bendruomenės laiške.

„JAV Lietuvių Bendruome 
nės nariai labai rimtai žiūri į 
dabartinės Rusijos valdžios pa 
stangas pakirsti demokratijos 
laimėjimus Vidurio ir Rytų Eu
ropos šalyse, reikalaujant Rusi
jos įtakos sferos. Rusija vykdo 
karą, žudydama nekaltus civi
lius Čečėnijoje.

„H.R. 7, kaip dabar surašytas, 
garsiai ir aiškiai sako daugumai 
Vidurio ir Rytų Europos šalių, 
dabar dalyvaujančių „Partne
rystėje vardan taikos”, kad jos 
paliktos vienos („are on their 
own") saugumo atžvilgiu ir kad 
JAV požiūriu „atidarytas me
džioklės sezonas” („it’s open 
season”) jų atžvilgiu. Tokia 
žinia iš JAV destabilizuos šį 
regioną, kuris jau dabar susi
rūpinęs savo rytų kaimyno - 
Rusijos Federacjos — veiksmais.

„Mes esame jautrūs Rusijos 
Federacijos teiginiams, kad bet 
koks NATO plėtimas izoliuos 
Rusiją. Bet primename jums, 
pone pirmininke, kad per 160 
milijonų gyventojų turinti šalis, 
ištįsusi per 11 laiko pasikeitimo 
zonų, negali būti „izoliuota ša
lis”. Kaip istorikai parodė, yra 
daug didesnė galimybė, kad Ru 
sija pati save izoliuos nuo 
Vakarų ir vakarietiškų tradici 
jų. Nė viena šalis Rusijos 
europiniame pasienyje negali 
sudaryti karinės grėsmės Rusi
jai, kuri tebeturi per 1.5 mili
jonų ginkluotų karių, 24,000 
tankų ir 35,000 branduolinių 
ginklų”.

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Visuomeninių reikalų tarybos 

irmininkas prof. K. Paulius 
ygas baigia laišką, prašyda 

mas pirmininką kongresmaną 
Beąjamin Gilman ieškoti būdų 
atitaisyti neapgalvotą Torricelli
pataisą.

KALENDORIUS

Vasario 9 d.: Apolonija, 
Marijus, Erikas, Algė, Girvy 
das.

Vasario 10 d.: Šv. Skolastika 
(mirė 523) m.); Teodora, Elvyra, 
Gražutė, Skaistutis.

I >



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1995 m. vasario mėn. 9 d.

LIETUVIŲ TELKINIAI

DETROIT, MI

VASARIO 16 MINĖJIMAS

rengiamas Užgavėnių cepelinų 
balius. Ta pačia proga vyks ir 
laimės žaidimai. Parapijiečiai ir 
apylinkės lietuviai, o ypač nau
jieji apylinkės gyventojai, 
kviečiami atvykti į parapiją. 
Visos Mišios Šv. Antano bažny
čioje yra lietuvių kalba.

Sekmadienį, vasario 5 dieną, 
Dievo Apvaizdos Kultūros cen
tre įvyko Vasario 16-tos minėji
mas, kuriame dalyvavo daugiau 
negu 350 dalyvių.

Minėjimą pradėjo Detroito 
Lietuvių Organizacijų centro 
pirmininkas adv. Kęstutis Miš
kinis. Buvo įneštos apylinkėje 
veikiančių organizacijų vėlia
vos. Vėliavų įnešimui vadovavo 
„Švyturio” jūros šaulių kuopos 
vicepirmininkas Juozas Kin
čius. JAV himną giedojo Asta 
Jurgutytė, akompanavo Vidas 
Neverauskas. Invokaciją 
sukalbėjo Dievo Apvaizdos 
parapijos klebonas kun. 
Viktoras Kriščiūnevičius. Buvo 
pristatyti svečiai, kurių tarpe 
buvo Estų, Latvių, Pabaltiečių 
komiteto ir Pavergtų Tautų 
nariai. Prof. Aleksandras 
Štromas, JAV senatoriaus Spencer 
Abraham patarėjas tarptau
tiniams reikalams ir Mykolas 
Abarius, Lietuvos Saulių 
sąjungos išeivijoje pirmininkas.

Senatoriaus Levin, Kongreso 
atstovų Rivers ir Bonier 
sveikinimus perskaitė jų įgalio
ti asmenys. Michigano valstijos 
gubernatoriaus John Engler,
Detroito burmistro Dennis Ar
cher ir Southfieldo burmistro 
Fracassa proklamacijos buvo 
iškilmingai išstatytos prie 
Algirdo Vaitiekaičio surengtos 
parodos.

Naujai išrinktas JAV sena
torius Spencer Abraham kalbė
damas pabrėžė savo libanų 
kilmę ir žadėjo padėti Lietuvos 
reikaluose. Prieš minėjimą 
Detroito Lietuvių Organizacijų 
centro valdyba turėjo susi
tikimą su senatorium Spencer 
Abraham ir Lietuvos Respub
likos prokuroro pavaduotoju 
adv. A. Paulausku.

Pagrindinis kalbėtojas buvo 
Lietuvos generalinio prokuroro 
pavaduotojąs adv. Artūras 
Paulauskas. Savo kalboje prele
gentas pabrėžė Vasario 16 
dienos svarbą lietuvių tautai. 
Palietė dabartinės Lietuvos 
problemas.

Po minėjimo A. Paulauskas 
atsakinėjo į klausimus. Daugu
ma klausimų buvo apie Lietu
vos teisėtvarką. Iš klausimų ir 
atsakymų dalyviai susidarė 
vaizdą, kad organizuotas nūsi- 
kalstamumas Lietuvoje yra 
pasiekęs aukštas Lietuvos in
stitucijas. Jas nugalėti reikės 
pasiaukojusių teisininkų, įsta
tymų ir tvarkos. Prokuroro Pau
lausko dabartinė užduotis bus 
vadovauti 20 asmenų štabui, 
kuris kovos prieš organizuotą 
nusikalstamumą Lietuvoje.

Minėjime buvo priimta rezo
liucija, kurioje prašoma JAV 
paramos Lietuvos interesams ir 
parama Čečėnijai.

„Audinio” tautinių šokių 
šokėjai pašoko tris šokius. 
Vienetui vadovauja Asta Puško- 
riūtė-Soltis. Šokiams groja 
Virga Simaitytė.

Minėjimas buvo baigtas Tau
tos himnu.

Amerikos Lietuvių Tarybai 
surinkta 3,381 dol. aukų.

Minėjimą rengė DLOC val
dyba: pirm. Kęstutis Miškinis, 
vicepirm. dr. Algis Barauskas, 
nariai: Bernardas Brizgys, Eu
genija Bulotienė, Regina Juš
kaitė, Šarūnas Mingėla, Petras 
Pagojus, Ona Šadeikienė, Cėsys 
Šadeika ir Algirdas Vaitiekai- 
tis.

UŽGAVĖNIŲ CEPELINŲ 
BALIUS

Sekmadienį, vasario 19 dieną, 
Šv. Antano parapijos patalpose

l.m.

TADAS GRĮŽTA 
LIETUVON

Healing the Children/Michi- 
gan, Šarūnui Marčiulioniui pra 
šant, iškvietė 11 m. amžiaus Ta
dą Šumauską gydymui. Tadas 
Detroitan atvyko 1993 m. liepos 
23 d. Michigane jam teko išbūti 
18 mėnesių. Ilgai trukusi, sunki 
chemo-terapija Beaumant ligo
ninėje, dr. Main priežiūroje, 
pasibaigė sėkmingai.

Dalis Detroito lietuvių sten
gėsi padėti Tadui, bene il
giausiai jį globojo Lino ir Rūtos 
Mikulionių šeima. Paskutinius 
septynerius gydymo mėnesius 
Tadas gyveno amerikiečių Bob 
ir Barbaros Pocock šeimoje, 
kurioje auga trys vaikučiai ir 
kuri nuolat priima gydomą 
vaiką iš užsienio.

Sausio 15 d. Dievo Apvaizdos 
parapijos Kultūros centre, Dėt 
roito Lietuvos Dukterys suruošė 
„atsisveikinimo kavutę su Ta
du”. Atsisveikinime dalyvavo 
sūnaus parsivežti atvykęs 
Arūnas Šumauskas, Bob ir Bar
bara Pocock šeima su savo nau
ju globotiniu iš Gvatemalos, dr. 
Wiliam ir Mary Waring, kurie 
Tadu rūpinosi jo krizės metu, ir 
daug vietos lietuvių.

Trumpai kalbėjo Barbara Po
cock, pasidžiaugė, kad per Tadą 
susipažino su Lietuva, dėkojo 
visiems lietuviams Tadui padė- 
jusiems. Dr. Waring pranešė, 
kad Healing the Children orga
nizacijos veikla plečiama ir į 
Ohio valstiją ir jau yra iš
kviečiama 7 m. Edita iš Telšių 
akių operacijai į Toledo.

Visi linkėjo Tadui laimingos 
kelionės, džiaugsmo grįžus į 
savo šeimą Kaunan ir neužmirš
ti gerai išmoktos anglų kalbos.

Lietuvos Dukterys dėkoja vi
siems atsisveikinimo daly
viams, visiems linkėjusiems ir 
įteikusiems Tadui dovanėles.

Baigiant tenka perduoti 
Arūno Šumausko padėką Heal
ing the Children/Michigan di
rektorei Helen Salan, dr. Main, 
dr. Waring ir visiems, visiems 
lietuviams, kurie rūpinosi Tadu 
ir ypač Šarūnui Marčiulioniui. 
Lauksime Tado už vienerių me
tų, kai atvyks pasitikrinimui.

Jūratė Pečiūrienė

Detroito Lietuvių Organizacijų centro posėdyje. Iš k. — dr. Algis Barauskas, Lietuvos generalinio 
prokuroro pavaduotojas Artūras Paulauskas, DLOC pirm. adv. Kęstutis Miškinis, JAV senatorius 
Spencer Abraham, „Pagalba Lietuvai” pirm. Robert Boris ir Larry Dickerson, šen. Abraham Michi
gano valstijos direktorius.

DAUGIAU DĖMESIO 
LIETUVIŲ

BENDRUOMENEI

Sveikiname Jus Vasario 16 ir 
Kovo 11 proga. Linkime mūsų 
tėvynei Lietuvai greičiau įtvir
tinti savo nepriklausomumą 
Vakarų pasaulyje, kad laisve 
galėtume džiaugtis, ne tik mes, 
bet visos ateinančios lietuvių 
tautos kartos. Linkime išvystyti 
ekonomiką, kad niekada ne
reikėtų priklausyti nuo Rusijos. 
Linkime stiprėti dvasiniai, kad 
išsilaikytų tautinis sąmoningu
mas. Daug darbo ir pastangų 
— Lietuvos gyventojams. Daug 
darbo ir pastangų išeivijai.

JAV Lietuvių Bendruomenė, 
yra taip susiorganizavusi, kad 
Lietuvai gali padėti įvai
riose srityje ir kartu čia gy
venančius lietuvius telkti iš
laikyti tautinį savitumą. Šalia 
visuomeninės-politinės veiklos, 
Lietuvių Bendruomenė per 
apylinkes bando išlaikyti lietu
vybę, ugdyti tautinę sąmonę ir 
solidarumą, rūpinasi lituanis
tiniu švietimu, lietuvių kalba, 
spauda, kultūra, tautinėmis tra
dicijomis, lietuviškomis parapi
jomis, socialiniais, ekonominiais 
ir visuomeniniais reikalais, 
šalpa, jaunimu, sportu. Lietuvių 
Bendruomenė daug pastangų ir 
darbo skiria lituanistiniam švie
timui. Švietimo tarybos glo
boje veikia 23 lituanistinės mo
kyklos, kurias lanko daugiau 
tūkstančio mokinių. Džiugu, 
kad mokyklų skaičius nema
žėja, o didėja. 1994 metais buvo 
įkurtos dvi naujos mokyklos. 
Švietimo taryba teikia mokyk
loms ne vien finansinę paramą, 
ji rūpinasi mokslo priemonėmis, 
ypač programomis ir dėstomąja 
medžiaga, paruošia mokytojus. 
Prieš dvejerius metus perėmė 
vaikų žurnalo „Eglutės” reda
gavimą, rengia tarpmokykli
nius konkursus. Metinė finansi
nė apyvarta siekia maždaug
100,000 dolerių. Kitas gyvas pa
vyzdys yra socialinių reikalų 
taryba, kuri suteikia pagalbą

Po sėkmingo gydymo JAV-i 
Arūnas Šumauskas

laimingi i Lietuvą grįžta Tadas ir jo tėvelis

Nuotr. J. Tamulaičio

įvairaus amžiaus lietuviams, 
anksčiau atvykusiems ir dabar 
atvykstantiems iš Lietuvos ar 
kitų kraštų. Socialinių reikalų 
taryboje veikia ir „Lietuvos 
vaikų vilties” komitetas, iš 
Lietuvos į Ameriką gydymui at
gabena vaikus ir jų palydovus. 
Leidžia mėnesinį žurnalą „Pen
sininką”. Šįmet Lietuvių Bend
ruomenė ypatingą dėmesį 
kreipia sportininkams, nes 
Lietuvoje vyks V-tosiųs Pasau
lio Lietuvių Sporto žaidynės, 
stengiasi, kad jos būtų 
sėkmingos. Naujai susiorgani
zavusi Lietuvių Bendruomenės 
rėmuose ekonominių reikalų 
taryba aktyviai įtraukia į 
darbą pajėgius JAV ekonomis
tus ir verslininkus, padėti 
Lietuvai. Lietuvių Bend
ruomenė yra vienintelė JAV 
lietuvių grupė, turinti savo 
raštinę (informacijos centrą) 
Washington, DC.

Čia tik keletas pavyzdžių. 
Nepaminėta kultūros, visuo
meninių reikalų, organiza
cinių reikalų, jaunimo ir kitų 
veiklos pavyzdžių. Visa tai 
reikalauja ne vien idėjų, daug 
neapmokamų darbo valandų, 
bet ir pajamų LB Krašto valdy
bos veikla remiasi Jūsų auko
mis, kurios yra renkamos Va
sario 16-tosios proga. Atminki
te, kad Lietuvių Bendruomenės 
vadovybė yra Jūsų išrinkta. Tai 
vienintelė lietuvių organizuota 
grupė, kurios rinkimuose gali 
dalyvauti visi lietuvių kilmės 
šiame krašte gyvenantys 
asmenys. Daug pajamų, reika
lingų sėkmingai veiklai išvys
tyti, sutelkia patys vadovai, pra- 
vesdami įvairius vajus. Parama 
gaunama ir iš Lietuvių fondo. 
Laikas nuo laiko susilaukiama 
palikimų, tačiau būtų sunku iš
vystyti ir išlaikyti veiklą be 
Jūsų nuoširdžių aukų.

