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Prezidentas 
Brazauskas Izraelyje

Vilnius, kovo 1 d. >Elta) — 
Antradienį Lietuvos prezi
dentas Algirdas Brazauskas at
vyko į Izraelį su oficialiu vizitu. 
Prezidentą lydi jo dukra Audro
nė Usonienė ir oficiali delega
cija, kurioje yra užsienio reika
lų ministras Povilas Gylys, svei
katos apsaugos ministras An
tanas Vinkus, Seimo kancleris 
Nerijus Germanas, Seimo na
riai Gediminas Kirkilas ir 
Emanuelis Zingeris, prezidento 
patarėjas užsienio politikai 
amb. Justas Paleckis ir kiti pa
reigūnai.

Tel Avivo aerodrome, papuoš
tame Izraelio ir Lietuvos vals
tybinėmis vėliavomis, Lietuvos 
prezidentą pasitiko Izraelio am
basadorė Lietuvai Tova Herzl, 
Lietuvos laikinasis reikalų pa
tikėtinis Izraelyje Romas Misiū- 
basadre iti pareigūnai. Izraelio 
prezidento rūmuose įvvko A. 
Brazausko pasitikimo ceremoni
ja, kurioje dalyvavo prez. Ezer 
Weizman, vyriausybės nariai, 
šalyje akredituotų diplomatinių 
misijų vadovai.

Antradienio vakarą Jeruzalėje 
Lietuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas ištarė žodžius, 
kurių labai laukė Izraelis ir 
kurie, tikriausiai, turės didelę 
įtaką tolesniems Lietuvos ir 
Izraelio santykiams. Vakarie
nėje, kurią Lietuvos prezidento 
garbei surengė Izraelio prezi
dentas, Algirdas Brazauskas pa
sakė:

„Tariu atgailos ir atsiprašymo 
žodžius už tuos lietuvius, kurie 
dalyvavo savo bendrapiliečių 
žydų žudynėse. Tai bendra' ne
laimė, kad Lietuvoje buvo be
veik ištisai sunaikintas savitas,

Bobelis: Lietuvos užsienio 
politika turi konkrečias 

kryptis
Vilnius, kovo 1 d. (Elta) — 

Seimo užsienio reikalų komiteto 
pirmininkas Kazys Bobelis ant
radienį spaudos konferencijoje 
pažymėjo, kad Lietuvos užsienio 
politika, nors ir įvairiai inter
pretuojama spaudoje, pastaruo
ju metu įgavo konkrečias for
mas ir kryptis.

Komiteto pirmininko teigimu, 
šiuo metu Lietuvai svarbiausia 
yra kuo greičiau integruotis į 
tarptautines Vakarų organizaci
jas.

Komentuodamas neseniai ki
lusį nesusipratimą, kai JAV 
Kongreso Atstovų rūmų Užsie-

Sunkvežimiai galės
važiuoti be vizų

Vilnius, vasario 20 d. (BNS) 
— Lietuvos ir Baltarusijos vy
riausybės pasikeitė notomis dėl 
bevizio sunkvežimių vairuotojų 
važiavimo per abiejų valsybių 
sieną dvišalio susitarimo įsi
galiojimo.

Kaip BNS žinių agentūrai 
sakė Lietuvos ambasados Mins
ke pirmasis sekretorius G. 
Šiulys, praėjusiais metais 
pasirašytas dvišalis susitarimas 
įsigaliojo vasario 14 dieną. 
Susitarime nustatyta, jog 
Lietuvos ir Baltarusijos sunkve
žimių vairuotojai gali be vizų 
važiuoti per valstybinę sieną, 
turėdami tik specialius Lietuvos 
arba Baltarusijos susisiekimo 
ministerijų leidimus.

per šimtmečius susiklostęs žydų 
bendruomenės pasaulis. Užtik
rinu Jus, kad dabartinė valdžia 
ir didelė dauguma šalies gyven
tojų apgailestauja ir užjaučia tas 
aukas, jų šeimas, brutaliai iš
žudytas tuo nežmonišku nacių 
okupacijos Lietuvoje laikotar
piu.

„Mes imamės visiškos atsako
mybės”, pabrėžė A. Brazauskas, 
„už žudynių dalyvių teisminį 
persekiojimą”. Jis pasakė, kad 
bus siekiama užkirsti kelią isto
rinės tiesos iškraipymams. Tai 
būtina suvokti ir apmąstyti, kad 
būtų galima kuo greičiau įženg
ti į konstruktyvų gyvų santykių 
laikotarpį.

Prieš vakarienę A. Brazaus
kas pusvalandį kalbėjosi su 
prezidentu Ezer Weizman. Susi
tikimo metu Lietuvos preziden
tas įteikė Izraelio prezidentui 
Šventraščio ritinį — torą — 
Lietuvos žydų relikviją.

Trečiadienį, antrąją vizito die
ną, Algirdas Brazauskas ir 
delegacija apžiūrėjo Jeruzalės 
senamiestį, susipažino su istori
jos ir kultūros paminklais. Po to 
A. Brazauskas atvyko į Izraelio 
parlamentą Kneset, kuriame jis 
susitiko su jo pirmininku 
Shevach Weiss. A. Brazauskas 
pasakė kalbą Kneseto posėdyje.

Baigęs kalbą, prezidentas 
Brazauskas ir delegacijos nariai 
dalyvavo Izraelio užsienio san
tykių tarybos surengtuose pie
tuose, po kurių buvo apsilanky
ta Kristaus gimimo bažnyčioje 
Betliejuje. Pavakare, prieš iš
vykdamas į susitikimą Tel Avi
ve su Izraelio verslininkais, A. 
Brazauskas surengė spaudos 
konferenciją.

nio reikalų komitete neva buvo 
pasiūlyta išbraukti Lietuvą iš 
kandidatų į NATO sąrašų, K. 
Bobelis sakė, jog prie kiekvienos 
rezoliucijos būna pasiūlyta 
dešimtys pataisų, kurios, anot 
jo, retai kada būna priimamos. 
Tačiau svarbu, teigė jis, kad šį 
kartą protestą pareiškė Seimo 
komitetas, nes toks pasiūlymas 
vėl gali būti pateiktas kitame — 
JAV Senato — Užsienio reikalų 
komitete.

Nemažiau svarbia Lietuvos 
užsienio politikos kryptimi K. 
Bobelis pavadino ir santykius 
su Lenkija, Baltarusija, Ukrai
na bei Rusija, o trečia priori
tetinė kryptis šioje srityje — 
užmegzti artimesnius politinius, 
ekonominius, karinius santy
kius su Estija bei Latvija.

K. Bobelis teigiamai įvertino 
Lietuvos santykius su Latvija, 
nes yra sudaryta bendradarbia
vimo sutarčių, veikia tarppar
lamentinė komisija, tačiau išky
la problemų dėl sienų. Tuo tar
pu „estai mus mano esant ma
žesniais už juos”, teigė Seimo 
narys. Jis prisiminė, jog pra
ėjusią savaitę Taline vykusio 
Europos Tarybos Parlamentinio 
komiteto posėdžio dalyviams 
buvo išdalintas Estijoje išleistas 
lankstinukas „Via Baltica”, 
kuriame Lietuva vadinama at
silikusia šalimi. Todėl pirma
dienį vykusiame Užsienio reika
lų komiteto posėdyje nutarta 
pareikšti nepasitenkinimą Esti
jos parlamentarams.

Rusijos karinė vadovybė pirmadienį pranešė, kad rusų pąjėgos jau visiškai apsupo Čečėnijos sostinę 
Grozną. Rusįjos kariai deda dovinius j mortyrus nustatytus į čečėnų gynėjų pozicijas Grozno prie
miesčiuose. Antradieni Rusįjos gynybos ministras Pavel Gračev pareiškė, kad po 11 savaičių kovos, 
rusai palaužė čečėnų rezistencįją. Tačiau rusams šaudant čečėnų pozicijas j pietus nuo Grozno, 
Gračevas pripažino, kad čečėnai persigrupuoja.

Baltarusija tvirtina ryšius su 
Rusija

Vilnius, vasario 21d. (Elta) — 
Rusijai, siekiančiai sustiprinti 
savo įtaką Nepriklausomų Vals
tybių Sandraugos (NVS) respub
likose, Baltarusija yra lengvas 
grobis. Net ir po ketverių nepri
klausomybės metų maža res
publika neišsiugdė savo tauti
nio ir valstybinio identiteto. 
„Kas moka baltarusiškai, tik
riausiai nieko kito nemoka”, 
šaiposi ne šalies priešas, o pats 
prezidentas Aleksandr Luka- 
šenko.
. Vasario 21 d. į Baltarusiją su 
vizitu atvyko Rusijos preziden
tas Boris Jelcinas pasirašyti su
tartį dėl draugystės, geros kai
mynystės bei bendradarbiavi
mo. Pagal Rusijos planus po to 
seks muitų, dar vėliau — gyny
bos sąjunga.

Boris Jelcinas ramina gražiais 
žodžiais: planuojamas bendra
darbiavimas netapsiąs nauja 
Sovietų Sąjunga, „greičiau

Lenkija nori parduoti ginklų 
Brazilijai

Vilnius, vasario 22 d. (LR) — 
Lenkijos prezidentas Lech Wa- 
lęsa, vadovaujantis Lotynų 
Amerikoje besilankančiai savo 
šalies delegacijai, pirmadienį 
spaudos konferencijoje sakė, 
kad Lenkija nori parduoti gink
lų Brazilijai. Pasak Lenkijos 
prezidento, šalies ginkluotųjų 
pajėgų vadas generolas Tadeusz 
Wilecki vasario 20 d. aptarė šį 
klausimą su Brazilijos parei
gūnais. L. Walęsa nepasakė, ko
kius ginklus Lenkįja ketina par
duoti Brazilijai.

Brazilija siekia modernizuoti 
savo kariuomenės ginkluotę. 
Pernai iš Didžiosios Britanįjos 
ji pirko karo laivų ir malūn
sparnių, o iš Rusįjos — prieš
lėktuvinių raketų.

„Visi, tarp jų ir Lenkįja, siūlo 
mums pirkti ginklų. Reikėtų 
klausti, ar mes norime jų pirk
ti”, sakė vienas Brazilijos už
sienio reikalų ministerįjos pa
reigūnas, komentuodamas L. 
Walęsos pareiškimą.

Lenkįjos prezidentas užsiminė 
apie galimą ginklų pardavimą, 
praėjus tik kelioms valandoms 
po to, kai Braziluos prezidentas 
Fernando Henriųue Cardoso 
džiaugėsi šaltojo karo pabaiga ir 
teigė, kad tai sumažins ginkluo-

Europos Sąjunga, kur integ
ruojasi savarankiškos valsty
bės”. Tačiau Baltarusijos atve
ju apie savarankiškumą vargu 
ar gali būti kalbama. Šalies 
ekonomika priklausoma nuo 
žaliavų bei naftos iš Rusijos, už 
kurias Baltarusija skolinga pu
sę bilijono JAV dolerių. Todėl ir 
Rusijos diplomatai, r’nitai nežiū
ri į Baltarusijos savarankiš
kumą.