JAV Lietuvių Bendruomenei 
aukas galima įteikti per Detroi
to apylinkę. Jos bus renkamos 
vasario ir kovo mėnesiais. Au
kas renka apylinkės valdybos 
nariai’: Dalia Gaškaitė, Saulius 
Kaminskas, Danutė Petrusevi- 
čiūtė, Sigitas Viskantas ir pirm. 
Nijolė Zelvvender. Aukas galima 
įteikti ir Tarybos nariams — 
Vytautui Kutkui, Algiui Rugie
niu!, Janinai Udrienei, Jonui 
Urbonui ir Michigan apygardos 
pirm. Liūdai Rugienienei. Če
kius prašoma rašyti „Lithua
nian American Community, 
Ine”, vardu. Galima nusirašyti 
nuo mokesčių.

Iš anksto dėkojame už Jūsų 
visokeriopą paramą JAV Lietu
vių Bendruomenei ir Detroito 
apylinkei, tik bendromis 
pastangomis išsaugosime lietu
vybę mūsų jaunimui ir efek
tyviai padėsime Lietuvai.

JAV LB Detroito apylinkė

GAMTOSAUGOS
KONFERENCIJA

Valdas Adamkus, US EPĄ 
5-to regiono administratorius, 
atidarys Environmental Re- 
sponse Planning konferenciją 
š.m. kovo 8 d., 8:15 val.r. Uni- 
versity of Detroit Mercy Word 
konferencįjų salėje, 8200 W. Ou- 
ter Drive, Detroit, Michigan. Jis 
kalbės apie apleistus miesto 
laukus, pastaruoju laiku tapu-

sius vienu iš svarbiausių rūpes
čių visai Amerikai. V. Adamkus 
yra narys įvairių komisijų: 
Great Lakęs Water Quality 
Board, US EPĄ Great Lakęs 
National Program, Ohio Valley 
Water Sanitation Commission, 
taip pat JAV ir Rusijos federa
cijos darbo grupė dėl vandens 
teršimo mokslo ir technologijos. 
V. Adamkus yra didžiai verti
namas ne vien tik valdžios ir 
pramonės sluoksniuose, bet ir 
tarp environmentalistų, kovo
jančių dėl gamtosaugos 
išvystymo.

Saulius Šimoliūnas

ARTĖJA KAZIUKO MUGĖ

Detroito lietuvių skautija 
sparčiai ruošiasi Kaziuko 
mugei, kovo 5 d. vyksiančiai 
Dievo Apvaizdos parapijos 
patalpose. Skautai ir skautės 
kviečia visuomenę atsilankyti į 
šį metinį jų renginį. Atidarymas 
— tuoj po šv. Mišių. Visi kvie
čiami apžiūrėti skautų ir 
skaučių prekystalius ir pasi
rinkus įsigyti gražiųjų rankdar-

SAN FRANCISCO, CA 

LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

MINĖJIMAS

Sekmadienį, vasario 12 d., di
dingoje St. Mary’s katedroje 
vyks San Francisco lietuvių 
bendruomenės Vasario 16 -sios 
minėjimas. Iškilmės prasidės 
11-tą vai. ryto. Šv. Mišiose bus 
prisiminti žuvusieji už Lietuvos 
laisvę. Po Mišių, susirinkus di
džiojoje St. Francis salėje, 
pagrindinę kalbą sakys ambasa
dorius dr. Alfonsas Eidintas. Tai 
bus pirmas jo susitikimas su 
šios apylinkės lietuvių bend
ruomene. Po Ambasadoriaus 

1 kalbos bus trumpa programėlė, 
naujos valdybos rinkimai ir 
draugiškos vaišės.

San Francisco apylinkėjt 
lietuvių nedaug. Bendruomenėj 
nariai gyvena toli vieni nuo 
kitų, tačiau vieningai ir nuošir
džiai remia patriotinę veiklą. 
Skyrius ypač vertina praėjusių 
dviejų metų valdybos narius: 
pirmininkę Eveliną Mickevi
čienę, vicepirmininką Algį Ba- 
čanską, sekretorę dr. Augustą 
Šaulytę, iždininką Vytą Pal- 
čiauską, pagalbininkus ir pata
rėjus Dalią Grybinaitę-Lee, 
Ingą Marčiulionienę, Lilą 
Pažemėnienę ir Gintą Federą.

Evelinai Mickevičienei vado
vaujant, narius suartino 
valdybos ruošti minėjimai, 
vakaronės, koncertai, šokiai, 
pokyliai ir linksmos gegužinės. 
Valdybos tikslas nebuvo vien 
tik linksmybės: ji skatino narius 
neužmiršti politinės veiklos, 
spausti Prezidentą Clinton, kad 
slapčia neperleistų Baltijos 
kraštų Rusijos įtakon. Neuž
migdama Lietuvos vargų, val
dyba užmezgė labdaros ryšius 
su Tauragės ir Radviliškio 
vaikų globos namais. Nariai 
gausiai aukoja vaikučių gerovei 
kelti. San Francisco bend
ruomenės nariai širdingai 
dėkoja valdybos išeinantiems 
nariams už jų atliktus darbus.
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Metams Vi metų 3 mėn.
JAV $95.00 $55 00 $35.00
Kanadoje ir kitur (U.S.) $110.00 $60.00 $40.00
Tik šeštadienio laida:
JAV $55.00 $40.00 $30.00
Kanadoje ir kitur (U.S.) $60.00 $45.00 $35.00
Užsakant į Lietuvą —
Oro paštu $500 00 $250.00
Tik šeštadieninio laida $160.00 $85 00
Paprastu paštu $100.00 $55.00
Tik šeštadienio laida $55.00 $55.00

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

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

bių. Išbandyti laimę laimė
jimuose ir būtinai pasivaišinti 
gardžiais lietuviškais namų 
gamybos patiekalais, pasmagu 
riauti tik Kaziuko mugėje gau
namais kepiniais. Bus įvairių 

• žaidimų vaikams, o suaugusieji 
turės progos pabendrauti su 
seniai bematytais draugais ir 
pažįstamais. Visi laukiami.
Detroito skautai ir skautės

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

9830 S. Rldpeland Ava. 
CMcago Rldga, IL 80415 

708-838-0822 
4149 W. 83rd St. 

312-735-7709

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4*47 W. 103 St., Oak Lewn, IL

Pirmas apyl su Northwestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tel. 70S-422-S2*0

Kab. 312-735-4477;
|Rez. (708)248-0087, arba (708)246 6581 

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

EMOCINĖS LIGOS
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

0440 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą

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

3800 W. 88 SI. T«t. (708) 422 0101 
Valandos pagal susitarimą
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trečd uždaryta, ketvd 1-3 v p p
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8132 S. Kedzle Ava.. Chlcego
(312) 778-8388 arba (312) 488-4441 

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS

GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS

KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja

3315 W 55th St.. Chicago. IL
Tol. (312) 470-2112

9525 S 79th Avė , Hickory Hills. IL
Tol. (700) 500-8101
Vai pagal susitarimą

DR. VILIJA KERELYTĖ
Chiropraktinis gydymas, sveikos 

mitybos pritaikymas ir akupunktūra
7271 B. Mariom, tol. 705-5*4-0400 

Brtdgevtew, IL 00455
Valandos pagal susitarimą

Tol. kabineto Ir buto: (700)452-4150 
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 to. SOth Avė., Cicero

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
172 SoMNor BL, Blmhurat. IL 00128 

70*-*41-2*0*
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais M. 704-434-1120

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS

7722 6. Kedzle, CMcafo *0*52 
Tol. 312-434-2123
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, OMAHA, NE
MOKYKLOS RŪPESTIS

Omahos lituanistinė mokykla 
yra įsikūrusi sename, buvusios 
parapijinės mokyklos pastate. 
Netikėtai mirus klebonui, 
lituanistinei mokyklai atsirado 
nauji rūpesčiai. Ne tik Lietuvoje 
mokyklos pergyvena mokyklų 
apšildymo problemą, bet ir 
nedidelėje Omahos lietuvių 
bendruomenėje lituanistinei 
mokyklai yra sustabdytas 
klasės apšildymas. Dėl šios 
priežasties mokyklos vedėja 
Aušrelė Sakalaitė, pasitarusi su 
mokinių tėvais, nutarė 
pamokas tęsti vedėjos namuose. 
A. Sakalaitė jau ne pirmą kartą 
mokyklos gerovei yra parodžiu
si išskirtiną rūpestį ir dėmesį.

LB Švietimo taryba šiuo 
reikalu yra taip pat susirūpi
nusi ir įsipareigojusi mokyklai 
padėti. Regina Kučienė

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

KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kadžio Ava., 
Chicago, III. 60*52

Cardlac Dlagnosls, Ltd. 
Mnrųuette Medlcal Bulldlng 

6132 S. Kedzle 
Chicago, IL 00529 
Tol. (312) 436-7700 

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

širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberte Rd., Hickory Hllle, IL
1 mylia | vakarus nuo Harlem Avė

Tel. (700) 590-4055
Valandos pagal susitarimą

Dr. RAIMUNDAS RUGINIS
Chiropraktinis gydymas nuo 

nugaros, kaklo ir galvos skausmų
1025 Ogdon Av*.

Lįsi*, IL 60532 
T*l. 708-963-1410

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kedzle

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

Vizitai apmokami Medicare
Kabineto tol. (312) 776-2550 

Namų 700-440-5545
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms

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

Kalbame lietuviškai 
5105 S. Archer Avo. (prie Austin) 

Valandas pagal susitarimą
Tol. (312) 555-7755

ARAS ŽUOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS
Good Samarltan Medlcal Centor- 

, Napervllle Campue
1020 K. Ogden Avė., Sulte 310, 

Napervllle IL 80583 
Tol. 700-527-0000

Valandos pagal susitarimą
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Lietuvių fondo valdybos pirm. Stasys Baras, įteikė paramos čekį Pasaulio lietuvių centro valdybos 
pirm. Algiui Bakaičiu, kad svarbi šio centro veikla dar ilgai džiugintų artimesnių ir tolimesni 
vietovių lietuvius. Iš kairės: Algis Bakaitis, Stasys Baras, Rimas Domanskįs ir dr. Antanas Razma

Nuotr Vytauto Jasinevičiaus

PAGALVOKIM IR 
PRADĖKIM ŠVĘSTI

JURGIS JANKUS

Pabėgę į Vakarus nuo mūsų 
krašto pavergėjo, kur nors 
didesnėn krūvon susitelkę, švęs- 
davome /asario šešioliktąją, 
tautos iš rusų vergijos išsilais
vinimo dieną, bet ją švęsdavom 
su skausmu ir liūdesiu. Atsi
menu, kad pradžioje daugelis 
vakariečių nesuprato mūsų 
tokio šventimo, tokio nuobo
daus, surūgusio. Buvo tokių, 
kurie net siūlė pasimokyti iš jų, 
kaip savo tautines šventes 
švęsti. Senesnieji galėtumėm 
dar gerai atsiminti, kaip sunku 
buvo juos įtikinti, kad, tą dieną 
švenčiant, džiaugsmo mums ne
siranda, kad negalime džiaug
tis, kai krašte pasilikusius žudo, 
tremia, kalina; kad negalima 
čia džiūgauti, kai visas mūsų 
kraštas apkaltas vergijos 
pančiais. Niekas netikėjo, kad 
Rusija, pasivadinusi Sovietų 
Sąjunga, galėtų būti tokia baisi. 
Jiems baisūs tebuvo tik Vokieti
jos naciai. Daug metų prabėgo, 
kol bent kai kurie pradėjo 
suprasti, kaip iš tikrųjų yra, o 
mes vis šventėm su skausmu 
širdyje. Taip reikėjo, taip 
įpratom, Nepriklausomybės 
šventės tapo šabloniškais 
,.paminėjimais”, kad tokia 
diena kažin kada buvo, o dabar 
„paminėjimą” ruošiančios orga
nizacijos veiklai reikia pinigų. 
Apie minėjimo terminą esu mė
ginęs šnekėti su švenčių ren
gėjais, bet jiems toks šventės 
pakeitimas į minėjimą buvo taip 
prie širdies, kad net aiškino, jog, 
nuosekliai galvojant, taip ir 
reikia. Juk neliko nei tos 
šventės, nei Nepriklausomybės. 
Jeigu kitaip atsitiktų, tada esą 
tai švęstumėm. Ir dar kaip! Net 
žemė linksmiau atsidustų nuo

džiaugsmingų mūsų ūkčiojimų. 
Bet kai kraštas vėl tapo laisvas, 
atsikratęs vergijos, užuot 
išsilieję džiaugsmu, vėl bėgame 
tais pačiais, mūsų pačių per 
keliasdešimt metų išmintais, 
takais, vėl savo veiklai renkame 
pinigus, vėl sukame galvas, 
kaip rezervuotis patalpą, ypač 
tose vietose, kur tam reikalui 
tėra tik viena, arčiausiai prie 
šešioliktosios, kad kita orga
nizacija neužlįstų už akių ir tos 
dienos aukas nesusirinktų sau. 
Įsižiūrėję į savo organizacijos 
nors ir gražiausius užmojus, 
kartais į savo pačių garbę, (kad 
štai mes daugiausia surinkome) 
užmirštame, kad Lietuva nėra 
vienos ar kitos organizacijos 
nuosavybė ir kad jos laisvės 
šventė yra daug didesnė ir už 
kilniausius kokios organizacijos 
ar asmens užmojus. Nepriklau
somybės šventė, ta iš vergijos 
išsilaisvinimo diena, turi žmo
nes jungti į draugę, neskaidyti, 
nesupriešinti, nenuteikti vienus 
prieš kitus. Tam turime visus 
metus šiokadienių, o toji diena 
turi būti susikaupimo ir didelio 
džiaugsmo diena. Nesakykite, 
kad Lietuvoje prasta valdžia, 
kad į ją susėdo vakarykščiai 
vergų varovai, o susėdę žiūri ne 
krašto gerovės, bet tik taikstosi 
jį kuo labiausiai apiplėšti, tai ko 
mums čia džiūgauti...

Nesakau, kad dabartinė val
džia tokia, kokios iš vergijos 
ištrūkusiam kraštui reikėtų. Aš 
pats linkęs ją pavanoti, o vano
ja (ir dar kaip!) ir išsilais
vinusios Lietuvos žmonės. Kaip 
tik jau vien todėl reikia džiū
gaut, kad patys rinkėjai gali 
savo išrinktuosius vanoti ir 
niekas nebegali jų už tai į kalė

jimus grūsti ar j tolimiausias
imperijos valdas numarinti 
vežti.

O kai dėl netikusios valdžios, 
tai ar negyvename krašte, ar ne
prisižiūrime į partijų priešrin
kimines peštynes, į kurias ir ne 
vienas iš mūsų pačių įsitraukia
me, bet ar kada matėme, kad 
kas tampytųsi dėl liepos mėne
sio Ketvirtosios. Liepos Ket
virtoji, Nepriklausomybės šven
tė yra visų, ir ja džiaugiasi visi, 
kaip išmano Ar ne laikas ir 
mums pasimokyti ir kurti savo 
Nepriklausomybės šventės 
šventimo tradicijas?

Aną dieną, šnekučiuodamas 
su vienu visuomenininku, už
siminiau tą mūsų šventės bėdą. 
Jis visiškai sutiko, kad esame 
negeram kely, bet ir klausė, ką 
daryti jau vien dėl to, kad vis 

i mažiau žmonių į tuos šaukia- 
i mus „minėjimus” tesusirenka. 
Kai paminėjo, kad j gegužines, 
į Kalėdų eglutes ir neraginami 
susirenka, man toptelėjo, kad 
taip yra todėl, jog šventę pa
vertėm „minėjimu” ir pinigų 
rinkimu. Kodėl kiekvieno tel
kinio vadovaują žmonės nega
lėtų paduoti vienas kitam ran
kas, laiku susikviesti visų kartų 
veiklesnius žmones, sudaryti 
telkinio vieną Nepriklausomy
bės šventės organą, ir jis tikrai 
surengtų tokią šventę, kad kiek
vienas, ir didelis, ir mažas, visa 
širdimi norėtų joje dalyvauti. Iš 
aukšto mokyti, ką daryti, jų ne
reikėtų. Savo tarpe, ypač iš 
jaunesniųjų, turime labai gabių 
žmonių, ir jie sugebėtų tokias 
šventes rengti, kad į jas visi su 
malonumu eitų, nes justų, kad 
tokiuose renginiuose kiekvienas 
atsigauna ir pąjunta artumą ne 
tik vienas kitam, bet ir savo 
tolimam kraštui. Pagalvokime 
apie savo misiją, pamokymus ir 
pasipinigavimus palikime ki
toms dienoms, o iš vergijos 
išsilaisvinimo diena išmokime 
pasidžiaugti atviromis širdimis.

PAREMKIME JAV LB 
KRAŠTO VALDYBĄ

Neužmirštamą įspūdį pali
kusi, sklandžiai ir pakilioje 
nuotaikoje praėjusi 1994 m. rug
sėjo 17-18 d., Arlingtone, VA, 
pirmoji JAV LB Tarybos sesija 
išrinko Krašto valdybos pirmi
ninke advokatę Reginą Naru- 
šienę, buvusią pereitos 
valdybos, kuriai vadovavo 
Vytas Maciūnas, vicepirmi
ninkę. Spaudoje jau buvo žinių 
apie jos rūpesčius, sudarant 
naują Krašto valdybą, buvo jos 
pareiškimų apie planuojamos 
veiklos gaires, prisilaikant LB 
Tarybos nutarimų. Ir štai dabar, 
Vasario 16-osios minėjimo iš
vakarėse, dailiai paruoštu 
keturių puslapių leidinėliu nau
joji valdyba prisistato Jungtinių 
Amerikos Valstijų lietuvijai su 
Krašto valdybos veiklos veiklą 
atspindinčiu šūkiu: VILTIS, 
LAISVĖ, PASITIKĖJIMAS!

Šį šūkį lydi keturi skambūs, 
bendruomeninio turinio saki
niai: „Mūsų širdis ir siela 
amžinai surišta su Tėvyne 
Lietuva. Ateitis — ar užsienyje, 
ar Tėvynėje — reikalauja pasi
ryžimo praeities darbus tęsti į 
naują rytojų. JAV Lietuvių 
Bendruomenės darbas — ugdyti 
Tėvynės meilę užsienyje ir 
stiprinti laisvąją tautą. Su 
viltimi sulaukėme Lietuvos 
laisvės, su viltimi žengsime į 
vieningą ateitį”.

Šie žodžiai, nenutolę nuo 
Lietuvių Chartos, paskelbusios 
organizuotos tautinės veiklos 
įpareigojimų pabirusiai po 
Vakarų pasaulį lietuvijai. 
Sąmoningasis lietuvis sąži
ningai ir toliau žengia Char
tos nurodytu keliu, trokšdamas 
nemirti savąjai tautai ir tėvynei 
Lietuvai.

„Tik su Jūsų, parama galė
sime išvystyti tokią visuo
meninę veiklą, kuri nugalės 
Vakarų abejones ir rusų val- 

i džios propagandą. JAV LB VRT 
1 įstaiga Washington, DC, yra 
mūsų įrankis palaikyti pasto
vius ir nuolatinius ryšius su 
Amerikos valdžios ir nevaldiš- 
komis įstaigomis bei spauda. 
Įstaiga taip pat koordinuoja kas
dieninius ryšius tarp VR veikė
jų apylinkėse ir atskirose vieto
vėse”, — rašoma leidinėlyje.

Leidinėlio pradžioje supa
žindinama su Krašto valdybos 
vardine sudėtimi. Prijungta ir 
nuotrauka. Iš buvusios, Vyto 
Maciūno vadovautos valdybos 
yra keturi darbuotojai: pirmi
ninkė Regina Narušienė — 
buvusi vykdomoji vicepirmi
ninkė, aktyviai talkinusi pirmi
ninkui,ypač mezgant ryšius su 
Lietuva; Birutė Jasaitienė, sėk

mingai vadovaujanti bene 
trečioje Krašto valdyboje 
Socialinių reikalų tarybai. Jos 
rūpesčiu socialiniams klau
simams atsirado skyrius ir 
„Draugo” dienraštyje. (Įdomu, 
ar šio skyriaus skaitytojai 
prisimena reikalą paremti 
dienraštį?); Regina Kučienė — 
irgi jau ilgametė Švietimo tary
bos vadovė, sumaniai bei kūry
bingai organizuoja Amerikos 
lietuvių švietimą; dr. Vitolis 
Vengris, sumaniai tvarkęs 
mokslinius klausimus Vyto 
Maciūno valdyboje, lieka dirb
ti ir toliau. Anksčiau buvęs 
Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės valdybos pirmininkas 
dr. Vytautas Bieliauskas yra 
šios valdybos vykdomasis vice-| 
pirmininkas. Tai svari 
bendruomeninė jėga, pažįstant 
jį kaip vieną pirmųjų bend
ruomenės idėjos formuotojų. 
Algis Rugienius, buvęs JAV LB 
tarybos pirmininkas, vadovauja 
sporto reikalams.

Nauji reidai JAV LB veiklos 
viršūnėje jau daugiau ar mažiau 
visuomenei pažįstami iš jų 
triūso lietuvybės dirvonuose. 
Seselė Margarita Bareikaitė, 
pažįstama iš visuomenės veik
los, vadovaus Religinių reikalų 
tarybai; dr. Paulius Žygas, 
pažįstamas irgi iš visuomeninės 
veiklos, vadovaus Visuome
ninių reikalų tarybai, kai šiuo 
metu ypatingą rūpestį kelia 
rusiškasis lokys; Algis Rimas 
vadovauja Ekonominių reikalų 
tarybai, pradėjusiai sėkmingą 
veiklą Vytauto Maciūno Krašto 
valdybos kadencijoje; Rita 
Likanderytė, besireiškianti 
spaudoje, vadovaus informaci- 

• jai; Linas Norušis, aktyvus 
bendruomenininkas, tvarkys 
finansus; dr. Vilija Kerelytė,

Į veikli skautė, organizatorė, 
bendruomenininkė, dabar 
Krašto valdybos sekretorė; 
Ramutis Pliura tvarkys iždą, 
pagelbėdamas finansų reikalų 
vicepirmininkui Linui No-
rušiui.

Naujoji Krašto valdyba 
sudaro puikų įvaizdį, o tuo pačiu 
ir viltį, kad JAV Lietuvių 
Bendruomenės darbai, 1951 m.

, lapkričio 18 d. prasidėję New 
i Yorke paskelbtuoju JAV Lietu
vių Bendruomenės aktu, sėk
mingai nusitęs į tolimą ateitį, ir 
lietuvis šioje palaimintoje 
laisvės šalyje bus gyvas ilgus 
šimtmečius. Šio tikslo siekdami 
ir Vasario 16-osios istorinę 
dieną švęsdami, nuoširdžia 
auka paremkime Krašto valdy
bos veiklą.

Balys Raugas

Sakoma, kad pavergtos tautos 
turi tik vieną tikslą: laisvę, 
apvainikuotą nepriklausomybės 
paskelbimo ar atkūrimo aktu. 
Siekiant nepriklausomybės, su- 
sįjungia skirtingų luomų, pažiū
rų ir partijų žmonės, išskyrus, 
žinoma, tuos, kurių besąlyginis 
lojalumas priklauso krašto 
okupantui. Bet ir čia pasitaiko 
išimčių, kai savo tautos inte
resai pastatomi aukščiau už 
svetimųjų politiką. Jeigu kova 
sėkminga ir pasiekiamas svajo
nių išsipildymas — nepriklau 
somybė, vėl pasireiškia partijų 
ir individų interesai, stengiantis 
įkopti į valdžios viršūnę arba 
bent kiek galima arčiau jos. 
Dažnai, tos viršūnės siekiant, 
nesiskaitoma su priemonėmis 
ar pasekmėmis. Tuomet labiau
siai nukenčia tautos interesai, 
pamirštant, kad dar neseniai 
dėl jų virė žūtbūtinė kova.

Tai galima pastebėti kone 
visose Rytų ir Vidurio Europos 
respublikose, šio dešimtmečio 
pradžioje išsilaisvinusiose iš 
Sovietų Sąjungos okupacijos. 
Tas pats pasimetimas matomas 
ir šiandieninėje Rusijoje. Prez. 
Jelcinas, pasaulio vadintas di
džiuoju demokratijos šalininku, 
vedančiu pavojingąjį vakariečių 
priešą — Rusiją, į taikios, 
kooperuojančios, galbūt net pa
klusnios, partnerės rolę, pasta
ruoju metu pradeda įgauti dik
tatoriaus įvaizdį. Jo įsakymu 
vykdomi karo veiksmai prieš 
čečėnus, stiprus serbų užta
rimas Bosnijoje ir griežtas 
pasisakymas prieš NATO pasi
stūmėjimą į Rytus, parodo višai 
kitą Rusuos veidą, negu tas, ku
rį Vakarų pasaulis norėjo ir 
tikėjosi matyti.

Jelcino įtaka jaučiama ir šia
pus Atlanto. Ne vieno kito, o tik 
tos įtakos dėka Baltijos vals
tybės ir Ukraina praėjusią sa
vaitę JAV Atstovų rūmuose 
buvo „išbrauktos iš galimų kan
didačių į NATO narystę”. 
Reikia tikėtis, kad stipri bal- i 
tiečių, gyvenančių šiame kraš- ' 
te, reakcija galės pakreipti 
Kongreso atstovų ir senatorių 
balsus mums palankesne 
linkme.

Lenkija šiuo atveju laimin
gesnė. Nors Jelcinas taip pat 
nusistatęs prieš jos įsijungimą į 
NATO, bet Lenkija iš sąrašų 
neišbraukta. Lenkams, kaip ir 
baltiečiams, ypač Lietuvai, 
NATO „skėtis” užtikrintų bent 
tam tikrą apsaugą prieš Rusijos

Danutė Bindokiene

NATO ir Lenkija
kėslus. Nors Lenkija turi 38 mil 
gyventojų ir plotu toli pralenkia 
Lietuvą, bet vis tiek laikoma 
maža valstybe ir prieš rusiškąjį 
agresorių neilgai išsilaikytų. 
Kad Lenkija sėkmingai kėliau 
tų demokratijos keliu, reikia 
vakariečių paramos ir apsaugos 
Juo labiau dabar, kai prez. Lech 
Walesa yra praradęs geroką dalį 
savo populiarumo. Po 1993 m 
įvykusių rinkimų, kai į par
lamentą išrinkta buvusių ko
munistų dauguma, Walesa turi 
daug problemų savo vyriau 
sybėje ir nuolatos kertasi su 
premjeru Waldemar Pavvlak. 
Kai kurie lenkų politologai tvir
tina, kad Walesa, bijodamas 
prarasti valdžią, pradeda — kaip 
ir Jelcinas — sukti į diktatūrą.

Įdomu, kad net Kairiųjų 
demokratų sąjunga, kuri šiuo 
metu sudaro parlamento dau 
gumą, pritaria NATO narystei. 
Išimtis yra prem. W. Pavvlak. 
Ūkininkų partija, tebesilaikanti 
labai rezervuotai. Taip pat 
tikima, kad tvirta, demokra 
tiška Lenkija, priklausanti 
NATO, suteiktų gerą užuovėją 
Ukrainai. Kadangi šiuo metu 
Rusija turi pakankamai 
problemų su Čečėnija ir krašto 
viduje, geras laikas paspausti 
NATO narystės reikalus. 
Kaim /nės tautos visuomet 
stengt •. pasinaudoti proga, kai 
agresyvioji rusų imperija buvo 
„užsiėmusi" ir išsivaduoti išjos 
nagų. Juk ir Lietuva 1918 m. 
galėjo įgyvendinti nepriklau
somybės siekius, kai Rusija 
buvo parklupdyta I pas. karo ir 
didžiosios revoliucijos.

Vakariečiai turi suprasti, kad 
NATO narystės Lenkijai (nors 
ji būtų ir labai strategiškai svar
bi) nepakanka stabilizuoti Rytų 
ir Vidurio Europą, sukuriant 
tam tikrą „saugią zoną” tarp 
Rusijos ir Vakarų. Baltijos vals
tybės ir Ukraina šiam tikslui 
turi daug daugiau reikšmės. 
Paliktos Rusijos užgaidų 
malonei, jos negalės išlikti 
demokratiškos, pusiausvyra 
tarp Rytų ir Vakarų nukentės. 
Reikia džiaugtis, kad Lietuvos 
vyriausybė pareiškė tvirtą ir 
vieningą norą stoti į NATO. 
Užsienio, ypač JAV, lietuviai 
turi dėti pastangas ir tuos 
siekius paremti. Šiuo metu svar
bu kreiptis į savo senatorius bei 
Kongreso atstovus, kad žalingas 
mūsų tėvynei pakeitimas, iš 
braukiant ją iš NATO narystės 
sąrašų, būtų sustabdytas.