Kaip sužinojo Baltarusijos 
parlamento deputatai, prezi
dento Aleksandr Lukašenko 
vadovybė slaptose sutartyse 
sutiko su tuo, kad šalyje liktų 
Rusijos armijos išankstinio 
įspėjimo bei ryšių įrenginiai ir 
net sutiko juos išlaikyti. Tačiau 
nesutariama dėl planuojamos 

i muitų sąjungos. Tiesa, dingtų 
siena su Rusija, tačiau Balta
rusijos verslininkai būgštauja, 
kad tada pasunkėtų prekyba su 
kaimynais Ukraina, Lenkija ir 
Lietuva.

tei skiriamas išlaidas visame 
pasaulyje.

L. Walęsa taip pat sakė, kad 
Lenkijos pareigūnai ir Braziluos 
valstybinio kalnakasybos gigan
to „Companhia Vale do Rio 
Doce” atstovai aptarė rūdos ter
minalo Gdanske statybą. „Aš 
padarysiu viską, kas įmanoma, 
kad šis projektas patenkintų 
mūsų partnerius Brazilijoje”, 
sakė Lenkijos prezidentas.

Lech Walęsa teigė, kad Lenki
ja tobulins prekybos santykius 
su Brazilįja ir plėtos kontaktus 
turizmo sferoje.

Lenkai siekia sudominti Bra
zilijos verslininkus investuoti 
Lenkijoje. Brazilija vertina 
Lenkįją kaip vartus į Rytų 
Europos rinkas. 1994 metais 
prekybos apimtis tarp šių šalių 
buvo 2.8 bilįjonų JAV dolerių, 
ir Lenkįja tapo po Rusijos svar
biausia Brazil įjos prekybos part
nere Rytų Europoje.

Abiejų šalių prezidentai taip 
pat pasirašė susitarimą dėl 
reguliarių dvišalių politinių 
konsultacįjų. Lenkįja ir Brazili
ja ateityje ketina stiprinti ne tik 
ekonominį, bet ir politinį 
bendradarbiavimą. Abi šalys, 
oficialiais duomenimis, ateityje 
ketina du kartus per metus vy-

Kauno gydytojai 
rūpinasi čečėnų 

vaikais
Vilnius, vasario 21 d. (LR- 

AGEP) Apie 150 Kauno gydyto
jų kreipėsi į Lietuvos prezidentą 
ir Seimą, siūlydami priglobti be 
tėvų ir namų likusius, pirmiau
sia ligotus ir sužeistus čečėnų 
vaikus.

Rusijos laikraščio „Argumen- 
ty į fakty” duomenimis, šiuo 
metu Čečėnijoje yra apie 800 
kare sužalotų vaikų iki 11 
metų. I Lietuvą atvežtus vaikus 
galima apgyvendinti sanatorijo
se, kuriose dabar yra tuščių 
vietų. Vaikų išlaikymą turėtų 
apmokėti labdara užsiimančios 
turtingos firmos ir organiza
cijos. Po žemės drebėjimo 
Armėnijoje tuščiose Palangos, 
Kauno Technologijos Universi
teto vilose buvo apgyvendinti ir 
gydimo armėnų vaikai.

Vengrija tikisi greitai
tapti NATO nare

Budapeštas, vasario 21 d. 
(AP) — Vengrijos ministras pir
mininkas Gyula Horn vasario 
20 d. dar kartą patvirtino jo 
šalies pasiryžimą kuo greičiau 
pasiekti, kad jo šalis būtų pri
imta į NATO. Pasak premjero, 
šio tikslo Vengrija sieks, ne
paisydama Rusijos prieštara
vimų. „Rusija neturi veto teisės 
dėl kitų valstybių narystės tarp
tautinėse organizacijose”, pa
sakė žurnalistams G. Horn.

Ministras pirmininkas šį 
mėnesį buvo nuvykęs į Briuselį, 
kur kalbėjosi dėl Vengrijos 
galimybių prisijungti prie 
Siaurės Atlanto gynybos orga- 
nizacįjų NATO ir Europos Są
jungą.

Sugrįžęs jis pasakė, kad po po
kalbių su aukšto rango NATO 
pareigūnais yra galimybių, jog 
Vengrįja taps šios organizacijos 
nare jau 1996 metais.

Kovo mėnesį Vengrijos prem
jeras vyks į Maskvą derybų su 
Rusijos prezidentu Boris Jel
cinu. Manoma, kad šio vizito 
metu taip pat bus kalbama apie 
Vengrijos siekius tapti NATO 
nare ir Maskvos prieštara
vimus.

riau8ybių lygiu aptarti bendrus 
politikos bei ekonomikos rei-1 
kalus.

Sekančią dieną prezidentas 
Walęsa išvyko į Argentiną.

UNESCO atstovai kalbėjo 
ir apie Lietuvos žiniasklaidą

Vilnius, vasario 22 d. (LR) — Tai svarbu ne tik todėl, kad
Praėjusią savaitę Lietuvoje lan 
kėši Jungtinių Tautų švietimo, 
mokslo, kultūros ir komunikaci
jų komiteto UNESCO generali
nio direktoriaus pavaduotojas 
Henrikas Juškevičius ir Lietu
vos atstovė UNESCO Ugnė 
Karvelis. Vasario 21 d. svečiai 
Užsienio reikalų ministerijoje 
susitiko su žurnalistais.

Kaip rašo Neringa Jonušaitė 
„Lietuvos ryte”, Juškevičius 
išvardijo UNESCO prioritetus: 
pirmoje vietoje — tarpregioninės 
programos, antroje — regioni
nės, trečioje — nacionalinės 
programos. Jis paragino Baltijos 
valstybes bendradarbiauti taip, 
kaip daro Viduržemio ar Juo
dosios jūros baseinų šalys. H. 
Juškevičius pranešė, jog atski
rų teminių UNESCO prioritetų 
tarpe yra ir jaunimas.

Neseniai UNESCO būstinėje 
Paryžiuje su oficialiu vizitu lan
kėsi Lietuvos prezidentas Algir
das Brazauskas. Po vizito 
UNESCO vadovybė pasiūlė su
rengti Baltijos šalių meno 
dienas ir skiria puikias pres
tižines ekspozicijų bei koncertų 
sales.

H. Juškevičius savo kalboje 
daug dėmesio skyrė visuomenės 
informavimo priemonėms, ka
dangi vienas iš UNESCO darbo 
barų — pagalba nepriklausomai 
spaudai.

UNESCO palaiko gerus san 
tykius su tarptautinėmis 
žurnalistų ir leidėjų organizaci
jomis, keičiasi su jomis infor
macija. Kanadoje yra centras, 
kuris renka informaciją apie 
žurnalistų teisių pažeidimūs pa 
šaulyje. Kaip tik šiam centrui 
UNESCO pranešė apie žurnalis
to Vito Lingio nužudymą. O 
žurnalistų teisių pažeidimų vis 
daugėja, ši profesija yra viena 
pavojingiausių pasaulyje, sakė 
H. Juškevičius.

UNESCO yra išleidusi vadovą 
žurnalistams, keliaujantiems į 
šalis, kur vyksta neramumai. 
Jame nurodama, kaip išvengti 
minų, saugotis snaiperių, kaip 
elgtis atsidūrus priešiškoje 
agresyvioje aplinkoje.

Pokalbį pratęsdama Ugnė 
Karvelis sakė, jog Lietuvai 
labai svarbus faktas — Vilniaus 
senamiesčio įtraukimas į Pa
saulio paveldo paminklų sąrašą.

Seimas dėkoja JAV
Kongreso nariams
Vilnius, kovo 1 d. (Elta) — 

Seimo Užsienio reikalų komi
teto pirmininko pavaduotojas 
Algirdas Gricius vasario 28 d. 
išvyko į JAV ir Kanadą daly
vauti kovo 1-9 dienomis 
vyksiančiuose Vakarų Europos 
Sąjungos Asamblėjos politinių 
reikalų komiteto posėdžiuose.

Jis numato susitikti su JAV 
Valstybės departamento Pen
tagono, Kongreso (Senato ir 
Atstovų rūmų) užsienio bei 
gynybos komitetų atstovais, 
Senato užsienio reikalų komi
teto pirmininku Jesse Helms, 
Atstovų rūmų tarptautinių 
reikalų komiteto pirmininku 
Benjamin Gilman bei šių rūmų 
kalbėtoju Newt Gingrich.

Lietuvos parlamentaras per
duos Seimo pirmininko Česlovo 
Juršėno laiškus Newt Gingrich 
bei Kongreso nariui Richard 
Durbin. Laiške pastarajam 
politikui reiškiama padėka už jo 
pastangas siekiant, kad Lietuva 
liktų įrašyta kandidate į NATO 
nares.

lengviau tikėtis finansinės 
paramos Senamiesčio restaura
vimui, kvalifikuotų ekspertų ir 
specialistų pagalbos, bet dar ir 
todėl, kad jei Senamiesčiui kiltų 
koks nors pavojus dėl archi
tektų, valdininkų savivalės, 
UNESCO galėtų protestuoti. 
Svečiai prisiminė, kaip neseniai 
pavyko išgelbėti UNESCO glo
bojamą objektą Maskvos Raudo
nąją aikštę nuo maršalo G. 
Žukov paminklo, o Egipto pira
midžių regioną nuo greitkelio 
statybos.

„Lietuvos rytui” pasiteiravus, 
kaip H. Juškevičius vertina Lie
tuvos radijo ir televizijos gene
ralinio direktoriaus atsistaty 
dinimą, jis pasakė, jog yra susi
pažinęs su Laimono Tapino at 
sistatydinimo raštu. UNESCO 
palaiko tokį transliavimo bend
rovės modelį, kuriame ji atlieka 
visuomeninį vaidmenį, nes tai 
yra demokratiškiausias, tarnau
jantis visuomenės interesams ir 
turintis stipresnį švietimo ir 
kultūros komponentą.

Valstybinis transliatorius yra 
priklausomas nuo valdžios 
struktūrų. Jis prisiminė, kaip 
vienas Lietuvos ministras, sve
čiuodamasis Paryžiuje, pasipik
tinęs skundėsi H. Juškevičiui, 
kad „mes duodame Lietuvos ra
dijui ir televizijai pinigus, o jie 
mus kritikuoja”. J. Juškevičius 
pasakojo, jog jam sunkiai sekėsi 
ministrą įtikinti, kad ne jis duo
da pinigus”, o šie yra surinkti 
iš mokesčių mokėtojų.

Lietuvos nacionalinės UNES
CO komisijos pirmininkui L. 
Telksniui ta proga pasiskundus, 
kad spauda mažai dėmesio ski
ria kultūros dalykams, vis rašo 
apie žudynes, automobilių va
gystes, H. Juškevičius pacitavo 
A. Michnik posakį: „Žurnalis
tika — tai misija ir biznis. 
Žurnalistika be misijos — ciniz
mas, be biznio — bankrotas”..

Paroda moko pažinti 
falsifikuotus 

gaminius
Vilnius, vasario 28 d. (Elta) — 

Kaune atidaryta ir visą savaitę 
veiks paroda „Pelai ir grūdai”, 
kurią surengė Kokybės tyrimo 
centras kartu su septyniomis 
firmomis.

Kaip pasakė centro veiklos ko
ordinatorė Lina Kupstienė, 
parodos eksponatais norima 
suteikti vartotojui galimybę 
palyginti žinomų firmų gaminių 
originalus su jų falsifikatais bei 
plagijatais.