IŠ IPATĖLIO ŠNEKTŲ
JURGIS JANKUS

Tylėjau. Tik kai antrą kartą paklausė, pasakiau: 
— Jeigu mane taip pakeptų, kažin ar išturėčiau.
O pats galvojau, jeigu paguldytų ant ugnies ir

reikalautų pasakyti, kur yra Saliutė, ar ištylėčiau. Ne
kepamam buvo sunku išlaikyti paslaptį už dantų, o jeigu 
dar pakepintų. Bet kas žino, gal tada būtų net lengviau 
nepasakyti. Nuo skausmo ne tik ožys moka užsispirti.

Ipatėlis patylėjo, dar nesudegusia alksnio šaka krū
von sukasė žarijas, tą pačią šaką sulaužęs sudėliojo ant 
viršaus. Kai pro dūmus žybtelėjo liepsna, jis vėl 
prašneko:

— Kai pasenau, sunku net patikėti, kad vaikas taip 
galėjo būti: į tą skaros skiautelę taip įsikibau, lyg būtų 
pati Saliutė. Gal net dar labiau. Kur buvęs, kur nebuvęs 
nubėgdavau į kokį kamputį, pasitiesdavau, išly
gindavau, pirštu braukydavau juodus ir žalius, į raštą 
supintus, siūlus, tiesindavau kutus, o pačiam skiautės 
vidury vis matydavau Saliutės akis. Sykį kieme po 
kriauše pasitiesęs taip užsižiūrėjau, kad nė nepąjutau, 
kaip priėjo motina.

— Iš kur tą gavai? — paklausė.
Krūptelėjau ir griebiau skiautelę slėpti.
— Parodyk, aš noriu pažiūrėti, — nepaleido mama.
Padaviau. Ji gerai apžiūrėjo, labiausiai tą vietą, kur 

buvo nukirsta, paskum pasakė:
— Juk čia nuo Saliutės skaros. Iš kur gavai?
Man net plaukai ėmė šiauštis. Argi viską turiu 

pasakyti nors ir motinai? Tuoj dingtelėjo, kad tada visi 
sueis į bažnyčią, griaus altorių ir ieškos Saliutės. Jeigu

ras, tai Kirkilas už tokį slėpimąsi ir gyvą sukapos. Nuo 
jo nė kareivis nebeapgins.

— Radau, — tepasakiau.
— Kur? Kur tu galėjai rasti. Davė kas? — nepaleido 

spyrusi motina.
Juo labiau ji spyrė, juo tvirtesnis dariausi.
— Alksnytėj prie kelmo. Prie to, kur pernai Rudis

nukirto.
— Parodyk, — neatleido motina.
Nuvedžiau. Parodžiau vietą, kur buvau radęs. Tokį

iš žemės iššokusį šaknies krumplį, ir žinojau, kad 
niekam kitam nebesakysiu. Nors ir sukapotų. Jeigu la
bai imtų kapoti, pasislėpčiau altoriuje pas šventą 
Lauryną kartu su Saliute ir niekada daugiau nebegrįž
čiau. Bet motina nieko nesakė. Parėjo namo, užsigobė 
baltą skarelę, pasiėmė skaros skiautę ir išėjo į kaimą. 
Pasilikęs nežinojau, ką daryti. Slėptis, ar pasilikti. Kas 
bus, kai Kirkilas su stirnakoju ateis? Kai pamačiau atei
nančius, ir blusos apmirė. Pirmutinis ėjo pats Kirkilas ‘ 
paskui jį mama su Kirkiliene, jas toliau atsilikusi vijo
si Kirkiliukė. Iš pakluonių ėmė rodytis ir daugiau. Vėl 
suėmė baimė ir noras bėgti ir slėptis, bet vėl sumečiau, 
kad nuo pasislėpimo bus dar blogiau. Visi sakys, kad 
meluoju, tai pasilipau gale daržo ant tvoroa, kad 
praeidami matytų. O jie ne tik pamatė, bet Kirkilas 
sustojo ir pašaukė eiti kartu. Drebėdamas persiritau per 
tvorą ir galvojau, jeigu dabar pradės mušti, ar švento 
Lauryno kareivis tokį mažą įsileis Saliutė sakė, tik jeigu 
bus labai negerai kai užaugsiu. Nemušė, tik pasakė:

— Eik, parodyk, kur radai.
Nuėjom į Alksnytę, nuvedžiau prie to paties kelmo

ir parodžiau tą patį šaknies krumplį. Kirkilas rankoje 
gniaužė skaros skiautę, paglamžęs numetė ant kelmo, 
suniurnėjo, kad bus padariusi gėdą visai giminei ir ėmė 
dairytis po juodalksnių šakas. Visi kiti irgi ėmė dairytis.

Kai nuėjo toliau, pasiėmiau skiautę, įsikišau užantin 
ir dairiausi kartu su visais, nors pats nežinojau ko, tik 
motina pasakė, kad Saliutė galėjo pasikarti. Taip, kaip 
Klementinas. Klementinas nespėjo, tai užtat ji pasikorė, 
kad nereikėtų tekėti. Alksnytėje nieko neradę, nuėjo į 
mišką. Sakė, gal ras tam pačiam berže, iš kurio 
Klementiną nutraukė. Klementinas dabar buvo visiškai 
sveikas ir paskui kitas tekinas per laukus atlėkė Saliu
tės ieškoti,o kur ji buvo, težinojau tik aš. Labai norėjau 
atverti burną ir viską išplepėti, bet negalėjau. Ir nepra
vėriau. Nė skaros skiautės niekam nebeparodžiau. Su 
savim nešioti negalėjau, tai daržinėje, ant šieno užlipęs, 
vieno kampo viršutinių rąstų sąsparoj radau plyšį, 
skiautę dailiai sulanksčiau ir įspraudžiau. Įspraudžiau 
ir žinojau, kad niekas ten jos nesuras. Iš karto niekas 
jos ir nepasigedo. Tik paskum, kai nesurado Saliutės nei 
miške pasikorusios, nei pas gimines nubėgusios, nei kur 
kitur prisiglaudusios, ėmė dairytis, kas paėmė. Nė 
vienas nieko nežinojo, kiti nė matyti tos skaiutės nebuvo 
matę, o aš per tas kelias dienas jau buvau išmokęs 
nesakyti ko nereikia ir nesakiau.

— Tai ir dabar ji ten tebėra? — paklausiau.
Kažin kodėl labai užsinorėjau tą skiautelę pamatyti.
— Nebėra, — nusišypsojo Ipatėlis. — Seniai nebėra. 

Kai visi užmiršo, o aš užaugau, nuėjau ir pasiėmiau. Ra
dau visiškai tokią pat, kokią paslėpiau. Nei pelės, nei 
kandys nesukapojo. Va, gali ir tu pažiūrėti.

Iš apatinės švarko kišenės išėmė į baltą skudurą 
dailiai suvyniotą plonutį pakelį, atvyniojo, išskleidė, ir 
aš pamačiau geros plaštakos didumo juodą, žaliai pamar
gintą medžiagos skiautę su daugybe dailiai susuktų 
kutelių. Kuteliai irgi buvo žaliais siūlais pamarginti. 
Kai paėmiau į ranką, jis dar pasakė:

— Matai pats savo akimis. Ir žiūrėk, kaip čia dailiai 
nukirsta. Nė vienas siūlelis neišdrikęs. To kareivio kar

das turėjo būti aštresnis už patį aštriausią skustuvą. Ne 
sykį pagalvojau, kas būtų atsitikę, jeigu kardas būtų 
į šalį pasprūdęs ir man į ranką pataikęs. Turbūt nė justi 
nebūčiau jutęs, kaip būtų nulėkusi. Tada ranka būtų 
likusi tenai, o aš čia. Bet, matyt, taip jau reikėjo, kad 
čia likčiau visas.

Vartant tą švarutį skudurėlį, visas atsitikimas pasi 
rodė labai tikras. Toks tikras, lyg man būtų atsitikęs, 
tai net nepajutau, kai paklausiau:

— Ar nė karto nemėginai nueiti pas Saliutę?
— Kad nebuvo kaip. Matai, ji pasakė, kad eiti 

galėsiu tiktai tada, kai čia bus labai labai sunku. Gal 
net sunkiau, negu šventam Laurynui kepti ant geležinių 
pinučių. Man sunku niekada nebuvo. Buvo kartais 
sunku, bet niekada nebuvo labai labai sunku. Ir žmonės 
man visada buvo geri. Kartais pasijuokdavo, 
pasakydavo, kad man galvoj ne visi. O kas gali pasakyti, 
kam visi, o kam ne visi? Iš mano šnekų pasijuokdavo. 
Ir tebesijuokia. Sako, kad šneku ko niekada nebuvo 
Sako, kad daug visko primeluoju. Aš pats nežinau. Gal 
kada... O gal ir ne. Kaip žmogus meluosi, kad ir be melo 
pasaulyje tiek daug paslapčių. Jau matei, kad kartais 
sunkiau pasakyti ką žinai, negu tai ko nežinai.

Ir, lyg krūptelėjęs, staiga pakeitė kalbą:
— O ką pasakytum, jeigu tau atiduočiau. Aš tiek 

metų išsaugojau, dabar galėtum pasaugoti tu.
Su tais žodžiais, man atėjo noras tą nepaprastą 

i skiautę turėti, bet pasakiau:
— O ką veiksi, jeigu ims ir pasidarys labai labai 

negerai?
; Ipatėlis garsiai susįjuokė.

(Bus daugiau)

»
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Lietuvos Vyčių veikla

VYČIU CHORO 
PROGRAMA

„SEKLYČIOJE”

Vasario 1 d. popietėje „Sekly
čioje” programą atliko Lietuvos 
Vyčių choras, vadovaujamas 
muz. Fausto Strolios. Pradedant 
popietę, programų vadovė Elena 
Sirutienė dėkojo visų ger 
biamam muz. F. Stroliai, Vyčių 
chorui ir gausiai susirinkusiems 
svečiams, sausakimšai pripil- 
džiusiems „Seklyčią”. Prieš 
programą E. Sirutiene trumpai 
supažindino su choru, pateik 
dama svarbesnius choro 
gyvavimo faktus. Lietuvos 
Vyčių choras 1915 m., Čikagoje 
buvo suorganizuotas Leonardo 
Šimučio pastangomis. 1960 m., 
po 8 metų pertraukos, choras 
buvo atgaivintas daugiausia 
Estellos Rogers pastangomis, 
kuri chorui keletą metų 
pirmininkavo. Nuo to laiko 
chorui vadovauja muz. F, 
Strolia. Choras yra išleidęs 2 
dainų plokšteles ir penkis 20 
min. filmus televizijai 
Dabartine choro valdybos pirmi 
ninkė Sabina Ručaitė Henson.

Programa pradėta daina „Tu 
buvai toks didis” — kompoz. F. 
Strolia. Toliau „Mano gimtine” 
— žodžiai V. Šimaičio, muz. F. 
Strolios. po to partizanų daina 
„Gegutėlė, šį me' '".Taip pat 
buvo sudainuota „maža liau
dies dainų, sukurtų keturiems 
balsams, kaip: „Motule, širdele”, 
„Saulelė raudona”, „Du broliu
kai kunigai” ir kt. Taip buvo 
dainuojama veik visą valandą. 
Kai kurias dainas trumpai api
būdindavo pats dirigentas. 
Publika labai šiltai priėmė 
choro pasirodymą. Tad muz. F. 
Strolia visiems dar padalijo 
dainų tekstus visų bendram 
dainavimui, kur įsijungė visi 
popietės dalyviai. O pačiai 
pabaigai visi sustoję ir ranko
mis susiėmę užtraukė „Lietuva 
brangi” net 4 posmus.

Visiems prisidainavus, F. Stro
lia kreipėsi į publiką, kvies
damas, kas gali, įsijungti į 
Vyčių chorą laike repeticijų, 
kurios vyksta ketvirtadieniais, 
7:30 vai.v., Seselių kazimie- 
riečių vienuolyno patalpose, įėji
mas iš Washtenaw gatvės per 
aikštelę.

Po dainų programos vadovė E. 
Sirutienė nuoširdžiai dėkojo

H Lietuvos Vyčių atliktos programos Mokslo ir pramonės muziejuje Čika 
goję praėjusių metų gruodžio men Priekyje — Annette Zapolyte.

Nuotr Jono Tamulaičio

dainininkams ir kvietė visus 
pasilikti pietums bei pabend
rauti su choristais. Visų nuo
taika buvo pakili, net po pietų 
žmonės dar nenorėjo skirstytis.

Apol. P. Bagdonas

LOS ANGELES LIETUVOS 
VYČIU VEIKLA

Žvelgiant praeitin, Los An
geles Lietuvos Vyčių 133 kuopa 
daug nuveikė, o šių metų pasku- 
tiniame-kalėdiniame susi
rinkime ž"elgė ką veiksime 
toliau. Veiklioji kuopos pirmi
ninkė M. Šepikaitė sugeba 
vadovauti. Ji išjudina senus, 
jaunus.

1989 m. M. Šepikaitė, pra
dėjusi vadovavimą kuopai su 
tuzinu, šiandieną turi jau 260 
narių. Ne veltui ji 5-ti metai 
apdovanojama Vyčių suvažia
vimuose, o pernai Čikagoje 
vykusiame, net dviem žyme
nimis — tautine juosta ir įrė
minta premija. Suvažiavime 
dalyvavo keturios mūsų kuopos 
narės.

Kuopa, neturėdama savų 
patalpų, renkasi privačiuose 
namuose, kur visi jaučiasi 
geriau negu salėje ar klasėje. 
Mūsų kuopos narių Donnos ir 
John Scola gražiuose namuose 
turėjome daug kartų malonius 
susibūrimus. Jų namai labai 
nukentėjo per įvykusį žemės 
drebėjimą. Mūsų kuopa nuošir
džiai užjaučia juos šioje didžioje 
nelaimėje.

Susirinkimuose kultūrinių 
reikalų vadovas Robert Novak 
kalba įdomiomis temomis; 
margučių dažymo žinovė Giedrė 
Gustaitė moko marginti mar
gučius; menininkė Ilona Braz- 
džionienė-Kerr savo paveikslais 
paįvairina pobūvius. Pirm. M. 
Šepikaitės prašymu, tautinių 
švenčių metu dėvime gintarus 
ir tautines juostas. Iš Lietuvos 
atvykęs į Los Angeles gydytis 
jaunimas yra kviečiamas pa
bendravimui kuopos susirinki
muose. Vyčių susirinkimuose 
dalyvauja ir maldas sukalba į 
lietuvių parapiją iš Lietuvos 
atvykęs kun. Aloyzas Volskis.

Pernai vasarą dalis Los Ange
les vyčių praleido atostogas 
Lietuvoje, dalyvaudami dainų 
ir šokių šventėje. M. Šepikaitė 
apie Vyčių organizaciją kalbėjo

Los Angeles Lietuvos Vyčių 133 kuopos plakatas Californyos Lietuvių dienose. Plakatą kairėje 
laiko kuopos pirm. Marytė Šepikaitė. Dešinėje už plakato - jo kūrėja Anne Zedalis.

Lietuvos televizijoje, lankė 
vaikų prieglaudas Žemaitijoje, 
kur vaikučiai ją apkabinę mal
davo, kad paimtų juos į namus. 
Vaizdai apverktini. Verta ir 
kilnu padėti jiems. Artimoje 
ateityje pirmos siuntos bus pa
siųstos į prieglaudas Žemaitijoje 
ir Vilniuje.

Po vasaros atostogų, susi
rinkime, vykusiame Stasės 
Bajalienės namuose, Hancok 
Park, dalyvavo ir jos krikšto 
dukra Giedrė Leškytė iš 
Lietuvos; bibliotekininkė, didelė 
pamario krašto lietuvių veikėja 
Šilutėje ir „Lietuvių balso” 
bendradarbė. Ji savo kalboje 
prašė nepamiršti Lietuvos ir ją 
lankyti. Pasidžiaugėme M. 
Šepikaitės ir vyčių įkurta viri
mo mokykla, darančia didelę 
pažangą. Ne kartą ragavome 
kugelį, pyragus ir kitus gardu
mynus. Ši mokykla netrukus 
pradės veikti.

Susirinkime dalyvavo respub
likonų kandidatas į 29 distriktą 
Paul Stepanek. Atsakinėdamas 
j įvairiausius klausimus apie 
artėjančius rinkimus, pabend
ravo su Los Angeles vyčiais, ku
rių buvo susirinkę daugiau 
negu 100 asmenų. Kartu 
dalyvavo ir Le Mc Carty, vy
riausias Los Angeles County 
respublikonų partijos atstovas.

Kuopos nariai labai gražiai 
pasirodė Lietuvių dienose, kur 
mūsų narė Annė Zedalis padarė 
gražiausią ir didžiausią plakatą 
su pasižymėjusių vyčių veiklo
je vardais. Marytė dar kartą iš
tiesė šį didžiulį plakatą ir visi 
juo pasidžiaugėme. Svarbiausia 
susirinkime buvo pasidalinta 
įspūdžiais iš Lietuvos: M. 
Šepikaitės, Alberto Bartulio, 
Tony Dulkis ir Daivos David 
Griežė-Jurgelevičių. Malonu 
buvo klausyti, kaip visi gražiai 
atsiliepė apie Lietuvą ir jos 
gamtą. Einamieji reikalai buvo 
pamiršti. Albertas Bartulis 
atsinešė didelį albumą, 
sudarytą iš viešnagės Lietuvoje 
nuotraukų. Susirinkiman buvo 
pakviestos iš Lietuvos į Los 
Angeles gydytis atvykusios 2 
mergaitės su jų mamytėmis.

Prieškalėdinis susirinkimas 
vyko puikiuose Reginos Heller 
namuose, Calabasas, kur di
džiulė, gražiai papuošta eglutė 
sudarė Kalėdų švenčių nuo
taiką. Valgius užsakė M. Šepi
kaitė, o švenčių muzika visus 
linksmino. Maldą sukalbėjo 
kun. Aloyzas Volskis. Dali
nomės kalėdaičiais ir vieni ki
tiems reiškėme šventinius 
linkėjimus. Pasisotinus buvo 
pravesti laimėjimai Lietuvos 
našlaičiams remti. Šventėme ir 
Stasės Bajalienės gimtadienį, o 
kultūrinių reikalų vadovas Ro
bert Novak labai įdomiai 
papasakojo Kalėdų ir Nauju 
metų lietuviškus papročius. 
Buvo pagerbtas Albinas Mar
kevičius, kuris apmokėjo Los 
Angeles lietuvių radijo 
valandėlės anglų kalba pusva
landį. Buvusi kuopos ilgametė 
iždininkė Laima Baltrėnaitė 
leidžia „Bendruomenės žinias”, 
iš kurių sužinome, kas vyksta
mūsų aplinkoje. 133-os kuopos 
nariai Albertas Bartulis ir 
Haroldas Mockus, Los Angeles

Dramos sambūrio vaidinime 
(Eduardo Uldukio 6-ių paveiks
lų žemaičių kovos 13 šimt
metyje) „Klajojanti Pėda”, pri
sidėjo prie pirmos vietos 
laimėjimo IX Teatro festivalyje, 
Čikagoje. Haroldas Mockus nuo 
Naųjųjų metų įstojo į Holywood 
teatrą. Lietuvoje baigė Klaipė
dos Konservatorijos režisūros 
skyrių. 1991 m. sausio mėn. 
13-ąją su studentų grupe gynė 
Parlamento rūmus ir televizijos

bokštą. 1995 m. 106-me Rožių 
parade, tarp 900 gražiai uni
formuotų tvarkdarių, pasigėrė
tinai atrodė mūsų kuopos narys 
Albertas Bertulis.

Susirinkimas praėjo malonia, 
šventiška nuotaika. Ilgai 
šnekučiavomės ir skirstėmės su 
mintimis, kad tiltas, jungiantis 
Lietuvos ir Amerikos lietuvius, 
būtų amžinas, turint bendrą 
tikslą — Lietuvą.

Stasė Bajalienė

DAIL. TADAS ŽILIUS- 
ŽILEVIČIUS PAKVIESTAS 

Į DACHAU
Jau vien išgirdus šio miesto 

vardą, kiekvieną, kuris žino, 
kas ten vyko, nukrečia šiurpas.

Šiais metais Dachau paminės 
50-ties metų sukaktį nuo kon
centracijos stovyklos panaiki
nimo. Tą sukaktį miestas minės 
tarptautine paroda, pavadinta 
„1995 50 metų vėliau!” (1995
— 50 Jahre DanacRl, 1995 — 50 
Years After), kurią rengia Da
chau menininkų kolektyvas 
„Gruppe-D” su „Kunstleverei- 
ningung Dąchau” (Dachau Arts 
Alliance).

„Gruppe-D” menininkai tiki, 
kad menas turi išreikšti tuos 
laikus, kuriuose jis kuriamas. 
Todėl jų menas neturi rodyti, 
kas atsitiko Dachau prieš 50 
metų, bet per meną išreikšti sa
vo jausmus, kaip jie jaučiasi ta
me mieste, kuriame vyko baisi 
nužmoginimo kaltė.

„Gruppe-D” įsisteigė prieš 12 
metų, keliavo į kitus kraštus, 
ruošė parodas, susitiko su kitais 
menininkais. Jie nori įkurti 
centrą, kuriame visi atsilankę 
galėtų pamatyti ir suprasti, kas 
toje vietoje, Dachau šešėlyje, yra 
atsitikę

Svarbiausias „Gruppe-D” 
tikslas yra pakeisti ateinančių 
kartų nuomonę apie karus, žu
dymus, įgyvendinti taiką ir su
gyvenimą.

Tuo tikslu pakvietė apie 40 
menininkų iš septynių kraštų: 
Prancūzijos, Vengrijos, Lenki
jos, Paragvuaus, Ukrainos, Vo
kietijos ir Amerikos pristatyti 
savo kūrinius, atvažiuoti, pagy 
venti tris savaites, pasidalinti 
idėjomis, sukurti naujų meno 
darbų ir dalyvauti parodoje.

1992 metais „Gruppe-D” me
nininkai buvo atvykę į Vermont 
Studio Center Johnson mieste ir 
išstatę parodai savo meno kū
rinius. Po metū surengė parodą 
Helen Day Art Center Stovve, 
Vermont. Jų idėjos, „Taika ir 
supratimas”, buvo šiltai priim
tos ir aprašymai spausdinti 
„Art News Magazine”, „Wa- 
shington Post”, „New Yorker”, 
„Miami Herald” ir kituose laik
raščiuose.

„Gruppe-D” rašo, kad Ver
mont gyventojai gali didžiuotis, 
nes iš jų valstijos yra pakviesti 
penki menininkai dalyvauti su
kakties parodoje Dachau: Peter 
Schumann, kurio „Bread and 
Puppet Theater” yra garsus vi
sam pasauly, Lois Foley, Phillis 
Goldberg, Dagmar Mickerson ir 
Tad. s Žilius.

Tadas Žilius gimęs Kaune. 
Nuo 1944 metų gyveno Vokieti
joje, apie 100 mylių nuo Da
chau. 1949 metais atvyko į 
Ameriką ir gyveno Brooklyn, 
NY. Baigęs aukštesniąją mo
kyklą, studijavo Brooklyn Col- 
lege, Pratt Institute ir School of 
Visual Arts. Dabar gyvena ir 
dirba Hyde Park, Vermont. Jo 
meno darbai dažnai išstatomi 
parodose Woodstock Gallery, 
Stratton Arts Center, Chaffe 
Art Center, Firehouse Gallery, 
Union Station Gallery, Green- 
mountain Power Gallery, The 
Vermont Studio Center. Jis bu
vo vienas iš keturių menininkų, 
pakviestų į 1993 Robert Hull 
Fleming Museum Invitational, 
Burlington.

Tado Ziliaus menas kartais at
rodo abstraktus, bet, kai įsižiū
ri, pamatai, kad spalvų žaismu, 
kompozicija, jis moka išreikšti 
šių dienų dvasią, ramybę ir gilų 
įsijautimą.

Paklaustas, ką jis veiks Da
chau, atsakė: „Bus labai įdomu 
grįžti į Vokietiją, kai esu suau
gęs ir daug daugiau suprantu, 
negu vaikas būdamas supratau. 
Stovėti prie koncentracijos 
stovyklos, jausti, kas ten vyko, 
apgalvoti, kaip geriausiai galė
tum padėti žmonėms suprasti 
baisias praeities klaidas ir 
įspausti į jų sielas troškimą nie
kada to nepakartoti — tai svar
biausia. Dėl to noriu ten vykti, 
bendrauti su kitų tautų meni
ninkais, pasisemti dvasinio tur
to ir jį parsivežęs įjungti į savo 
meną”.

I Dachau Tadas išvyksta š.m. 
kovo 11 d. Po to jis su žmona 
Jane Campbell-Zilius planuoja 
aplankyti Vokietijos miestus, 
kuriuose anksčiau gyveno. Pas
kui važiuos į Prancūziją, iš ten 
į Lietuvą aplankyti savo tėvy
nę, tetas, kurių nėra matęs 50 
metų.

Vermonte jau yra kelios gru
pės ir įstaigos, besidominčios 
menininkų turtu, kurį jie iš Vo
kietijos parveš: skaidrėmis ir 
vaizdajuostėmis bei meno kūri
niais iš Dachau.

A. Y. B.

• Prancūzijoje moterims
balsuoti teisė suteikta 1945 m. 
spalio 21 d.

• 1944«l spalio 11 d. Sovietų 
kariuomenė užėmė Čekoslova
kiją.

CLASSIFIED GUIDE

MISCELLANEOUS

ELEKTROS 
(VEDIMAI — PATAISYMAI

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

312-770-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS .

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

FRANK ZAPOLIS 
32O8'/a We*t 95th Street 

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

DRAUGE GAUNAMI NAUJAUSI 
LEIDINIAI

MANO ŽODYNAS. Lietuvių-anglų kalbomis.
Spalvotos iliustracijos. Richard Scarry . $20.00

KALBĖKIME LIETUVIŠKAI. Vaikams mokintis
lietuvių kalbą. Nij. Mackevičienė. 88 psl. $5.00

LIETUVIŲ FONDAS II. 1962-1982-1992. 585 psl. $25.00
MANO TĖVYNĖ. Vydūnas. 79 psl..................... $4.00
KUR LIETUVIAI VERKĖ IR DAINAVO. Kelionių

per Pietų Ameriką įspūdžiai. Juozas Kari
butas. 116 psl................................... ......... $3.00

MANO KRYŽIAUS KELIŲ ODISĖJA. Sibiran
tremtinio atsiminimai. Povilas šilas. 319 psl. $8.00

ALEKSANDRAS KAČANAUSKAS. Kūrinių
rinktinė. I tomas. Solinės dainos. 163 psl. $12.00

PAJURALIO PAGRANDUKAS. Pasakos. S. Pipi-
raitė-Tomarienė. 131 psl.............................. $5.00

ŠALTINĖLIS. 95 Etiudai fortepijonui lietuviškų
* dainų motyvais. Nij. Dėdinienė. 117 psl. $16.00

AMERIKOS LIETUVIŲ SPAUDA 1874-1910 V.
Biržiška. Red. St. Vaškelienė. 280 psl. .. $10.00

ĄŽUOLO MIRTIS. Pasakojimai Vanda Vaitkevi
čienė. 126 psl................................................ $3.00

KAZIMIERAS PALČIAUSKAS 1941-1944 M.
KAUNE. Ant. Dundzila. 96 psl................... $4.00

RAŠTAI, I t. Jonas Aistis. 450 psl..................... $15.00
RAŠTAI, II t. Jonas Aistis. 454 psl..................... $15.00
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ISTORIJA

1918-1940. Juozas Jakštas. 272 psl. ... $15.00
LIETUVOS BEI LIETUVIŲ KRIKŠTAS IR 1387-JI

METAI. Jonas Dainauskas 352 psl.......... $15.00
GYVENIMO CIKLAI. Straipsnių rinkinys 1944

šeimos metų proga. Ir. Lukoševičienė. 40
psl.................................................................. $3.00

TAUTOS SUKILIMAS 1941. Pil. Narutis. 404 psl. $17.00

Pastaba. Užsakant knygas paštu, Illinois gyventojai pri
deda Sales tax 8.75% nuo knygos kainos. Tačiau visi, tiek 
Illinois, tiek Ir kitų vietovių knygų užsakytojai prideda supaka- 
vlmo ir pašto išlaidų apmokėjimui.

REAL ĖST ATE

RIMAS L. STANKUS

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

L
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KMIECIK RE A LT O RS 
7922 S. Pulaski Rd. 