Tarp eksponatų — garsiųjų 
„Adidas”, „Pedrini”, „Sharp”, 
„Bennet”, kitų firmų gaminiai 
bei vietiniuose „rūsiuose” 
gimusios iš pirmo žvilgsnio 
meistriškos kopijos — avalynė, 
virtuvės įrankiai, „Pampers” 
vystyklai, net radijo aparatūra. 
Eksponuojama ir lietuviškos 
gamybos falsifikatų.

r
KALENDORIUS

Kovo 2 d.: Simplicijus, Elena, 
Marcelinas, Eitautas, Naida.

Kovo 3 d.: Palaimintoji 
Kotryna Drexel, steigėja Švč. 
Sakramento seserų, apaštalau
jančių tarp JAV indėnų ir 
juodųjų (1858-1955); Kunigun
da, Ticįjanas, Uosis, Tulė. Pa
saulinė maldos diena. 1879 m. 
gimė rašytojas Jonas Biliūnas.

i
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LIETUVIŲ TELKINIAI

DETROIT, MI

MINĖSIME KOVO 11-JĄ

Sekmadieni, kovo 12 d., 12:15 
v. p.p. Dievo Apvaizdos Kultū
ros centre vyks Kovo 11-sios — 
Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo minėjimas, kuriame 
kalbės JAV LB Krašto valdybos 
pirm. adv. Regina Narušienė iš 
Čikagos. Minėjime dalyvaus ir 
garbės svečiai. Meninę 
programą atliks pianistai Rokas 
ir Sonata Zubovai. Minėjimą 
ruošia ir visus atsilankyti 
kviečia LB Detroito apylinkės 
valdyba.

KAZIUKO MUGĖ

„Gabijos” ir „Baltijos” skautų 
ir skaučių tuntų ruošiama 
Kaziuko mugė vyks sekma
dienį, kovo 5 dieną, tuoj po lietu
viškų Mišių Dievo Apvaizdos 
Kultūros centre. Skautai ir 
skautės kviečia visuomenę at
vykti į šį metinį jų renginį. 
Prašome apžiūrėti skautų ir 
skaučių prekystalius ir pasi
rinkus įsigyti gražiųjų rank
darbių. Išbandyti laimę laimėji
muose 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 ir 
kviečiami. Kviečia Detroito 
„Gabijos” ir „Baltijos” 
skautų,-čių tuntai ir tėvų komi
tetas.

P. PAJAUJIENĖ ŠVENTĖ 
90 GIMTADIENĮ

Petronėlė Pajaujienė vasario 
28 dieną šventė savo 90-tą 
gimtadienį. Mokytoja, skau
tininke Pajaujienė, atvykusi į 
Detroitą, buvo viena iš pirmųjų 
skautininkių, kūrusių lietuvių 
skautišką veiklą Detroite. 
Gimtadienio proga skautininke 
Pajaujienė buvo prisiminta 
„Lietuviškų melodijų” radijo 
valandėlės programoje ir pasvei
kinta savo vaikų bei vaikaičių 
ratelyje. Linkime mokytojai - 
skautininkei Pajaujienei Dievo 
palaimos, sveikatos ir geros 
nuotaikos.

„LIETUVIŠKŲ MELODIJŲ”
RADIJO PROGRAMOSE
„Lietuviškų melodijų” radijo 

valandėlė, transliuojama antra
dieniais ir penktadieniais 4 v. 
p.p. gyvu žodžiu iš radijo stoties 
WPON AM 1460 AM. Š.m. va
sario 28 d. programą vedė Ed
vardas Skiotys, o žinias iš Lietu
vos perdavė Eugenijus 
Miciūnas.

Kovo 3 d. laidą ves Algis Lap- 
šys. Programoje dalyvaus Šv. 
Antano parapijos klebonas kun. 
Alfonsas Babonas. Jis perduos 
mintis Gavėnios susikaupimui. 
Susikaupimai bus pravedami 
Gavėnios penktadienių pro
gramose. Šios programos skiria
mos mūsų klausytojams, dėl 
amžiaus ar sveikatos negalin
tiems lankyti savo bažnyčių.

Im

TAUROS AKVARELIŲ 
PARODA

š.m. kovo 18 ir 19 d. Dievo 
Apvaizdos Kultūros centre 
Detroito sendraugiai atei
tininkai ruošia Tauros Un
derienės akvarelių meno paro
dą. Atidarymas vyks šeštadienį, 
kovo 18 d., 7:30 v.v. Paroda
sekmadienį, kovo 19 d., bus ati- I 
daryta nuo 10 v.r. iki 12:30 v.

p.p. Detroito ir apylinkių lietu
viai kviečiami pamatyti Tauros 
ankstyvesnius ir vėliausius 
darbus.

Detroito Sendraugių 
ateitininkų valdyba

LIETUVOS PARTIZANŲ 
KONCERTAS

Š.m. kovo 26 d., sekmadienį, 
12 vai., tuoj po pamaldų Dievo 
Apvaizdos bažnyčioje, Kultūros 
centre, vyks Sibiro tremtinių 
vokalinio vieneto „Šilas” kon
certas. Vienetą sudaro 10 
asmenų, tai buvę „Tauro” ir 
„Dainavos” apygardų parti
zanai. Vieneto vadovė Marija 
Gražulienė-Liorentaitė (Nar
suolė). Dainininkai atlieka 
partizanų, kalinių, tremtinių ir 
pokario metais sukurtas liau
dies dainas, kurių autorių 
dauguma nežinomi ir jų nebėra 
gyvųjų tarpe. Be Detroito, jie 
koncertuos Čikagoje, Cleve
lande ir Toronte. Detroite 
koncertą ruošia ir dainininkus 
globos Lietuvių Fronto bičiuliai. 
Visi kviečiami šiame koncerte 
dalyvauti.

Jonas Urbonas

ŠV. ANTANO PARAPIJOJE

Cepelinų pietūs
Į Šv. Antano parapijos cepe

linų pietus sekmadienį, vasario 
19 d. susirinko arti 160 asmenų. 
Po šv. Mišių atėjusių lauke 
Pranciškos Televičienės ir jos 
talkininkių paruošti garuojan
tys cepelinai. Natalija Sližienė 
pravedė įvairių pyragų ir 
„pončkų” išpardavimą. Veikė ir 
laimikiais gausus laimėjimų 
stalas. Laimėjimų bilietėlius 
uoliai platino Danutė Pet
rauskienė ir Elena Žebertavi- 
čienė. Dovanų traukimą pra
vedė Antanas Osteika. Po 
laimėjimų parapijos tarybos 
pirm. Algis Zaparackas apibū
dino Šv. Antano parapijos 75 
metų sukakties minėjimo 
planus. Sukaktis bus švenčiama 
sekmadienį, rugpjūčio 13 d. 
Iškilmingas šv. Mišias aukos 
Detroito arkivyskupas kar
dinolas Adam Maida. Po Mišių 
bus pietūs ir minima parapijos 
75 metų sukaktis. Mišiose ir 
pietuose dalyvaus Lietuvos 
Vyčiai, kurių 82-sis metinis 
seimas rugpjūčio 9-12 d. vyks 
Novi Hilton viešbutyje, Novi, 
Michigan. Seimą ruošia Lietu
vos Vyčių 102 kuopa, veikianti 
prie Šv. Antano parapijos. 102 
kuopa tuo pačiu švęs ir savo 
veiklos 75 metų sukaktį.

Puikus maistas, „pončkos”, 
kavutė, gausus laimikių stalas 
ir susitikimas su draugais 
neleido niekam nuobodžiauti. 
Visi skirstėsi patenkinti 
maloniai praleidę sekmadienio 
popietę.

Užgavėnių blynai
Užgavėnių obuolinius blynus 

Šv. Antano parapijoje pasigar
džiuodami valgėme sekmadienį, 
vasario 26 d. Nors oras buvo šal
tas ir snigo, susirinko didokas 
būrys žmonių, o Pranciškos 
Televičienės vadovaujamos 
šeimininkės blynų buvo gausiai 
prigaminusios. Vaišindamiesi 
šiais Užgavėnių skanėstais 
turėjome progą išklausyti 
(vaizdąjuostėje) solistės Nijolės 
Ščiukaitės 1994 metais Lietu
voje suruošto 30 metų jos daina
vimo jubiliejinio koncerto. Kar
tu su soliste dainavo ir šeši dai
nininkai, kurių vienas — Rim
vydas Jakutis buvo su mumis 
salėje ir apibūdino šį koncertą. 
Regina Juškaitė parapijos var
du įteikė jam puokštę gvazdikų 
ir padėkojo už vaizdajuostės 
parūpinimą.

Visi dalyviai šiuo renginiu 
buvo labai patenkinti.

Regina Juškaitė

Detroito lietuviai vasario 12 d. klausosi Lietuvos Seimo nario Kazimiero Antanavičiaus paskai
tos. Iš k. — Nijolė ir Algis Čerėkai, Mykolas Abarius, Arūnas Stašaitis, Algis Zaparackas ir kt.

Nuotr. J. Urbono

HOT SPRINGS, AR

ATVYKSTA SOL. 
NIJOLĖ ŠČIUKAITĖ

Prieš dvejus metus su pasise
kimu JAV-se koncertavusi pra 
moginių dainų solistė Nijolė 
Ščiukaitė š.m. kovo 15 dieną at
vyksta koncertuoti lietuvių 
telkiniuose. Šį kartą su ja at 
vyksta sol. Jurgis Žukauskas, 
dar nebuvęs Amerikoje. Jis kon 
certuos kartu su Nijole, lydipii 
solistės vyro muziko Juozo Tiš- 
kaus.

Nijolė Ščiukaitė

Pernai lankydamasis Lietuvo
je turėjau progos išgirsti abu 
dainininkus Palangoje, vasaros 
estradoje. Drauge su lietuviais 
iš JAV, Kanados, Australijos ir 
Vokietijos, viešėjusiais tuo metu 
Lietuvoje, ir su visa publika 
skandavome „bravo, bravo!” Ni
jolei ir jos draugams . Tada ir 
kilo mintis su Nijole pakviesti 
į Ameriką ir J. Žukauską, kuris 
žavėjo puikia išvaizda, elegan 
cija, o Nijolės ir Jurgio dainuo 
jami duetai susilaukė audringų 
bisų. Nijolė ir Jurgis šiauliečiai, 
susipažinę Vilniuje, daug metų 
bendradarbiavo scenoje, vado
vaujami maestro Tiškaus. Jur
gis Žukauskas ir šiandien dai
nuoja su šaulių pučiamųjų ins
trumentų orkestru, jo dainos 
skamba per radiją ir televiziją.

Sėkmingi buvo Nijolei prabė
gę metai, už ilgametę kūrybos 
veiklą apdovanotu A. Šaba 
niausko premija ir vardiniu 
sidabro žiedu. Ji daug nauju 
dainų įrašė Lietuvos radijuje ir 
televizijoje, išleido naujų dainų 
kasetę. Pernai, pakvietusi savo 
kolegas — dainininkus, suruošė 
puikią gastrolinę kelionę po 
Lietuvą, atžymėdama savo kū
rybinės veiklos trisdešimties 
metų jubiliejų. Jų dainos su

Lietuvos Dukterų drauguos St. Petersburg, Floridoje, rengtos madų parodos modeliuotojos ir mo
deliuotojai scenoje. Kairėje prie mikrofono L D draugijos pirm. S. Šatienė. 9-ta ii dešinės - parodos 
organizatorė ir daugelio drabužių projektuotoja Monika Andrejauskienė.