• 4365 S. Archer Avė.

DANUTĖ MAYER
284-1900

Jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji prqfe- 
sionaliar, sąžiningai ir asrrjęniškai 
patarrtaus. įkainayimasAreltui. >u

FOR SALE

NUMIZMATIKŲ DĖMESIUI!
Parduodamas „Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės Numizmatika" katalo 
gas. Autoriai: S. Sajauskas ir D. Kaub
rys. Kreiptis: 201-79S-2238.

FOR RENT

linuomojamaąj kemb. apdUdomas bu 
tas, apyl. 71 St. ir Washtenaw Avė., vienam 
arba dviem suaugusiom asmenim. Yra 
šaldytuvas ir virimo plyta. $325 į mėn. + 
„security dep'” Kreiptis Į Almą nuo 8 v.r. 
M<l 3 v. p.p., tai. 312-47S-87Ž7.

i I



Lietuvių fondo 1994 m. taryba. Sėdi iš kairės: dr. Antanas Razma, adv. Daina Kojelytė, pirm. 
Marija Reinienė, LF valdybos pirm. Stasys Baras, Ramona Steponavičiūtė, dr. Gediminas Balukas; 
stovi: dr. Ferdinandas Kaunas, dr. Kazys Ambrazaitis, Povilas Kilius, Vytautas Kamantas, Saulius 
Čyvas, Kostas Dočkus, dr. Vytas Narutis, Vaclovas Momkus, dr. Jonas Valaitis ir adv. Algirdas 
Ostis.

LF TARYBOJE METAMS 
PRASLINKUS

MARIJA REMIENE

1994 m. gruodžio mėn. pasi
baigė mano vienerių metų 
pirmininkavimas LF tarybai. 
Po metų yra įprasta peržiūrėti, 
kas padaryta, įvertinti atskiras 
veiklos sritis, darbo bei pastan
gų rezultatus. Tenka iš klaidų 
pasimokyti, o laimėjimais pasi
džiaugti.

Kiekviena organizacija ar in
stitucija turi savo rūpesčius ir 
tikslus. L. fondo tikslai yra pla
tūs: didinti pagrindinį kapitalą, 
gaunamomis palūkanomis rem
ti lietuvišką švietimą, kultūrą 
ir jaunimą, jungti jaunesniuo
sius į LF narių eiles, pajusti 
mūsų bendradarbiavimo svarbą 
savo narių tarpe, vystyti ir rem
ti LF įgaliotinių veiklą ir, 
svarbiausia, mūsų pačių 
vidurinėje struktūroje.

Metų pradžioje buvau su
dariusi 10 punktų veiklos gai
res. Peržvelgus visus punktus, 
tenka pasidžiaugti, kad beveik 
visi užmojai buvo įgyvendinti. 
Apie LF finansinį stovį buvo 
gerai informuojami LF nariai, o 
taip pat visuomenė — per 
spaudą ir per radijo programos 
laidas. Praėjusiais metais ypač 
buvo suaktyvintas naujų narių 
verbavimas taip, kad jų skaičius 
pralenkė mirusiųjų. LF 
valdyba, vadovaujama pirmi
ninko Stasio Baro, surado nau
jus įgaliotinius mažesniuose 
lietuvių telkiniuose, kur 
anksčiau jų nebuvo. Kiekvienas

pitalas paaugo 792,055 do
leriais. Tai buvo rekordiniai me
tai LF gyvavime. Žinant mūsų 
visuomenės nuotaikas ir da
bartinę padėtį, šie geri rezulta
tai buvo pasiekti sumaniu ir 
rūpestingu darbštumu, nuolat 
siekiant užsibrėžtų tikslų įgy
vendinimo. Padėka priklauso 
valdybai ir jos pirmininkui Sta
siui Barui.

Taryboje buvo svarstoma LF 
tolimesnė ateitis ir kapitalo 
tvarkymas. LF nesiruošia likvi
duotis, i bet toliau kaups 
pagrindinį kapitalą ir gautomis 
palūkanomis rems išeivijos bei 
Lietuvos švietimą ir kultūrą. Iki 
šiol teikiama parama išeivijos 
reikalams buvo labai svarbi. 
Paramos nutraukimas būtų 
daugelio mūsų institucijų 
visiškas sužlugdymas. Veikian
tieji įstatai nevaržo remti ir 
Lietuvos švietimo ir kultūros. 
Kaip tas pelnas skirstomas, 
sprendžia LF pelno skirstymo 
komisija, pagal gautus 
prašymus kartu su LB krašto 
valdybos paskirtais atstovais. 
Jos sprendimus tvirtina LF 
taryba.

Praėjusiais metais LF įstatų 
komisijai teko gerokai padir
bėti. Komisija rekomendavo 
nemažai įstatų pakeitimų, ku
riuos, rūpestingai išdiskutavus, 
LF taryba patvirtino sausio 27 
d. Įstatų pakeitimai bus 
išsiuntinėti visiems nariams

tarybos narys dalyvavo komi-' prieš LF metinį narių suvažia- 
sįjų veikloje. Buvo išlaikytas LF vimą, įvyksiantį kovo 25 d., PL
vadovybės objektyvumas, nesi- 
jungiant nei su viena partija.

Sėkmingam darbui vykdyti 
taryboje veikia šešios komisijos 
ir kiekvienas tarybos narys yra 
bent vienoje komisijoje. Kiek
viena komisija turi savo at
skirus posėdžius, daro planus ir 
pristato tarybai tvirtinti savo 
siūlymus. Visų komisijų spren
dimai yra svarbūs ir pareikalau
ja nemažai darbo valandų.

Planingas ir pelningas fondo 
investavimas yra labai svarbus, 
nes nuo to priklauso ir pelno 
suma, kuri kasmet padalinama 
paremti prašomiems projek
tams. Finansų komisijai metų 
pradžioje vadovavo finansininkė 
Rūta Juškienė, bet dėl savo 
įsipareigojimų tarnyboje, ji 
negalėjo toliau tęsti tų pareigų. 
Antrąjam pusmečiui finansų 
komisijai pirmininkavo prityręs 
investitorius Povilas Kilius. 
Pelno skirstymo komisijai vado
vavo ilgametė LF tarybos narė 
advokatė Daina Kojelytė, įsta
tų komisijai — LF pradininkas 
dr. Kazys Ambrozaitis, lėšų 
telkimo — jaunosios kartos 
atstovė Ramona Steponavičiūtė, 
palikimų — advokatas Algirdas 
Ostis, o meno — vienas LF kū
rėjų dr. Gediminas Balukas.

Praėjusieji metai LF buvo 
ypač sėkmingi. Pagrindinis ka-

centre Lemonte. Įstatų pa
keitimus priimti, papildyti ir 
patvirtinti turės šis visuotinis 
narių suvažiavimas.

1994 metais buvo pora išskir
tinių įvykių LF veikloje: daili

ninko Prano Domšaičio meno 
paroda ir Lietuvių fondo II 
knygos sutiktuvės. Lietuvių fon
do veiklos didžiausią dalį užima 
lietuvių kultūros ir kūrybos 
rėmimas. L. fondas tiesiogiai 
kultūros veikloje nedalyvauja, 
tačiau pasitaiko išimtinų atvejų 
ir tik tada, kai kitos or
ganizacijos to darbo nesiima. 
Vienas iš tokių yra sudarymas 
LF meno rinkinio, kurio pagrin
das yra dailininko Prano Dom
šaičio tapybos darbai.

Svetimi vėjai plačiame pasau
lyje gali nustumti lietuvį meni
ninką — kultūrininką į sve
timųjų glėbį. Taip buvo ir su 
dail. Pranu Domšaičiu. LF dėka 
Pranas Domšaitis sugrįžo į 
lietuvių tarpą. Jo atrinktų 
darbų paroda įvyko 1994 m. 
spalio 22 d. Dailės muziejuje 
Lemonte. Parodą aplankė per 
500 žmonių, o, be to, daug 
mokinių iš vietinių ir tolimes
nių mokyklų. Buvo parduoti 27 
paveikslai. L. fondas jau yra pa
siuntęs 18 Prano Domšaičio 
paveikslų į Lietuvą. Tie darbai 
eksponuojami Klaipėdos meno 
muziejuje.

Kitas įvykis veiklos istorijoje 
buvo II L. fondo knygos su
tiktuvės. Ši knyga buvo išleis
ta 1994 m. rudenį. Kaip ir kiek
viena lietuviška knyga, taip ir 
ši perėjo įvairius sunkumus, 
užsitęsė jos leidimas, kol 
pagaliau ji išvydo pasaulį. Ši 
knyga buvo redaguota pačių LF 
darbuotojų, vadovaujant vyriau
siam redaktoriui žurnalistui ir 
L. fondui pasišventusiam dar
buotojui Antanui Juodvalkiui. 
Lietuvių fondo vadovybė jautė 
pareigą įamžinti kultūros isto
rijoje jo kūrėjus, darbuotojus, 
aukotojus ir perteikti žinias 
ateinančioms kartoms.

Prasidėjus 1995 m., žengiant 
į 33-sius LF veiklos metus, 
galima pasidžiaugti pernykš
čiais LF laimėjimais. Tai nuo
pelnas geros informacijos,

„DRAUGO”
RĖMĖJAI

Auka už kalėdaičius.

15.00 dol. Dalia Korte, Ma- 
dison, AL;

Aukos už kalendorių ir ka
lėdines atvirutes.

12.00 dol. Bronius Gin- 
causkas, St. Petersburg, FL;

10.00 dol. G. Dambras, Pala
tine, IL; M. Kucinas, Downers 
Grove, IL; Viktoras Bulkaitis, 
Milwaukee, WI; Jadvyga Ostro- 
gorsky, Boise, ID; Edward Va- 
rekojis, ST. Petersburg Beach, 
FL; Halina Dilienė, Chicago, IL; 
Tadas Meckauskas, Lansing, 
IL; R. Belzinskas, Richmond 
Hts., OH; B. Paliulis, Cicero, IL; 
A. Meidunas, Baltimore, MD; 
Tamara Brazaitis, Willoughny, 
OH; Saulė Jonynas, Pacific Pali- 
sades, CA; E. Totilas, Omaha, 
NE; Janina Antanavičius, Pro- 
vidence, RI; V. Šarka, Cashiers, 
NC; Kęstutis Riskus, Palatine, 
IL; Irene Simonaitis, Barr- 
ington, IL; Andrius Butkaus- 
kas, Farmington, MI; Vilius 
Bražėnas, Bonita Spgs, FL; 
Romas Špokas, Ithaca, NY;

25.00 dol. Ambraziejus Num- 
gaudis, Costa Mėsa, CA; S. M. 
Jameikis, Chicago, IL;

20.00 dol. Aldona Jesmantas, 
Riverside, IL;

15.00 dol. Monika Vosylius, 
Rochester, NY; A. Vaitiekaitis, 
Canton, MI; dr. V. Bieliauskas, 
Cincinnati, OH; Vytautas Či- 
žauskas, Detroit, MI; Tadas 
Meckauskas, Lansing, IL;

10.00 dol. Rima Bankus, 
Hickory Hills, IL; Stepas Lu- 
kauskas, Lemont, IL; Julija 
Oreska, Deerfield Beach, FL; 
Lilia Kizlaitis, Oak Lawn, IL; B. 
Tamošiūnas, St. Pete Beach, 
FL; Kazys Misiūnas, Baltimore, 
MD; Alex Varneckas, Chicago, 
IL; Kaze Balukas, Brighton, MI; 
V. Kuzavinis, Prescott, AZ; 
Birutė Kasinskas, Chicago, IL;

rūpestingos investicijos, pavyz
dingos administracijos ir nuošir
daus bendradarbiavimo. Galima 
drąsiai teigti, kad Lietuvių fon
das sėkmingai gyvuos šiais 
metais, o taip pat ir tolimesnėje 
ateityje. Jis reikalingas tiek 
išeivijai, tiek Lietuvai.

I

Julius Garla, Juno Beach, FL; 
Izabella Ambrazas, Montreal, 
Kanada; Janina Babecky, 
Woodstock, IL; Aldona Vasonis, 
Chicago, IL; Dalia Remienė, 
Crofton, MD; Petronėlė An- 
takauskas, Woecester, MA; 
Magdalena PetravičiuB, Sykes- 
ville, MD; Jeff ir Jūratė Har- 
rison, Edmondą, WA;

Aukos siunčiant laikraščio
prenumeratą.

55.00 dol. Robert S. Boris, 
Waterford, MI; kun. Theo Palis, 
Pittsburg, CA;

i 50.00 dol. Katryna Bulota, 
Los Angeles, CA; Halina Dilie
nė, Chicago, IL; Adolfas Ruibys, 
Palos Heights, IL; Joana Vaičiu
laitis, Bethesda, MD; Ateitinin
kų Studijų dienų rengimo komi
tetas (per vadovą Algį Norvilą), 
Oak Lawn, IL;

30.00 dol. Kazys Bagdonas,
Spring Hill, FL;

25.00 dol. Daumantas Nami-
kas, Walnut Creek, CA; dr. Jo- j 
seph Petrikas, St. Petersburg, 
FL; Stasys Škėma, Toronto, 
Ont., Kanada;

20.00 dol. Anele Jurgelaitie- 
nė, Indianapolis, IN; L. Jurkū
nas, Woodhaven, NY; Isabela 
Ambrasas, Montreal, Quebec, 
Kanada; James Štokas, Stuart, 

FL;10.00 dol. Jonas Siaučiunas, 
Cicero, IL; Vladas Židžiūnas, 
Centerville, MA;

i 55.00 dol. Juozas Šlajus, Chi
cago, IL; dr. K. Jablonskis, i 
Westchester, IL;

50.00 dol. Sofija Bražionienė, j
Oak Lawn, IL; John C. Šimutis, 
Carmichael, CA; Laima Jurkū
nas, La Grange, IL; Danutė Ja
nutienė, Berkeley, CA; Adolfas 
Kanapka, Wasaga Beach, Ont., 
Kanada;

35.00 dol. Mikas Česas, ,
Downers Grove, IL;

50 °° dol. Juozas Stasiulia, 
Chicago, IL; Jūratė ir Jonas Va- 
nakojis, Chicago, IL; Genovaitė 
Ažubalis, Fox River Grove, IL- 

j Balaidis, Toronto, Ont.,’

45.00 dol. Juozas Vadopalas, 
Downers Grove, IL; dr. Ina Už- 
giriene, Worcester, MA
W40;°0J°]- J- Spakevicius, 
Westwood, MA;

35.00 dol. Viktoras Kažemė- 
haitis, Racine, WI;

Brangiai Motinai Šimtametei

A.tA.
EMILIJAI GRUBINSKIENEI

Lietuvoje Amžinybėn iškeliavus, jos dukrą ALDONĄ 
SOBIESKIS NĘ, ilgametę „Draugo” tarnautoją, nuo
širdžiai užjaučia

„Draugo” redakcija, administracija 
ir tarnautojai

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1995 m. vasario mėn. 9 d
•

20.00 dol. John Motiejūnas, 
Chicago, IL; K. Lietuvninkas, 
Palos Park, IL; K. Cesna, Hous 
ton, TX;

15.00 dol. Adelė šliažas, 
Chicago, IL;

10.00 dol. A. Jurcevičius, Mis- 
sissauga, Ont., Kanada; Juozas 
Peleckis, Sunny Hills, FL; Ge
novaitė Narbutienė, Vista, CA;

Vytas Bakūnas, Willowick, OH; 
Juozas Lukas, Grand Rapids, 
MI; Anatolijus Milunas, Dow 
ners Grove, IL; P. Vėžauskas, 
Delhi, Ont., Kanada;

Ačiū už paramą savo dien
raščiui. Tik Jūsų nuoširdu
mo dėka jis galės išsilaikyti.

A.tA.
Aleksandra Likanderienė

Andriušaitytė
Gyveno Chicagoje, Marųuette Parko apylinkėje.

Po ilgos sunkios ligos mirė 1995 m. vasario 7 d., 9 vai. 
vakaro, sulaukusi 66 metų.

Gimė Lietuvoje, Kaune. Amerikoje išgyveno 46 m.
Nuliūdę liko: vyras Eugenijus, dukterys — Rita ir Kris

tina, sūnus Andrius, marti Susan, anūkės — Jennifer, Katie 
ir Becky; sesuo Janina Mačiulienė, vyras Antanas ir jų šeima 
Kalifornijoje; teta Vera Juškienė su vyru Bronium Floridoje; 
pusbrolis Algirdas Juškys su šeima Chicagoje; pusseserė 
Henrietta Mannick su šeima Australijoje ir kiti giminės.

Priklausė Jaunimo Centro valdybai, Jaunimo Centro Mo
terų klubui, Lietuvių Skautų Sąjungai, Akademiniam Skautų 
sąjūdžiui, Lietuvių Bendruomenei, Lietuvių Moterų Klubų 
federacįjai, LDK Birutės draugijai bei kitoms organizacijoms.

Buvo ilgametė „Laiškų Lietuviams” žurnalo administra
torė.

Velionė pašarvota ketvirtadienį, vasario 9 d. nuo 2 iki 9 
v.v. Petkus Marųuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. Atsi
sveikinimas ketvirtadienį, 7 vai. vakaro.

Laidotuvės įvyks penktadienį, vasario 10 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedul
ingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus palai
dota šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Vietoje gėlių šeima prašo aukoti Jaunimo centrui.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 

dalyvauti šiose laidotuvėse. •

Nuliūdę vyras, dukterys, sūnus, marti, anūkės, sesuo 
ir kiti giminės.

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

A.+A.
HELEN B. LEKEATAS

SHATS

Gyveno Chicagoje, Brighton Parko apylinkėje.
Mirė 1995 m. vasario 7 d., sulaukusi 84 metų.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 67 m.
Nuliūdę liko: duktė Dee Mattig, anūkai: Carter ir Kimber

ly Mattig.
Velionė buvo žmona a.a. Charles Lekeatas.
Velionė pašarvota ketvirtadienį, vasario 9 d. nuo 3 iki 9 

v.v. Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4330 S. California 
Avė.

Laidotuvės įvyks penktadienį, vasario 10 d. Iš laidojimo 
namų 9:30 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10 vai. 
ryto gedulingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė 
bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę duktė ir anūkai.

Laidotuvių direkt. Gaidas-Daimid. Tel. 312-523-0440.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENES VALDYBOS 
1994 PASAULIO LIETUVIŲ DAINŲ ŠVENTĖS

APYSKAITA

PAJAMOS:
1. Registracijos mokesčio per PLB surinkta
2. Gauta iš Australjos LB (1347.00 austT. X 7O498US)
3. Kanados LB skirta plakatams
4. XY auka
5. Banko nuošimčiai už indėlius

Iš viso

IŠLAIDOS:
1. Perduota Pasaulio lietuvių dainų šventės fondui

Lietuvoje
2. Grąžintas registracijos mokestis
3. Nepadengtas čekis (N.S.F.)
4. Administracijos PLB išlaidos
5. Kelionių išlaidos
6. Reprezentacinių plakatų vienetams gamyba

Lietuvoje
7. Pervesta meninės dalies komitetui Kanadoje 

($6600 kan x 69US)

$70,320.00
949.61
220.00

10.00
964.02

$72,463.63

$55,380.00
4,440.00

240.00
2,497.21
2,302.78

1,595.00

4,554.00
8. „Draugo" prenumerata Lietuvos liaudies kultūros centrui 100.00

LIKUTIS
Vitalija Vasaitienė,
PLB valdybos vicepirmininkė kultūrai
1995 sausio 26
bDS-APYSldoc

Iš viso $71,108.99

$1354.64

T R A N S P A K
Siuntiniai į Lietuvą laivu su pristatymu į namus 

Skubiems siuntiniams - AIR CARGO. 
Komercinės siuntos pagal susitarimą. 

Dokumentus, įgaliojimus notarizuojam veltui. 
MAISTO SIUNTINIAI nuo $29.- iki $98.- 

Aukštos kokybės maisto produktai
Du patys populiariausi, tai šventinis už $39.- ir 

55 svarų įvairaus maisto už $98.-
$39.- kava tirpi, kava malta, vitaminizuota arbata (tirpi), 

kakava tirpi, vaisių koncentratas, sausainiai, aliejus, 
mėsos konservai, aspirinas, multivitaminai.

$98.- dešra (rūkyta), mėsos konservai, šprotai, vaisių
koncentratas, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai, 
vitaminizuota arbata (tirpi), kakava tirpi, kava malta, 
kakava, cukrus, kruopos (ryžiai), makaronai, razinos, 
majonezas, riešutai (išlukštenti), konservuoti žirneliai, 
konservuoti agurkai, šokoladas, aspirinas, 
multivitaminai. 55 svarai arba 25 kg.

Pageidaujant prisiusime smulkią informaciją. 
Siųskite per seniausią siuntinių į Lietuvą įstaigą. 
Dirbame nuo 1987 m.
TRANSPAK, 2638 W. 69th St.
Chicago, IL 60629 Tel. 312-436-7772

Iškeliavus Amžinybėn ilgametei „Laiškų lietuviams” 
administratorei

A.tA.
ALEKSANDRAI LIKANDERIENEI

reiškiame nuoširdžiausią užuojautą jos vyrui 
EUGENIJUI, dukroms RITAI ir KRISTINAI, sūnui 
ANDRIUI su šeima ir seseriai JANINAI MAČIU
LIENEI su šeima. Palydime ją savo maldomis.

,,Laiškų lietuviams” redakcija ir leidėjai

Mylimoms draugėms, „Spindulio” šokėjoms, RITAI 
ir KRISEI broliui, ANDRIUI ir jų TĖVELIUI bei vi
siems giminėms, mirus brangiai Mamai ir Žmonai

A.tA.
ALEKSANDRAI LIKANDERIENEI,
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

„Spindulio” Šokėjai
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1995 m. vasario mėn. 9 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Muz. Antanas Linas va
dovaus Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos chorui, kuris, kartu su 
sol. Vaclovu Momkum giedos 
per Sv. MiSias Nepriklausomy
bės šventės proga, vasario 12 d., 
10:30 vai. r.

Kun. Jonas Kuzinskas, Švč-.
M. Marijos Gimimo parapijos , 
klebonas Marquette Parke, į 
aukos Sv. MiSias ir pasakys 
pamokslą vasario 12 d., 10:30 
vai. r., parapijos bažnyčioje 
Vasario 16-sios šventės proga.

|
KONGRESO ATSTOVAMS 

ČEČĖNIJOS REIKALU

Lietuvių Amerikos Respu
blikonų Illinois lygos pirm. Ana
tolijus Milūnas pasiuntė 
Kongreso respublikonams tokio 
turinio laiškus: „Illinojaus vals
tijos Amerikos Lietuvių Respub
likonų lyga džiaugiasi respub
likonų partijos pergale praėjusį 
lapkritį ir pilnai remia visus 
siūlymus, pateiktus „Sutartyje 
su Amerika”.

Sutarties dalis, kurioje kal
bama apie stiprią tautinę 
gynybą, turi atspindėti realybę, 
kad „naujoji Rusija linksta į 
senosios ‘blogio imperijos’ 
pusę”.

Rusijos kariuomenės smurtas 
Čečėnijoje yra neleistinas. 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
politinė vadovybė turėtų aiškiai 
pasisakyti dėl šio žiauraus 
nekaltų Čečėnijos civilių 
žudymo.

Negalima leisti šių įvykių 
laikyti tik nežymiu Rusijos 
vidaus reikalu. Rusijos karinių 
jėgų brutalumas, demonstruo
jamas Čečėnijoje, gresia taikai 
ir stabilumui Rytų Europoje ir 
kitur.

I šią įvykių raidą negalima 
neatsižvelgti. Rizikuojama 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
saugumu.

Tikimės, kad JAV Kongresas 
nedels atsižvelgti į šią rimtą 
padėtį ir imsis atitinkamų 
veiksmų sustabdyti Rusijos
karą prieš Čečėnijos žmones”. gis kalbės National Public Ra- 

dio WBEZ 91.5 FM laidoje penk
tadienį, vasario 10 d., tarp 12 ir 
1 vai. p.p. Su juo pasikalbėjimą 
politinėmis temomis praves 
Jerome McDonald. Pastebime, 
kad programa bus penkta
dienį, vasario 10 d., ne ketvir
tadienį, kaip buvo klaidingai 
paskelbta.

Nekalto M. Marijos Prasi
dėjimo parapija Brighton 
Parke rengia linksmą Užgavė
nių karnavalą vasario 25-26 d., 
bet laimėjimų stalams labai rei
kia fantų. Klebonas kun. An
tanas Puchenskis ir parapijos 
komitetas labai prašo, kas gali 
fantų paaukoti, juos atnešti į 
kleboniją. Adresas: 2745 W. 
44th Str., Chicago, IL 60632.

Kiekvienas Amerikos lietuvis 
šiuo pavyzdžiu turėtų rašyti 
savo Atstovų Rūmų ir Senato 
atstovams.

ALTo informacija
Sol. Vaclovas Momkus gie

dos solo ir su Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos choru, kuriam 
sėkmingai daug metų vadovau
ja sumanus muzikas Antanas 
Linas, sekmadienį, vasario 12 
d., 10:30 v. r., iškilmingose Mi
šiose Nepriklausomybės šventės 
minėjimo poga. Visuomenė 
kviečiama gausiai dalyvauti.

x Kasmetinės Vasario 
16-tosios meno parodos ati
darymas bus penktadienį, va
sario 10 d., 7:30 vai. vakaro 
Čiurlionio Galerijoje, Jau
nimo centre. Parodoje dalyvauja 
„VARTŲ” Galerija su tapybos 
darbais ir dail. Saulius Vaitie
kūnas su „AMULETAI’ kolek
cija. Kviečiame dalyvauti ir pa
minėti 77-tąją Vasario 16-tąją. 
Parodą rengia Čiurlionio 
Galerija ir Lietuvių Dailiojo 
Meno institutas. Paroda ati
daryta šeštadieniais ir sekma
dieniais 10 v.r. • 1 v. p.p.

(sk)

Auka „Draugo” paramos fondui— 
yra lietuvybės laidas ateities kartoms.

DRAUGAS FOUNDATION
4545 W. 63rd St., Chicago, IL, 60629

Po koncerto, kuris bus šešta
dienį, vasario 11 d., 4 vai. p.p., 
Jaunimo centro didžiojoje salėje, 
rengėjai, JAV LB Krašto Kultū
ros taryba, kviečia visus at
silankyti į JC kavinę ir pa
bendrauti su koncerto atli
kėjais: pianistais Roku ir Sona
ta Zubovais, prof. Vytautu 
Landsbergiu, solistais Arnoldu 
Voketaičiu, Lijana Kopūstaite 
ir kitais menininkais.

Kasa bus atidaryta nuo 2:30 
vai. p.p.! Visi, norintieji gauti 
bilietus į šauniausią šio sezono 
koncertą, įvykstantį vasario 11 
d., 4 vai. p.p. Jaunimo centre, 
turėtų pasistengti kaip galima 
anksčiau prie kasos atvykti, nes 
koncertu susidomėjimas yra 
nepaprastai didelis. Čikaga 
pagaliau turės progą išgirsti 
prof. Landsbergį, skambinantį 
Čiurlionį, kurį jis — galbūt kaip 
niekas kitas šiuo metu — 
pažįsta. Koncerte taip pat 
dalyvauja pianistai Sonata ir 
Rokas Zubovai, pasaulinio 
masto solistas Arnoldas Voke- 
taitis, sol. Lijana Kopūstaite. 
Rengia JAV LB Krašto Kul
tūros taryba su pirm. Ale 
Kėželiene.

Catholic Charities, USA 
atstovai praėjusių metų rudenį 
lankėsi Lietuvoje, susipažino su 
Caritas veikla, ypač sės. 
Pajarskaite, ir yra pasiruošę 
bendrai išvystyti programas šal
pai Lietuvoje. Į Čikagą vasario
25 d. atvyksta trys Caritas mo
terys, kurios vasario 26 d., po 11 
vai. Mišių Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misijoje, susitiks su 
visuomene ir labdaros gru
pėmis. Kviečiame visus tą dieną 
į PLC centrą. Vasario 27-28 d. 
Caritas atstoves susitiks su 
Catholic Charities USA direkto
rium Čikagoje prel. E. Conwey, 
o kovo 1 d. išskris į Washington, 
DC. Visus į susitikimą vasario
26 d. kviečia „Saulutė”, 
Lietuvos Vaikų globos būrelis.