Nuotr. J. Juodikio

pasisekimu skambėjo Klaipė
doje ir Plungėje, Mažeikiuoe ir 
Kaune, Viįniųje ir Alytuje, Pa
nevėžyje, Radviliškyje ir gim
tuose Šiąuliuose.

Reikia tikėtis, kad N. Ščiukai
tės ir J. Žukausko gastroles 
JAV-se, o gal ir Kanadoje, lydės 
sėkmė, nes jų atliekama progra
ma patiks visiems, kurie mėgsta 
melodingą dainą, jautrią 
poeziją, kurių širdyse negęsta 
meilės ir jaunystės ugnelė.

Nijolės'žodžiais tariant, „kai 
pavasariu saulutė vis meiliau 
šildo žemę, ir į Lietuvą grįžta 
paukščiai giesmininkai, aš gi 
vėl pakelių sparnus skrydžiui 
per Atlaųtą. Tolimoji Amerika 
man dabar tokia sava — čia 
daug mano senų gerų draugų, 
platus pažįstamų ir gerbėjų 
ratas, nemažai aplankytų vietų, 
o jose — pamiltų kampelių”.

■v 7, Stepas Ingaunis

SUNNY HILLS, FL
'id. fi

VAŠARIO 16-SIOS 
MINĖJIMAS

Vasario 16-tąją Sunny Hills 
lietuviai minėjo sekmadienį, va
sario 12 d. Minėjimo forma ta 
pati, kaip pernai, užpernai, kaip 
prieš dešimtmečius: priešpiet — 
pamaldos už Lietuvą, pavakary 
— iškilmė^ salėje. Kaip visada, 
mūsų mažame telkinėlyje, mi
nėjimą suAiošė LB Sunny Hills 
apylinkė, tiksliau — apylinkės 
valdyba.

Imant viienaip, minėjimo turi
nys buvo skurdesnis, negu pra
eity, dėl dviejų dalykų: užuot 
trijų kunigų, prie Šv. Teresės 
bažnytėlės altoriaus turėjome 
tik vieną f?idorių Gedvilą (kiti 
du buvo išdykę į Romą); ir vietoj 
vargonų palydos chorui giedant 
bei dirigavimo salėje dainuo
jant, jis, „Antrosios jaunystės” 
choras, buvo paliktas veikti 
kaip išmano (vargonininkė — 
chorvedė vasario 11 turėjo 
staiga išvykti į Nevv Yorką, į 
šeimos nr io laidotuves). Imant 
antraip, turinį gražiai papildė, 
jo kokybę pagerino kalbėtoja iš 
už tūkstančio mylių.

Dabar jau galiu „protoko
luoti”, kaip viskas įvyko.

Šv. Mišias už Lietuvą, 
žuvusius bei naują gyvenimą 
kuriančius tautiečius aukojo ir 
prasmingą, patriotišką pamoks
lą pasakė kun. I. Gedvilą. Cho
ras pakankamai sklandžiai su

giedojo keletą giesmių. Beje, 
prieš pamaldas iškilmingai buvo 
įnešta Lietuvos trispalvė. Pa
maldos truko tik vieną valandą, 
nuo 11 iki 12-tos.

Minėjimo iškilmės parapijos 
salėje prasidėjo 3 v. p.p. 
Susirinkusius, arti 70 tautiečių, 
pasveikino LB Sunny Hills 
apyl. v-bos pirmininkė ir Flo
ridos apygardos tarybos narė 
Laima Savaitienė (ji ir pasiliko 
iškilmėms vadovauti). Visi daly
viai sugiedojo JAV ir Lietuvos 
himnus. Nestandartinę maldą 
atliko kun. I. Gedvilą. Susikau
pimo minutėle pagerbti visų 
laisvės kovų (nebegaliu pasa
kyti, pradedant 1831 m. suki
limu, ar tik nuo 1918-jų) žuvu
sieji dalyviai.

Prie mikrofono pakviesta As
ta Banionytė, JAV LB Visuome
ninių reikalų įstaigos Washing- 
tone vedėja. Ji arti 10 minučių 
kalbėjo angliškai ir gerą pus
valandį lietuviškai. Pagrindinė 
tema — JAV Kongreso rezoliuci
ja, siekianti užkirsti kelią, bent 
laikinai, Lietuvai ir kelioms 

i kitoms nedidelėms valstybėms 
■ ‘įstbti į NATO. Prelegentė 

aiškino, kad turime sukrusti ir 
tuojau veikti — telefono skam
bučiais bei laiškais, aiškindami 
savo Kongreso atstovui apie 
rezoliucijos žalą. Tai esanti tik 

.-kavos pradžia, nes rezoliuciją 
^priėmus Kongrese (jeigu tai 
įvyktų), kova bus tęsiama 
Sėnate. Priminė ironiją, kad už 
rez. bus balsuojama mums 
brangiausią dieną, vasario 16-ą. 
Kalbėjo ir apie 43 metus gy
vuojančios Lietuvių bendruo
menės veiklą bei jos svarbą. A. 
Banionytės kalba buvo gyva, in- 

I formatyvi, ne tik nenusibodusi, 
bet galėjusi kita tiek tęstis. Ji
pelnė daug garsių katučių.

Valdybos paruoštą rezoliuciją 
(NATO narystės, rusų tranzito 
per Lietuvos teritoriją ir kitais 
reikalais) perskaitė ižd. Jurgis 
Savaitis, o publika rankų pakė
limu prabalsavo.

Kadangi chorvedė Genė Be
leckienė penkias skambias 
dainas specialiai šioms 
iškilmėms gerai išmokė, choras 
ir be jos neblogai sudainavo. 
Žinoma, su chorvede būtų buvę 
žymiau geriau, bet padėtį su
prasdami, dainininkams gau
siai plojome. Dainų pasiklausę, 
vaišinomės kava, sumuštiniais 
ir kepiniais.

Aukų JAV LB veiklai salėje
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surinkta 1,375 dol., bet ižd. J. 
Savaitis tikisi jų kiek daugiau, 
kai pakalbins minėjime nedaly
vavusius.

Čia rašantis ne kartą raginau, 
bent pensininkus, Vasario Še
šioliktąją, ir kitas tautines 
šventes, švęsti, nekilnojant į 
savaitgalius. Galėtų švęsti 
tikrąją dieną ir dirbantieji, 
sakysim po darbo, vakarais, 
kaip tai daro JAV katalikai, 
švęsdami privalomas religines 
šventes. Bet mano žodžiai —

kaip žirniai į sieną. Tai ir 
tebeminim, kaip minėję, kelio
mis net keliolika dienų nuo 
šventės nutolę.

Alfonsas Nakas

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

9S3O 8. RMgaland Ava. 
Chicago RMga, IL 60419 

706-636-6622 
4146 W. 63rd 81.

312-736-7706

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

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

Kab. tai. (312) 471-3300 

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

7722 S. Kadzla Ava., 
Chicago, III. 60652

Cardlac Dlagnosls, Ltd. 
Marųuette Medlcal Bulldlng

6132 S. Kadzla
Chicago, IL 60629

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą

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

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

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

3900 W. 95 St. Tsl. (708) 422-0101
Valandos pagal susitarimą

Pirmd 3 v p p -7 v v antrd 12 30-3 vpp 
' Irečd uždaryta ketvd 1-3 vpp. 

penkt ir šeštd 9 v r -12 vpp

Namų (708) 584-5527
DR. ALGIS PAULIUS

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA

6132 S. Kadzla, Chicago, III.
Tai. (312) 625-2670

1105 Dundės Ava., Elgln, III. 60120 
Tai. (708) 742-0255

Valandos pagal susitarimą
4132 S. Kedzle Ava., CMcago 

(312) 778-6949 arba (312) 489-4441
DR. K. A. JUČAS

ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR 

IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Robertą Rd., Hickory Hills. IL
1 mylia | vakarus nuo Harlem Avė

Tai. (708) 596-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydytoja

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

9525 S 79th Avė , Hickory Hills, IL
Tai. (706) 896-8101
Vai pagal susitarimą

Dr. RAIMUNDAS RUGINIS
Chiropraktinis gydymas nuo 

nugaros, kaklo ir galvos skausmų
1025 Ogden Avė.

Uala, IL 60532
Tel. 708-063-1410DR. VILIJA KERELYTĖ

Chiropraktinis gydymas, sveikos 
mitybos pritaikymas ir akupunktūra

7271 8. Nariam, tai. 708-884-0400 
BrMgevlew, IL 80488

Valandos pagal susitarimą

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 8. Kadzla

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

Vizitai apmokami Medicare
Kablnato tai. (312) 778-2880

Namų 708-449-8548
Priklauso Holy Cross ir

Palos Community ligoninėms

Tai. kabineto Ir buto: (708)882-4156 

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 501h Ava., Clcaro

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymu bei chirurgija
172 Schlllar Elmhurst. IL 80128

708-841-2806
Valandos pagal susitarimą

Vakarais ir savaitgaliais tai. 708-634-1120

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

Kalbame lietuviškai
8188 S. Archer Ava. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą
Tai. (312) 888-7788

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA

AKIŲ LIGOS
Good Samarltan Medlcal Center- 

Napervllle Campue
1020 E. Ogden Ava., SuMe 310, 

Napervllle IL 60883
Tai. 708-827-0060

Valandos pagal susitarimą

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS

7722 S. Kaštais, CMcago 6O6S2 
Tai. 312-434-2123

Pirmd 2 v p p. - 7 v.v.. antr 9 v.r. • 12, 
ketvd 12 - 4 v p p . penkld 12 - 6 v.v
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KALBA TARYBINIS 

ELITAS?

FABIJONAS S. DAUKANTAS

„Rytmečio ekspreso” radijo 
laidoje vasario 3 Čikagoje du 
kalbėtojai, Leonidas Donskis ir 
Aleksandras Štromas, kalbėjo 
tema: „Kaip tarybinė santvarka 
įtaigoje lietuvių tautos menta
litetą ir gyvenimo būdą?” Dons
kis save pavadino „Brežnevo 
epochos vaiku”, Štromas — Lie
tuvoje gyvenęs kanibalo-žmogė- 
dros laiku. Abu kalbėtojai gerai 
pažįsta sovietinę santvarką ir 
abu, ypač dr. Štromas, susipaži
nę su užsienio lietuviais Vaka
ruose, tad abu turėtų būti kva
lifikuoti lyginti sovietijoje 
išlikusios lietuvių tautos dvasi
nės kaitos rezultatus su sveti
mos aplinkos paliestu, Vakaruo 
se atsidūrusios tautos dalies su
siformavusiu, mentalitetu. Jie 
tokį lyginimą savo kalbose ir 
darė.

Atvirai kalbant, tų kalbų 
klausytis nebuvo jauku, nes jų 
argumentacija labai primityvi, 
o išvados absurdiškos. Nedaug 
kas patikės, kad „Tarybinė oku
pacija” pakėlė Lietuvos lietu
vius „prie europietiško gyveni
mo standartų”, ir jos dėka lie
tuviai tapo panašūs „į vidutinio 
lygio europiečius ir amerikie
čius ir mąstysena, ir priorite
tais, ir gyvenimo būdu”; „Nega
lima prikišti tarybų valdžiai, 
kad ji iš lietuvių norėjo atimti 
kalbą”, o tik papildomai mokė 
rusų kalbos, per kurią „pasaulio 
problemos tave ima liesti betar
piškai, ir tas kosmopolitėjimas 
yra ir apsišvietimas”; „Lietuvių 
elitas įgijo mokslinį mentalite
tą, europinį ir pasaulinį (...) ir 
elito mentalitetas persiduoda ir 
tautai”; „Man abejonių nekelia 
vienas dalykas, kad tolerancijos 
Lietuvoje sovietmečiu atsirado 
daug”; „Mes, labiau negu anks
čiau, priartėjome prie pasaulio. 
Tolerancijos lygis pakilo, kseno
fobija, (t.y. kitataučių baimė ir 
jiems neapykanta) sumažėjo. Ir 
aš pasakysiu, kad čia yra kur 
kas teigiamesnė situacija tauto
je negu išeivijoje”; „Išeivija... 
taip paliko Lietuvos atžvilgiu 
uždaros Lietuvos komplekso pa
jungta: kokia buvo ksenofobiš- 
ka, tokia ir liko. Lietuva prano
ko išeivijos lietuvišką patyrimą. 
Ir ta prasme išeivijai nėra ko 
didžiuotis savo vakarietišku pa
tyrimu” ir t.t.

Kad šiedu kalbėtojai, ypač
Štromas, kalbėjo absurdus, ra-, 
cionaliai mąstančiam Lietuvos 
ir išeivijos lietuviui dvejoti 
netenka. Patikėti gal galėtų 
„europietiško lygio” Lietuvos

je, eidami paskui šarvuočius, 
bando įsiveržti į nekritiško 
klausytojo sąmonę su akivaiz
džiai propagandiniais tvir
tinimais. Jiems išeivija pasiliko 
užsisklendusi prieškarinės Lie
tuvos kaimo kultūroje su fana
tizmu, ksenofobįja, radikalizmu 
ir kitais neigiamais ypatumais, 
kai tuo tarpu Bovietų okupacija 
atvėrusi erdvę nuo Baltijos iki 
Vladivostoko. Ne tik geografinė 
erdvė, anot jų, padėjusi Lietuvos 
lietuviams pakelti kultūrą iki 
pasaulinių standartų, bet ir 
didžioji rusų kalba. Rusų moks
lo laimėjimai buvę įvertinti 
Nobelio premijomis, nors tų pre
mijų, palyginti su Vakarais, 
labai maža. Juk 1944-1993 lai
kotarpyje sovietų mokslininkai 
gavo tik 9 Nobelio premijas (sep
tynias iš fizikos), o amerikiečiai 
143. Keliskart rusus lenkia vo
kiečiai, anglai, prancūzai ir 
nesunkiai lenktyniauja švedai, 
šveicarai ir kai kurios kitos Va
karų Europos tautos. Literatū
ros Nobelio premijos laureatų, 
Pasternak, Solženicyn ir Brods- 
ky, turbūt ir Donskis sn Štromu 
nepalaikys tarybinės kultūros 
atstovais.

Kalbėtojai radijo laidoje aiški
no, kad tos Nobelio prem įjos ir 
prievarta primesta rusų kalba, 
vartojama tik sovietinėje im 
perijoje, turėjo teigiamą poveikį 
Lietuvos žmonėms, bet nutylėjo, 
kad pora šimtų ar daugiau No-

LIETUVOS PAŠTAS 
BEJĖGIS

RIMA JAKUTYTĖ

kolchozninkas. Kiek įdomesnis 
klausimas būtų, ar kalbėtojai 
patys tiki tuo, kuo kitus bandė 
įtikinti. Jei tiki, tai nėra 
išsivadavę iš sovietinio elito 
„mokslinio mentaliteto”, nuo 
kurio dar ir šiandien tebekenčia 
Lietuva. Jei netiki, tai vykdo 
kažkokią sutartą bendrą akciją, 
kurios reiškinių pastaruoju 
metu visokiausiomis formomis 
pagausėjo ir Lietuvoje. Atrodo, 
kad kažkokios jėgos yra supla
navę sukompromituoti tą išeivi
jos dalį, kuri pusę šimtmečio 
sėkmingai talkino Lietuvos 
žmonėms išsilaisvinti iš komu
nistinės Rusijos okupacijos.

Stengdamiesi klausytojus nu
stebinti savo intelektualumu, 
abu kalbėtojai vikriai pina į 
savo įtaigojamų minčių gijas 
intelektualinės kalbos posakius: 
„pasaulinis kontekstas”-, „pa
saulinis mąstymas”, „pasaulė- 
tvarkos universalumas”, „ga
mybinė kultūra”, „europietiški 
standartai”, „mokslinis men
talitetas”, „elito mentalitetas”, 
„intelektualinė kūryba”, „pil
navertė kūryba”, „sąmonės pos
linkiai”, ir šių posakių priedan
goje, tarsi rusų kariai Čečėnijo

Ryšių ir informatikos ministe
rijos valstybinės įmonės „Lietu
vos pašto” generalinis direkto
rius Jonas Salavėjus sako žinąs 
apie Amerikos lietuvių susirū
pinimą dėl Lietuvos nepasie
kiančių laiškų. Pareigūnas tvir
tina, kad iš Lietuvos ambasados 
gavęs užsienio lietuvių laikraš
čių iškarpas tuo reikalu. Tačiau 
paklaustas, ką ketina daryti 
kad padėtis pasikeistų, tik gali 
skėstelėti rankomis.

Pasak J. Šalavėjaus, kai tik 
užsienio lietuviai ėmė į Lietuvą 
laiškuose siųsti dolerius ir Vo
kietijos markes, iš karto at
sirado ta problema. Lietuvos 
pašto pareigūnai neatmeta ga
limybės, kad ir dabar, ieškoda
mi pinigų, laiškus plėšia nesąži
ningi paštininkai, laiškininkai 
Lietuvoje. Tačiau — nepagautas 
— ne vagis. Įrengti kontrolines 
televizijos sistemas paštuose, 
skirstymo baruose nėra pinigų. 
Jeigu pagauna kokį ilgapirštį, 
baudžia griežtai — atleidžia iš 
darl>o. Tačiau, kaip pažymėjo J. 
Salavėjus, mūsų įstatymai to

kie, kad kartais gina ir nusikal
tusį. Kaip pavyzdį jis paminėjo 
kiek anksčiau už laiškų iš užsie 
nio atplėšinėjimą iš darbo atleis
tą vieną Panevėžio laiškininką. 
Teismas jį grąžino į darbą.

„Lietuvos pašto pareiga kuo 
geriau apsaugoti koresponden
ciją Lietuvoje, tačiau mes ne
galim atsakyti už savo kolegas 
užsienyje”, sako Lietuvos pašto 
pareigūnai. Dabar laiškai ir 
siuntiniai iš Vakarų į Lietuvą 
keliauja per Kopenhagą ir 
Frankfurtą prie Maino. Jonas 
Salavėjus tvirtina, kad Lietuvos 
paštas turi pakankamai įrody
mų, jog laiškai atplėšinėjnmi 
tuose pašto perkrovimo cen
truose. Gavę suplėšytus, išdras
kytus laiškus, banderoles, Lie
tuvos paštininkai apie tai infor
muoja tų valstybių paštų admi
nistracijas Pasaulinę pašto są 
jungą. Dėl draskomų laiškų 
Frankfurte prie Maino, kreipėsi 
į Vokietijos ambasadą Vilniuje. 
Po to porą mėnesių paštas kelia- 

I vęs tvarkingai, tačiau dabar, 
matyt, atslūgus kontrolei, vėl

belio premijų Vakaruose bei 
anglų, prancūzų, vokiečių, ispa I 
nų kalbos sudarė sąlygas užsie
nio lietuviams natūraliai vysty
ti kūrybines galias ir talentus. 
Jei, kaip teigia Donskis su Štro
mu, užsienio lietuviai užsisklen
dė fanatiškoje ir ksenofobiškoje 
kaimo kultūroje, turėjo pa
aiškinti, kokiu būdu šimtai už
sienio lietuvių tapo universitetų 
profesoriais ir aukšto laipsnio 
profesionalais, be to, beveik ne
buvo atsitikimų, kad kas iš karo 
pabėgėlių už kriminalinius nu
sikaltimus patektų į kalėjimus. 
To pasakyti negalima apie so
vietinės kultūros paliestus, 
Amerikon atvykusius, „nefana- 
tiškus” mūsų tautiečius.

Iki nualpimo būtų galima gin
čytis, įrodinėjant, kad toje ar an
troje pusėje pasiekta didesnių 
laimėjimų. Ginčas nevaisingas 
ir visiškai nereikalingas. Išeivi
ja dėl to, ką padarė ar nepadarė, 
turi didesnę atsakomybę už 
okupacijos varžtuose spur- 
dėjusią lietuvių tautą. Jau 
palyginus Lietuvių enciklo
pediją, išleistą išeivijoje, su 
Lietuviškąja tarybine enciklo
pedija, išleista okupuotoje Lie
tuvoje, pasidaro aišku, kokiose 
sąlygose vieni ir antri lietuvišką 
enciklopediją ruošė. Iš tų enci
klopedijų negalima daryti išva
dos, kad buvę skirtingi išeivijos 
ir Lietuvos lietuvių kultūriniai 
poreikiai. Ir „tarybinės” Lietu

viškas kartojasi.
Lietuvos paštas negali imtis 

jokių sankcijų prieš kitų valsty
bių paštininkus, o pastarųjų 
paštų administracijos apsiribo
ja mandagiais atsakymais, jog 
pasidomės iškeltais klausimais.

Po Naujų metų Skandinavijos 
avialinijų (SAS) lėktuvas iš Ko
penhagos atskraidino keletą 
maišų korespondencijos, nuo 
kurios tiesiog varvėjo vanduo. 
Maišai buvo atidaryti dalyvau
jant Lietuvos televizijai, ir 
žiūrovai išvydo, kas juose yra. 
Vanduo nuo laiškų, banderolių 
buvo nuplovęs adresus, taigi 
daugelis Lietuvoje taip ir nesu
laukė kalėdinių, naujametinių 
sveikinimų ar laiškų.

Lietuvoje žinoma, kad, tarkim 
iš JAV ar Didžiosios Britanijos 
pasiųstų 5 laiškų, vidutiniškai 
1 pasiekia adresatą Lietuvoje. 
Pašto pareigūnai tvirtina, kad 
nei siuntėjai užsienyje, nei 
gavėjai Lietuvoje negali suskai 
čiuoti ir nustatytit, kur tie 
laiškai dingo - užsienyje ar Lie
tuvoje. Paprasti laiškai Lietuvo
je nėra registruojami. Kiek ge 
resnė padėtis, siunčiant regis
truotus laiškus. Juos galima 
suskaičiuoti. Pašto duomenimis, 
pernai adresatų Lietuvoje nepa 
siekė 12 registruotų laiškų, tuo

vos elitas vargu tokios tarybinės 
enciklopedįjos būtų norėjęs. Tu 
rėjo nusilenkti prievartai.