Prof. Vytautas Landsber-

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

(sk)

MOTERŲ KLUBO VEIKLA

Brighton Parko Lietuvių mo
terų klubo narių susirinkimas 
įvyko pernai lapkričio 3 d. Ko- 
jak salėje. Pirm. Bernice Žem- 
gulienė pradėjo susirinkimą, 
sveikindama gražų būrelį susi
rinkusių narių, ir pranešė, kad 
neseniai mirė trys klubo narės: 
Josephine Grygg, Anna Kasės 
men — mirė spalio 3 d. Į laido
tuves klubas siuntė gėlę ir 6 
garbės palydoves. Helen Wenge- 
liauskas mirė spalio 18 d. Palai
dota spalio 21 d. Klubo pirmi
ninkė apgailestavo, kad niekas 
klubui nepranešė apie šios 
narės mirtį. Pirmininkei 
prašant, mirusias nares pager
bėme minutės tyla ir atsi
stojimu, o šeimos nariams 
pareikšta gili užuojauta.

Nutarimų raštininkė perskai
tė praėjusio susirinkimo proto
kolą, kuris, o kaip ir kitų valdy
bos narių pranešimai, buvo 
priimti. Gauta padėka iš Helen

Aleksandra Likanderienė
šiam pasauliui užmerkė akis 
š.m. vasario 7 d., 9 vai. vakare, 
savo namuose, Marąuette Parko 
apylinkėje. Ilgai kovojusi su 
nepagydoma liga, mirė sulau
kusi 66 m. amžiaus. A. Likan- Dybas, kuri dėkojo už dovaną

AMŽINĄ ATILSJ...

ligos metu. Pranešta, kad serga 
Mary Ann Malas ir po operaci
jos tebeguli Šv. Kryžiaus 
ligoninėje. Narės prašomos ją 
aplankyti. Pirmininkė priminė, 
kad Kalėdų švenčių proga 
reikia pasveikinti spaudą ir 
radijo laidas. „Draugo” dien
raščiui, „Margučiui” ir B. Braz
džioniui paskirta po 25 dol.

Revizijos komisijon išrinkta 
Emily Nemchausky, Anna 
Krgyzovvski, o valdyba ir 1995 
metams lieka ta pati: pirm. Ber
nice Žemgulis, vicepirm. 
Matilda Folius, nutarimų rašt. 
Rožė Didžgalvis, finansų 
reikalams Betty Carman, iž
dininkė Mary Ann Malas, 
korespondentė Rožė Didžgalvis, 
o šeimininkės — Mary Ann 
Malas, ir Matilda Folius. Me
tinis klubo susirinkimas įvyks 
kovo 2 d. Pirmininkė jau dabar 
kvietė visas atsilankyti. Po susi
rinkimo visos narės pavaišintos, 
palinkėta linksmų Kalėdų ir 
laimingų, sveikų Naujų metų. 
Visos linksmos skirstėsi namo.

Rožė Didžgalvis

derienė buvo viena veikliausių 
ir darbščiausių moterų Čika
goje, pažįstama toli ir už Čika
gos ribų. Kam tik bet kuomet 
teko paskambinti į Tėvų jėzuitų 
namus Čikagoje, išgirsdavome 
jos ramų, aiškų balsą: „Tėvai 
jėzuitai... Jezuit Fathers”, ir 
atrodė, kad viskas šiame 
pasaulyje yra taip, kaip ir turi 
būti... A. Likanderienė daugelį 
metų buvo „Laiškų lietuviams” 
administratorė, lietuviškos 
spaudos, tuo pačiu ir „Draugo”, 
dažna bendradarbė, Lietuvių 
Skautų Akademinio Sąjūdžio 
narė, Čikagos Lietuvių moterų 
klubų federacijos valdybos narė, 
Jaunimo centro valdybos narė, 
Jaunimo centro Moterų klubo 
narė, buvusi ir valdyboje.

Aleksandros Likanderienės 
palikta spraga bus sunkiai 
užpildoma ir ilgai jaučiama.

Dantų gydytoja Elena Nor- 
kutė-Miklienė š.m. vasario 3 d. 
mirė Los Angeles, C A. Velionė, 
buvusi ilgametė Čikagos gyven
toja, sveikatai silpnėjant, išvyko 
į Californiją, kur daugiau negu 
10 metų gyveno sesers Onos 
Čingienės globoje. Jos sūnus 
Vytautas 1991 m. mirė Čika
goje. Paliko Ohio valstijoje 
gyvenantį sūnų Leoną su šeima 
ir liūdinčias Dantų gydytojų są
jungos nares Čikagoje.

„Sietuvos” draugovės susi
kaupimo sueiga, minint 
Vasario 16-ją, vyks penktadienį, 
vasario 17 d., Lietuvių centre, 
Lemonte. Visos narės prašomos 
dalyvauti ir sueigon atnešti 
maišelį velykinių saldainių ar 
dovanėlių našlaičiams. Laukia
mos ir viešnios.

Čikagos lietuvių Teniso 
klubo ruošiamos „Round 
Robin” žaidynės vyks šeš
tadienį, vasario 18 d., 7 vai. vak. 
Evergreen Tennis klubo aikš
tėse. Po trijų valandų žaidynių, 
bus pasivaišinimas pitca ir 
dalyvių pabendravimas. Infor
macijai vakarais skambinti 
Laurai Valavičienei, tel. 
708-773-8465.

Dr. Aldona Juozeviėienė, 
nuo š.m. sausio mėnesio, yra 
Ateitininkų fondo reikalų

IŠKILMINGAS LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

MINĖJIMAS ČIKAGOJE

Lietuvos Nepriklausomybės, 
mūsų tautos didžiosios šventės 
minėjimas, kurį rengia ALTo 
Čikagos skyrius, bus vasario 
11-12 d. Šeštadienį, vasario 11 
d. 12 vai. dieną iškilmės prie 
Laisvės kovų paminklo Jau
nimo centro sodelyje. Apeigas 
praveda Čikagos lituanistinės 
mokyklos mokytojai su savo 
mokiniais, vadovaujant direkto
rei Jūratei Dovilienei. Šiose 
iškilmėse sutiko dalyvauti ir 
mūsų gerbiamas svečias prof. 
Vytautas Landsbergis.

„Rytmečio ekspreso” re
dakcijos narys prof. Vyt. Lands
bergis lankosi Čikagoje ir sutiko 
dalyvauti ryt, penktadienio, 
vasario 10 d. laidoje ir atsakyti 
į klausytojų klausimus eteryje. 
Kviečia pasinaudoti galimybe. 
Skambindami prašome pri
tildyti savo radijo imtuvus ir 
turėti kantrybės, kol sujungs su 
studija. Tel. 312-286-1616. 
Priminsime, jog „Rytmečio

vedėja ir kasininkė. Jos sekre- ekspresas” perduodamas kas
tore yra Valerija Žadeikienė. Jei dien nuo 10 iki 11 v.r. per 
yra dar negavusių nuo mokesčio WNDZ radijo stotį, 750 AM ban- 
pakvitavimo, kreipkitės į dr. gomis ir girdimas Illinois, In- 
Juozevičienę, tel. 708-499-2447. diana, Michigan, Wisconsin bei 

Iowa valstijose.

x Šv. Mišios už a.a. Joną 
Jankauską bus atnašaujamos 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje vasario 
12 d. 10 vai. ryto. Draugai ir 
pažįstami kviečiami dalyvauti.

(sk)

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės
į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road - Tel. 
(312) 847-7747.

(sk)

Maironio lit. mokyklos mokiniai Lemonte Kalėdų eglutės metu.

Sekmadienį, vasario 12 d., 10 
vai. r. vėliavų pakėlimas Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo 
bažnyčios aikštėje. Apeigas pra
veda Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinės vadovybė su visų 
kuopų šauliais.

10:30 vai. iškilmingos pamal 
dos toje pačioje bažnyčioje. Šv. 
Mišias aukos klebonas kun. 
Jonas Kuzinskas. Giedos para 
pijos choras, Antano Lino vado
vaujamas. Prie vargonų Ričar
das Šokas. Pamaldos Tėviškės ir 
Ziono bažnyčiose.

2 vai. p.p. oficialioji minėjimo 
dalis Maria aukštesniosios 
mokyklos salėje, 6727 S. Cali- 
fornia Avė. Vėliavų paradą 
tvarkys Don Varno ir Dariaus- 
Girėno postai. Pagrindinę kalbą 
pasakys L.R. Seimo narys, 
opozicijos vadas prof. Vytautas 
Landsbergis. Meninę programą 
atliks Lietuvių Operos vyrų 
choras. Diriguoja Ričardas 
Šokas, akompanuoja M. Mo- 
tekaitis.

Organizacijos su vėliavomis, 
moterys ir mergaitės tautiniais 
drabužiais pasipuošusios ir 
Čikagos bei apylinkių lietu
viškoji visuomenė maloniai 
kviečiama dalyvauti.

Po minėjimo (apie 5 vai. vak. 
ruošiama vakarienė prof. Vy
tautui Landsbergiui pagerbti. 
Vakarienės metu profesorius 
atsakinės į klausimus. Organi
zacijos ir pavieniai asmenys 
kviečiami gausiai dalyvauti.

Norime pastebėti, kad šios or
ganizacijos jau yra užsisakiusios 
į vakarienę stalus: Vydūno fon
das, Anglijos klubas, Lietuvos 
Vyčiai, Lietuvių fondas, D.L.K. 
Birutės draugija, ALTas, R. K. 
Moterų klubas. Laukiame ir 
daugiau. Norintieji užsakyti 
stalus arba šiaip vietas, prašo
me skambinti 708-499-2172 ar
ba 312-434-4645. Vakarienė 
ruošiama Švč. M. Mergelės 
Gimimo parapijos salėje,6820 S. 
Washtenaw Avė., Chicago. 
Dalyvaukime. Pagerbkime tą, 
kuris to yra nusipelnęs.

Ant. Repšienė

John Hawes, Riverside, IL, 
„Draugo” knygyne nusipirko 
spaudos už daugiau kaip 100 
dol. Tai knygos, kurių raidės 
kalba apie Baltijos kraštus ir 
mūsų Tėvynę. Smagu, kad yra 
tokių knygos mylėtojų.

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

(sk)
Populiariausias Kalėdų laikotarpio asmuo — Kalėdų senis. Čia jis apsilankęs Kriaučeliūnų var
do Vaikų nameliuose Čikagoje pernai gruodžio 18 d

GARY, INDIANA

ALT Lake apskr. Indiana 
skyrius Vasario 16-tos minėjimą 
rengia vasario 19 d. Šventė bus 
pradėta Šv. Kazimiero bažny
čioje Gary 11:30 v.r. pamal
domis už žuvusius dėl Lietuvos 
laisvės. Po pamaldų parapijos 
salėje įvyks minėjimo akade
minė ir meninė dalis. Pagrin
dinis kalbėtojas bus Pilypas 
Narutis, Meninę minėjimo dalį 
atliks Laima Žukienė ir Algis 
Barniškis. ALT valdyba malo
niai kviečia visus dalyvauti 
šioje mums brangioje šventėje.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

• „Katalikų pasaulis”. 1994 
m. gruodis. Leidžia „Katalikų 
pasaulio” leidykla prie Lietuvos 
vyskupų konferencijos. Vyr. 
redaktorius kun. Aušvydas 
Belickas. Red. adresas: Pran
ciškonų 3-6, 2001 Vilnius. Tel.: 
222141, fax: 222122.

Tai religinis žurnalas, ku
riame sužinosime apie atkurtą 
Vilniaus kunigų seminariją, 
Kauno Pažaislio vienuolyną bei 
jo gyventojų problemas, skyrelį 
vaikams, Visuotinės Bažnyčios 
istorijos faktų, kt. informacijos. 
Šiame numeryje rašo kun. J. 
Vailionis, A. Bružas, M. Pak- 
nys, Ph. Bosmans ir kiti.

1

• „Eglutė”. 1995 m. sausis. 
Vyr. redaktorė Nijolė Nausė
dienė, 13154 Sparrw Ct., 
Lockport IL 60441. Administ
ruoja Viktoras Kučas, 13648 
Kickapoo Trail, Lockport, IL 
60441.

Lietuviškas žurnaliukas vai
kams užsienyje, išeinantis 10 
kartų per metus. Šiame nume
ryje, iliustruotame puikiais 
piešinėliais, yra eilėraščių, 
pasakėlių, rašinukų religine bei 
istorine tematika. Jį paskaitę, 
galėsite išmokti kinietiškų 
žaidimų, legendų, rasite kupiną 
juokų maišelį.

• Filatelistų draugijos 
„Lietuva” biuletenis. 1994 m. 
Nr. 2. Administratorius Kazys 
Rožanskas, 3450 W. 62nd 
Street, Chicago, IL 60629. Drau
gijos pirmininkas Jonas Varia- 
kojis, 3715 W. 68th Street, Chi
cago IL 60629.

Šį numerį paruošė L. Kairys, 
K. Martinkutė, J. Variakojis ir 
E. Jasiūnas. Biuletenyje rašoma 
apie filateliją, numizmatiką, is
torinę lituanistiką ir apie kitas 
kolekcionieriams artimas sritis.

• Aleksandras Kačanaus- 
kas. Kūrinių rinktinė. I tomas, 
solinės dainos. Išleido „Korp!

. Neo-Lithuania” leidykla, Paro
dos 26, 3000 Kaunas, 1994.

Rinkinyje sudėta 50 kompozi
toriaus dainų balsui ir fortepi
jonui, kuriomis domisi ir stu
dentai, ir pedagogai, ir daini
ninkai, išėję į savarankišką kū
rybinį kelią.

• „Skautų aidas”, 1995 m., 
sausis. Leidžia LSS Tarybos pir- 
mija. Redaktorius v.s. Antanas 
Saulaitis ir Pelėdų skiltis,2345 
West 56 Street, Chicago, IL 
60636. Administratorė v.s. 
Albina Ramanauskienė 4613 
W. 106 PI., Oak Lawn, IL 60453. 
Žurnalas, kuriame aprašomos 
vasaros skautų stovyklų 
akimirkos, rasime ištraukų iš 
kelionės laivu aplink pasaulį, 
sužinosime lėktuvų atsiradimo 
istoriją ir daug kitos įdomios 
informacijos.

• „Kultūros barai”. 1995 m. 
Nr. 1. Leidžia valst. įmonė 
„Kultūros barų redakcija”, 
Universiteto 6, 2600 Vilnius 
MTP, fax: 610538. Vyr.redak 
torius Bronys Savukynas (tel. 
616696). Tai mėnesinis žur
nalas, rašantis kultūros, 
muzikos, dailės, filosofinėmis 
bei istorinėmis temomis. Šiame 
numeryje rasime L. Donskio, G. 
Daunoravičienės, kitų autorių 
straipsnių; J. Vaičiūnaitės eilė
raščių, M. Martinaičio, E. 
Mikulėnaitės pamąstymų „Kul
tūros barų” 30-metį prisiminus.
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