Žongliruojant sąvokomis, ir iš 
nosinaitės gyvą karvelį galima 
ištraukti. Tokį „karvelį” „tole 
rancįjos” pavidalu iš tarybinės 
malonės ištraukė Donskis. Bet 
juk tai, ką Donskis vadinn „to- 
lerancija”, Štromas — „depoli- 
tizacija”, vakariečiui yra pa
prasčiausia totalitarinėje san 
tvarkoje įvaryta baimė. Gerai 
prisimename anais laikais ap
silankymus Lietuvoje, kai kai 
bantis šeimose telefonai būdavo 
užspaudžiami keliomis pagalvė
mis. Baimės neturėjo tik tary 
binis elitas.

Tik fanatikai galėtų teigti,; 
kad Lietuvoje sovietmečiu nieko 
gera nebuvo sukurta. Bet „Ryt 
mečio ekspreso” kalbėtojai nu
sikalsta intelektualiniam in
tegralumui, įrodinėdami, kad 
tai buvęs tarybinės santvarkos 
nuopelnas. Nusikalsta ir kreiva
me veidrodyje rodydami išeiviją.

• 1888 sausio 27 d- „National 
Geographic” draugija buvo in
korporuota Washington, DC.

• 1967 m. sausio 27 d. pa
galiau Čikagoje užsibaigė labai 
nuostolinga pūga, „palaidojusi” 
miestą po 23 colių sniego sluoks 
niu.

tarpu užsienis pametė 143 iš 
Lietuvos siųstus registruotus 
laiškus.

Lietuvos pašto pareigūnai pri
mygtinai siūlo nesiųsti vokuose 
pinigų. Tačiau ir jie negali tvir
tinti, kad tuose 4 iš 5 Lietuvos 
nepasiekiančiuose laiškuose 
būta pinigų. Tai, beje, ir mažai 
įtikėtina.

Lietuvoje jau nieko nebestebi
na, kad laiškai iš užsienio oro 
paštu ne skrenda, o yra vėžlio 
nešami. Iš Čikagos į Vilnių laiš
kas „skrenda” apie mėnesį. Jei
gu iš viso atskrenda. „Lietuvos 
pašto” gen. direktorius J. Šala- 
vėjus sako, kad užsienio šalyse 
paštas yra kraunamas ir laukia
ma, kol susidarys didesnis kie
kis. tada tik išsiunčiamas. Mi
nėtasis SAS lėktuvas iš Kopen 
Hagos taip pat atskraidino 3-4 
savaičių paštą. Buvo teisinama
si tuo, kad aviabendrovė nedir 
busi per šv. Kalėdas ir prieš 
Naujus metus.

Nors su tarptautiniu paštu pa 
dėtis jau skandalinga, Lietuvos 
pašto vadovai kol kas nekalba 
apie galimybes pasirinkti kitus 
pašto perkrovimo punktus Eu
ropoje, arba atsisakyti ne kokia 
reputaciją šiuo požiūriu turin
čios bendrovės SAS paslaugų

Kinija: kas laimėjo ir 
pralaimėjo

Nebuyo įmanoma nepastebėti 
pastaruoju metu vis didėjančios 
įtampos tarp Kinijos ir JAV 
Spaudimas ir kritika iš Ameri
kos pusės, tolygūs grasinimai 
atitinkamomis sankcijomis iš 
Kinijos vyriausybės liudijo, kad 
tos įtampos priežastys rimtos 
Kai pasaulio galybės „nubrėžia 
liniją” ir nei viena nežada per 
ją žengti, laikas ieškoti kitokių 
sprendimų, kad situacija nepa 
blogėtų. Sprendimas pagaliau ! 
atrastas praėjusį sekmadienį, 
vasario 26 d., ir palengvėjimo 
atodūsis buvo girdimas kone 
visame pasaulyje.

Kokios priežastys privertė 
JAV prez. Bill Clinton imtis 
tikrai griežtos linijos prieš 
Kiniją? Galbūt tai, kad Beijingo 
vyriausybė niekad negerbė ir 
negerbia žmogaus teisių, kaip 
parodė demonstruojančių stu
dentų žudynės Tiananmen aikš
tėje, nuolat vykdomi disidentų 
suiminėjimai, išleisti įstaty
mai, leidžiantys priverstinę 
gyventojų sterilizaciją, apri
bojantys gimimų skaičių, pri 
verčiantys moteris daryti abor 
tus, jeigu numatoma, kad kūdi 
kis gali gimti nenormalus. Kini
jos gydytojams5 suteikta kone 
visuotinė teisė, kas gali gimti, 
kas ne. Ar vedusiųjų porai leis 
tina turėti vaikų, ar pora iš viso 
gali tuoktis. Kinija taip pat rim 
tai svarsto legalizuotą eutbana 
zijų

Suprantama, kad gausiausia 
gyventojų skaičiumi pasaulio 
šalis yra vis labiau susirūpinusi 
prieaugiu ir stengiasi įvairiais 
būdais jo didėjimą varžyti. Juo 
labiau, kad po praėjusių metų 
nederlingos vasaros ir dažnu 
gamtos nelaimių pagrindinių 
pasėlių derlius sumažėjo iki 
444.6 mil. tonų — apie 2.6% 
mažiau kaip 1993 m. Dėl to 
maisto produktų kainos pakilo 
per 22%, o pernai gruodžio 
mėnesį sustabdytas visas grūdu 
eksportas į kita? valstybes, 
uždarant skalsų valstybinių 
pajamų šaltinį. Taupant resur
sus, taip pat mėginant gyven
tojus apsaugoti nuo išsiplėt usios 
pasiutimo ligos, Kinijos valdžių 
įsakė kontroliuoti ir Simu 
gausybę. Manoma, kad kinio 
čiai laiko apie 100 mil šunų 
tai beveik 10% gyventojų skai 
čiaus. Pagal įstatymą, įvestą 
pernai lapkričio mėn.. savi 
niukas turi už šunį mokėti 700

Ihiitutė Hindokienė
,---------

dol i ngiui racijos mokestį, įsigyti 
specialią apdraudą, iškabinti 
perspėjančius užrašus ir išves 
ti šunį į lauką tik tarp 8 vai. 
vak ir 6 vai. r. Nepaisantį 
amerikiečių meilės šunims ir 
užuojautos kiniečiams dėl tokio 
varžymo, šunų problema taip 
pat nebuvo prez. Clinton 
griežtos linijos priežastis.

Stipresnė jėga už pasipik
tinimą žmogaus teisių pažei
dimais ir už tai, kad Kinija atvi
rai pardavinėja ginklus bei karo 
techniką Vidurinių Rytų 
šalims, yra visagalis doleris. 
Beijing vyriausybė galbūt gerai 
nesuprato, kad Amerika pro 
žmogaus teisių nepaisymą gali 
praeiti užmerktomis akimis (juk 
daug metų „nematė” gyventojų 
persekiojimų Sovietų Sąjungoje, 
o dabar „nemato” smurto Čečė
nijoje), bet pajudink „biznierių” 
pelną — reakcija bematant atsi
randa. Verslininkai labiausiai 
ir džiaugiasi dėl sekmadienį 
pasirašyto susitarimo, vadin
dami jį svarbiu žingsniu į drau
giškų, abipusiškai naudingų, 
santykių pradžią. Ameriką jau 
ilgą laiką labiausiai erzino 
vienašališka prekyba su Kinija: 
nors į šį kraštą įvežami kiniečių 
gaminiai siekė bilijonines 
sumas, Kinija nedaug importuo
davo ar i. rikietiškų prekių, nes 
jas nelegaliai kopijuodavo ir tuo 
būdu išvengdavo importo kainų. 
Filmai, muzikos įrašai (ypač pa 
garsėjusių grupių bei daini
ninkų), kompiuterių dalys, 
elektronine aparatūra Kinijoje 
buvo ne tik kopijuojama, bet 
dažnai eksportuojama į kitus 
kraštus, uždarant ten rinką 
amerikietiškiems originalams, 
kuriu kainos paprastai kelissyk 
aukštesnės ir daugeliui netur
tingesnių šalių neprieinamos.

Einijo*' vyriausybė sekma
dienio susitarimu pasižadėjo 
griežčiau kontroliuoti Amerikos 
produkcijos „piratus”, o didžio- 
•jo" Hnerik iečių bendrovės, 
galimo sakvti, dar rašalui po 
pa"ita.šyla sutartimi nenudžiū 
vus, skubėjo užsitikrinti sau 
kuo geresnes sąlygas Kinijoje. 
Nereikia abejoti, kad bendra- 
dsuhiuvirno sutartis verslo sri
tyje atneš daug naudos ir Ki
nijai, ir Amerikai. Nepasikeis 
tik Beijingo vyriausybės 
vykdomi žmogaus teisių pažei
dimai, o taip pat amerikiečių 
„patogus apakimas” tų pažei- 
diinu nematyti.

IŠ IPATĖLIO ŠNEKTŲ
JURGIS JANKUS
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Mergaitė žiūrėjo tokiom akim Juozukui tiesiai į akis, 

kaip jokia kita nebuvo žiūrėjusi, taip, kad jos žiūrėjimas 
ėjo kiaurai ligi Šiol nepatirta Šiluma į krūtinę ir net 
į kojas.

Juozukui praėjo keli akimirksniai, kol susigriebė, 
ką pasakyti.

— Dėkui, gal kitą Šokį. Dabar palikau ten lau
kiančią Nataliją. Sakiau, kad tuoj sugrįsiu.

— Natalįja? Koks keistas vardas. Nei Šioks, nei toks, 
— pašaipiai iškreipė lūpas nauja pažįstama.

Gal būtų dar ir daugiau ką sakiusi, bet Amerikas 
užšoko:

— Būk vyras. Laikas išmokti moterims ne visada 
pasakyti, ką darai.

— Bet kad aS jau pasakiau.
— Palauks, — spyrė tas. — Moteris taip jau sutverta, 

kad jai smagu vyro laukti. Juo ilgiau palauks, meilesnė 
bus. Ir nuolaidesnė.

Juozukui paniežtėjo liežuvį pasakyti, kad ir toji gali 
palaukti, bet tepasakė:

— Ačiū, kita sykį žinosiu, bet dabar nenoriu laužyti, 
ką pasakiau... Pas mus taip įprasta, — dar pridėjo.

Žengė žingsnį atbulas, paskum apsisuko ir nuėjo. 
Natalijos toje vietoje nebebuvo. Kai pamatė, kur 
Amerikas jį nuvedė ir kokiom akim anoji jį pasitiko, toks 
visiškai naujas, ligi šiol nepatirtas skausmas nudiegė, 
kad net kvapą užėmė. Beveik toks pat, kaip tada, kai 
Deveikienė žaizdas beržine plovė... Valandėlę pastovėjo 
kaip žaibo trenkta, nusisuko ir išėjo į priedurį.

Juozukas sugrįžęs dairėsi Natalijos.
— Ji išėjo, — kažin kuris pasakė.
Juozukui dingtelėjo, kad išėjo namo ir tuoj išsigrūdo 

pro duris. Palengvėjo radęs priešduryje.

— Sušalsi, — priėjęs pasakė. — Juk buvai suprakai
tavusi.

— Kad ten stovėti taip tvanku. Nebeištvėriau.
Nepasakė, kodėl neištvėrė.
Priemenėje nustojo groti, ir pradėjo eiti ratelius.
— Einam ir mudi. Čia sušalsim, — apkabino 

mergaitę per pečius.
— Kas tokia ten buvo? — pagaliau prisivertė 

paklausti.
— Kad ir nežinau. Kažin kokia Ameriko giminaitė.

— Bet. labai graži, -- nepaleido Natalija.
— Kad gerai neįsižiūrėjau. Gal ir graži. Bet ar tik 

ji viena graži?
— Tas Amerikas prisivežė tiek gražuolių, kad mūsų 

mergaitės nebeturi su kuo šokti. Nebent kuris senis 
išsiveda.

— Tai tik per vestuves.
— O paskum, sakai, kai kitų nebebus, bus ir tos 

geros.
Natalijos balse pasigirdo lyg ir atšakumas, bet 

Juozukas dėjosi jos neišgirdęs.
— Einam, — patraukė už rankos, ir juodu įsijungė 

į ratelį.
Natalija tuoj metė akis į seklyčios duris, bet anot 

ten nebebuvo. Nebuvo nė rateyje. Tik kai kelintą kartą 
pasuko rateli, pamatė ją kamaroje kalbančią su Mor
čiuke. Buvo ne vienos. Buvo ir kali vyrai, matyti, linkę 
būti arčiau alaus, bet nai Morčiukė, nai ta naujoji jų 
nekalbino. Kai grojikai, kiek atsikvėpę, vėl užgrojo, 
ratelis subiro į atskiras poras. Dar net gerai neįsi-

smaginus iš kamaros išėjo Morčiukė, suplojo rankomis 
ir sušuko:

— Mergaičių viliotinis!
Mergaitės sukruto. Ypač ėmė ardyti pabrolių poras, 

kurios nuo atvažiavimo nesiskyrė. Greitai pąjuto 
patuksenimą į nugarą ir Juozukas. Manė, kad ta nau
joji, bet buvo Morčiukė.

— Girdėjau ir mačiau, kad gerai šoki. Dabar noriu 
pati išmėginti.

Juozukas nieko neatsakė. Morčiukė sukosi taip leng 
vai, lyg po kojomis grindų nebūtų.

— Tikrai žmonės teisybę sakė. Žinai, jeigu jaunes
nė būčiau, visą vakarą nepaleisčiau. Nepaleisčiau nė 
dabar, bet kad tos vestuvės man vienai ant galvos, — 
ir prisiglaudė visu kūnu. — Bet dar pašoksim. Kitą šeš
tadienį ateik.

Tuo tarpu Juozukas vėl pajuto tuksenimą į nugarą. 
Manė, kad Natalįja, bet buvo ta naujoji. Juozukas 
apsižvalgė. Natalįją šokdino juodplaukis nepažįstamas 
vyras, matyti, kartu su vestuvininkais atvažiavęs iŠ anos 
pusės.

Naujoji iš karto visu kūnu prilipo, ir Juozukas paaįju 
to perpiltas ligi tol nepažintu karščiu, net ėmė bijoti, 
kad kojos nesusimaišytų.

— Ko taip branginies? — toji tuoj pasakė. — Pirma 
laukiau, laukiau, ir nebesugrįžai. Ar ana geresnė, ar 
tik moka ant piršto vynioti?

— Mudu kartu užaugom, — tesugebėjo pasakyti 
Juozukas.

- Kas kad kartu užaugot Ar tai reiškia, kad visada 
kartu turite ir būti? Žmogus kiekvienas savaip žmogus, 
kiekvienas turi savaip ir gyventi.

Pro juos pralėkė plačius ratus sukdami Natalija ir 
tas iš anos pusės. Jis buvo išsišiepęs ligi ausų ir kažin 
ką šnekėjo, o ji buvo labai rimta.

— Kuip kas nori? — įterpė klausimą Juozukas.
— Žinoma, kaip kas norį Kas gali žmogui pasakyti,

kaip gyvent i? Ką (taryti, ko rn daryti? Tokie įsakinėjimai 
tik vaikams.

— Jeigu taip, tui aš kol kas ir gyvenu ir darau, ką 
pats noriu, — rimtai pasakė Juozukas.

Tai gerai! — dar labiau prisiglaudė, lyg norėdama 
visa jo vidun įsmegti. — Kai pasišoksim, nueisim į 
seklyčią, užvalgysim, išgersim. Pamatysi, kokių gėrimų 
jis prisivežęs. Iš kur jis tų pinigų ir ima. Nemanau, kad 
skolintųsi. Sako, senelis maišą aukso paliko. Bet kas 
mums, iš kur jis visa tai gauna. Juk turbūt gerokai 
praalkęs ir ištroškęs. Kai tik pabaigs groti, ir einam. 
O gal va ir dabar.

— Ne, — sunkiai prisivertė pasakyti Juozukas.
— Ne? - visa virto tokiu švelniu niiatebimu ir dar

norėjo ką pridėti, bet Juozukui, sykį pradėjus, jau buvo 
lengviau.

— Nenoriu.
Pasakęs net sugebėjo nusišypsoti.
- Kaip tai nenori? Matau, kad moki juokauti. Kas 

gali nenorėti pavalgyti, išgerti. O paskum...
Bet Juozukas pertraukė.
- Tada gyvensiu ne taip, kaip noriu aš pats. 

Mergaitė net atbula pasitraukė, bet šokio ritmo
nepametė. Norėjo dar kažin ką pasakyti, Juozukas irgi 
norėjo, bet tuo kartu kažin kas bakstelėjo į nugarą.

Atsisuko. Buvo Dovinienė.
— O, mama! — sušuko viešnia.
— Tai ką? Manot,kad mamos tai nebemoka ir ne

benori pašokti, — ir ėmė suktis.
Vos porą sykių apsisuko, kai pribėgo Natalija.
— Aš noriu namo, — pasakė motinai.

(Bus daugiau
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LIETUVOS KAREIVIŲ 
MOTINŲ SĄJUNGA

Lietuvos Kareivių motinų są
junga čia, užsienyje, beveik 
nežinoma. Tačiau skaudus moti
nų šauksmas pasiekia Lietuvių 
fondą ir kai kuriuos asmenis, 
kurie ištiesia pagalbą ir ištaria 
jautresnį užuojautos žodį.

Per 50 okupacijos metų Lietu
va iškentėjo daug kančių. Dabar 
Lietuva skaičiuoja sovietinės ar
mijos padarytus nuostolius 
gamtai ir pastatams. Visuo
menės dėmesys skiriamas 
savoms problemoms. Sovietų 
armijoje žuvusių sūnų motinos 
paliktos Dievo valiai su savo 
nepakeliamu skausmu visiškai 
vienos. Tas begalinis skausmas 
sujungė visas vienišas motinas 
į Lietuvos Kareivių motinų 
sąjungą. Tai motinos, kurių 
sūnūs žuvo, mirė ar buvo suluo
šinti sovietinėje armijoje poka
rio metais. Šios sąjungos pirmi
ninkė yra Birutė Kairienė. Apie 
šios sąjungos tikslą, rūpesčius ir 
užsimojimus jos ir paklausėme:

— Kas Jus paskatino įkur
ti Kareivių motinų sąjungą ir 
kiek joje yra narių?

— Mūsų sūnų netektis paska
tino įkurti sąjungą. Okupanto 
kariniai komisariatai, pasi
traukdami iš Lietuvos, jokių 
duomenų nepaliko. Mes, moti
nos, prislėgtos skausmo, bai
giame išmirti. Mes supratome, 
jei nesurinksime šio duomenų 
— greitai atrodys, t mūsų iš 
viso nėra buvę šioje žemėje. 
Supratome — jei tylėsime, atro 
dys, kad atsižadame savo vaikų!

Tai vienas didžiausių nusi
kaltimų Tautai ir jis liks neįvar 
dintas. Tokiu būdu bus išplėštas 
dar vienas puslapis Lietuvos is
torijos. O juk žudyta pati jau
nystė, suluošinta, sutrypta ir už
miršta. Šito mes neleisime 
padaryti!

— Kaip Jūs veikiate ir 
kokios Jūsų darbo sąlygos? 
Ar Jūsų sąjunga yra verti
nama Lietuvos visuomenės?

— Veikiame per Kareivių mo-' 
tinų iniciatyvines grupes, 
kurios yra įkurtos kiekviename 
Lietuvos rajone, visuomeniniais 
pagrindais. Sponsorių neturime, 
šiek tiek remia valstybė, tačiau 
tų lėšų užtenka pašto, telefono 
išlaidoms padengti ir kambario 
nuomai apmokėti. Esant labai 
sunkiai ekonominei padėčiai, 
Lietuvoje vis dėlto mus labai 
remia Lietuvos žmonės, nes 
praktiškai nerasi šeimos, kuri 
vienaip ar kitaip nebūtų 
nukentėjusi. Kai badavome 
palapinėje (prie LR Seimo), vil
niečiai nešdavo šiltus rūbus, 
karštą arbatą, malkas, už mūsų 
įstatymo priėmimą pasirašė 
apie 13,000 žmonių, rašė raštus 
aukščiausiu lygiu absoliučiai 
visos Lietuvos moterų organi
zacijos, Lietuvos žalieji, šauliai 
ir kt organizacijos.

— Ar turite duomenų, kiek 
jaunų lietuvių žuvo tarnybos 
metu Afganistano kare, Čer
nobylio nelaimėje?

— Šiuo metu duomenų rin
kimas eina į pabaigą, todėl 
tenka dirbti po 20 vai. į parą. 
Šios dienos duomenimis, yra 
žuvę apie 2,000 jaunuolių, iš jų

Birut* Kairienė, Lietuvos Kareivių 
motinų sąjungnp pirm

Arūną* Kairys, žuvęs 1986 m. K ar a
liaučiaus srityje.

Afganistano kare — 89, mirė po 
Černobylio avarijos — 150, dar 
yra labai silpnų per 100. 
Afganistano kare dalyvavo apie 
5,000 jaunuolių, į Černobylį iš
vežė apie 8,000. Tačiau daugiau
sia jų grįžo karstuose ne iš 
Afganistano karo ir ne iš Černo
bylio, bet iš Kaliningrado srities 
— tai tikras mirties fabrikas. 
Ten juos žudė, žalojo, mirties 
priežastis falsifikavo, sulaužy
tomis rankomis grįžo sūneliai, 
pavadinti „savižudžiais”.

— Ar suluošinti buvusios 
sovietų armijos jaunuoliai 
gauna pašalpą, medicininę 
paramą?

— Negauna nieko, todėl ir ko
vojome mes, motinos badau- 
damos prie Seimo, kad būtų 
nors kiek palengvinta šių mo
tinų ir sužalotų vaikinų dalia ir 
mus gintų įstatymas. Medi
cininė pagalba buvo teikiama 
visiems vienodai, ir girtuokliui, 
pakliuvusiam į avariją, ir 
vaikinui,sugrįžusiam be sveika
tos iš Sovietų armijos. Dabar 
priimtas LR įstatymas įsigaliojo 
nuo 1995 m. sausio 1 d., sku
bame sudaryti sąrašus, bus iš
mokėtos vienkartinės kompen
sacijos ir priedai absoliučiai 
visoms okupacijos aukoms 
vienodi — prie invalidumo 
pensijų ir prie senatvės pensijų 
kiekvieną mėnesį.

— Koks yra šios sąjungos 
tikslas, planai bei užsimoji
mai? Ar Lietuvos istorikai 
padeda Jums rašant knygą ir 
kas padeda rinkti istorines 
žinias?

— Deja, Lietuvos istorikai dar 
į mus neatkreipė dėmesio, 
tačiau motinas remia moraliai 
ir aukštai vertina mūsų veiklą. 
Pagrindinis tikslas — surinkti 
duomenis apie sūnų netektį ir 
prie visų kitų Rusijos padarytų 
Lietuvai nusikaltimų — pri
jungti ir šį, duomenis paskel
biant visam pasauliui! Išleisti 
knygą,apimančią Sovietų armi
joje padarytas piktadarybes ir 
rūpintis vaikinų gydymu, ne
tekusių senatvėje vienišų moti
nų slaugymu ir kt. pagalba.

— Žinias renkame pačios mo
tinos, kurios gyvos, padeda 
mokytojai, kurie žino apie savo 
mokinių žūtį, padeda kraštotyri
ninkai, seniūnijos, bažnyčios. 
Kaimuose motinos eina per 
kapines, ieškodamos paminklų 
su kareiviškomis nuotraukomis.

— Ko tikitės ir laukiate iš 
užsienio lietuvių? Kur siųsti 
piniginę paramą, jei tokia 
yra reikalinga?

— Gilaus supratimo kareivių 
motinų darbe, moralinės 
paramos ir palaikymo. Teisingo 
mūsų netekties ir begalinio 
skausmo įvertinimo. Juk išžu
dyti geriausi iš geriausių, kurie 
nesileido būti žeminami, neleido 
trypti savo žmogiškojo orumo, 
kovojo už savo ir Tautos garbę. 
Argi juos galima užmiršti? Mes 
motinos — padarėme viską, kad 
galima būtų atskleisti šią 
„karinę paslaptį”, nors tą pada
ryti labai nelengva, nes jie buvo 
žudomi ir luošinami pavieniui, 
naktimis, tualetuose. Apie juos

Lietuvos Vyčių šokėjai dalyvavo 35-tame metiniame „Lietuvos prisiminimų” bankete Martini- 
que salėje vasario 5 d. Nuotraukoje — šokėjų grupės vadovai ir du ilgamečiai šokėjai. Iš kairės: 
Rita Kėželienė, naujai įsijungusi į mokytojų eiles; Lidija Ringienė, studentų mokytoja; Onutė 
ir Andrius Utz; Frank Zapolis — šokėjų vadovas ir Auksė S. Kane, vadovo padėjėja.

Nuotr. Jono Tamulaičio

Lietuvos Vyčių veikla

112-OJI VYČIŲ KUOPA 
VEIKIA

Vasario 21 d. 112-sios Vyčių 
kuopos susirinkimas vyko Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo para
pijos salėje. Pirmininkė Rita 
Zakarka, pradėdama susi
rinkimą pranešė, kad šis susi
rinkimas yra svarbus, nes bus 
keičiami keli statuto paragrafai 
ir bus prisaikdinti 6 nauji 
nariai, kurie gaus I narystės 
laipsnį.

Kiekvienas valdybos narys 
trumpai pranešė apie savo 
atliktus darbus. I vicepirm. Al. 
Mockus pravedė statuto 
keitimą. Pirmiau jis perskaitė 
dabartinio statuto ištraukas, o 
po to siūlomus pakėitimus. Už 
kiekvieną pakeitimą buvo 
balsuojama. Pasiūlyti aštuoni 
pakeitimai susirinkusių buvo 
patvirtinti. Po to buvo prisaik
dinti naujieji Vyčių nariai, 
kurie buvo pakelti į I laipsnį: 
Phillis Pelletier, Grožvydas La
zauskas, Karen Ramanauskas, 
Jack Abromite, Michael Yuk- 
nis, Genevieve Pivoris. O į II 
laipsnį pakelta Emily Perkins. 
Priesaikai vadovavo Theresa 
Strolia ir Ann Marie Kassel, o 
kan. Vaclovas Zakarauskas 
patvirtino jų priesaiką. Jis dar 
atskirai plačiau paaiškino apie 
Vasario 16 dienos reikšmę, 
atkuriant Lietuvos nepriklauso
mybę 1918 metais. ALTo pirm.
Gr. Lazauskas savo žodyje labai 
įvertino Lietuvos Vyčių orga
nizacijos reikšmę, siekiant iš ko
munistinės vergijos atkovoti 
Lietuvai laisvę.

Susirinkimas pradėtas ir baig-

nerašė spauda, nerodė tele
vizija, nežinojo pasaulis. Gaila, 
kad iki šiol mūsų niekas nerėmė 
ir didesnė pusė motinų jau 
atgulė šalia savo sūnelių.

Be abejo, reikalinga ir ma
terialinė parama, ypač knygos 
leidyboje. Labai trūksta vaistų, 
jie brangūs, labdara, gabenama 
iš užsienio, kareivių motinas 
taip pat aplenkia. Laukiame 
įstatymo įsigaliojimo, gal bus 
nors kiek lengviau. Jeigu 
galima finansinė parama — tai 
ji pas mus griežtoje apskaitoje. 
Siunčiant reikėtų nurodyti ko
kioms reikmėms skiriama: 
knygai, gydymui ar atskirų mo
tinų parėmimui.

Atėjo laikas visus okupantų 
nusikaltimus, padarytus mūsų 
tautai, iškelti viešumon. Čia yra 
mūsų tautos tragiškos istorijos 
dalis. Jauni lietuviai tarybinėje 
armyoje buvo ne tik nužmo
ginti, bet kai kada ir nužudyti. 
Padėkime jų motinoms. Tie, 
kurie turėjo ar turi ryšius su 
šaulių ar karių organizacijomis 
bei geros valios tautiečiai, pra
šomi paremti Lietuvos Kareivių 
motinų sąjungą. Aukas siųsti 
adresu — Maironio 3-2, 5126 
Baisogala, Radviliškio rajonas, 
Lithuania.

Kalbėjosi Marija Remienė

tas malda, kurią sukalbėjo 
dvasios vadas kan. V. Zaka
rauskas. Pirm. R. Zakarka nuo
širdžiai sveikino naujuosius 
narius ir kartu pranešė, kad 
kovo 21 d. susirinkimo metu bus 
paruoštas vadinamasis Šv. Juo
zapo stalas. Balandžio 30 d. čia 
vyks žaidimų popietė ir laimė
jimai, vadovaujant Eleonorai 
Kasputis, o popietės ruošimui 
vadovaus Ann Marie Juraitis, 
Donna Juraitis ir Vera 
Paukštis, i

Pabaigus oficialiąją susirin
kimo dalį, viai buvo pakviesti 
pasivaišinti kavute ir pyragais.

APIE VYČIŲ CHORĄ
b j.l

Lietuvos Vyčių choras, nese
niai koncertavęs „Seklyčioje” 
vyresniesiems lietuviams, da
bar intensyviai ruošiasi dviem 
religiniams koncertams. Vado
vaujamas muz. Fausto Strolios, 
dabar ruošia „Septynis Kris
taus” žodžius ir naują lietuviš
kų giesmių repertuarą.

Ką atnešė Kalėdų senis? Vaizdelis iš Lietuvos Vyčių pasirodymo Mokslo ir 
pramonės muziejuje praėjusių metų gruodžio mėn. Iš kairės: Tomas Pa
bedinskas, Vytautas Januškis, Kalėdų senis — John Rodavich.

Nuotr. Jono Tamulaičio

TRANSPA 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 maita, 
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

Vasario 23 d., po trumpos 
repeticijos, choro vald. 
pirmininkė Sabina Ručaitė 
Henson ir seselė Balčiūnaitė 
gražiu žodžiu kreipėsi į choro 
vadovą F. Strolią, pareikšdamos 
daug nuoširdžių linkėjimų, nes 
jis tą dieną šventė savo gimta
dienį. Stasė Rudokienė ir Alber
tas Matulis, kitų padedami, 
suorganizavo jaukų pobūvį 
mažajame seselių valgomajame 
kambaryje. Ten vienas stalas 
buvo apkrautas gausiais 
valgiais, o kitas stalas — tau
riais ir kitokiais gėrimais. 
Seselei Balčiūnaitei sukalbėjus 
maldą, visi pasistiprino. Tada 
pirmininkė įteikė sukaktuvi
ninkui sveikinimo kortelę su 
visų choristų parašais ir 
dovanėle. Jis, kukliai dėko
damas chorui už jo pagerbimą, 
palinkėjo, kad choras ir toliau 
taip darniai darbuotųsi, 
puoselėdamas lietuvišką dainą 
ir giesmę. Visi muz. Faustui su
giedojo „Ilgiausių metų” ir 
„Happy birthday”. Pora valan
dų netruko prabėgti jaukioj ir 
draugiškoj nuotaikoj.

Apol. P. Bagdonas

CLASSIFIED GUIDE

MISCELLANEOUS

ELEKTROS 
(VEDIMAI — PATAISYMAI

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

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

FRANK ZAPOUS 
3208Va VVest 95th Street 

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

TELEPHONE
CALLS

TO LITHUANIA
ANY DAY, ANY TIME
$0.85 PER/MIN

(617)489-5952 
AOF International 
(We also need agents)

■ ...........
TAISOME

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

H. Dsckys 
TjĄ. 583-6624

U.S. Savings Bonds 
Make Great Gifts.

Dr. JUOZAS JAKŠTAS

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ISTORIJA 
1.918-1940

Vytauto Didžiojo universiteto profesoriaus paskutinis kūrinys, skir
tas nepriklausomos Lietuvos laikotarpiui nušviesti. Skaitytojas ras 
atsakymus į daugelį klausimų, kuriuos autorius pats išgyveno, 
patyrė.
Knyga 272 puslapių su gausiomis ir retomis iliustracijomis. 
Priede: 1922, 1928 ir 1938 metų Lietuvos respublikos konstituci
jos, ministrų kabinetų sudėtis 1918-1940 metais. Knyga įrišta, 
išleido VYDŪNO fondas Čikagoje, tinka dovanoti kiekvienam lietu- 
viuičia ir Lietuvoje. Knygos kaina 18.00 dol. Užsakant paštu, dar 
pridedama 2.50 dol., į Kanadą 3.00 dol., kitus kraštus 3.50 dol. 
Illinois valstijos gyventojai dar prideda 1.31 dol. mokesčių. 
Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 03rd Street, Chleago, 
IL 60629.

VASARIS GERIAUSIAS LAIKAS VELYKINIAMS SIUNTINIAMS PER

BALTIA EKRRESS CO LTD
PPEZ VIDMANTAS HAPSYS

• GARANTUOTAS SIUNTINIU PRISTATYMAS PRIEŠ VELYKAS BE MUITO;
• AMERIKIETIŠKO MAISTO SIUNTINIAI TIK 38 DOLERIAI

VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI IR PRISTATOM’
TIESIAI GAVĖJUI Į NAMUS 

PRISTATYKITE SIUNTINIUS JUMS PATOGIAUSIU ADRESU:

BALTIA EXPRESS CO., LTD 
3782 W 79TM STR. 
CHICAGO, IL 60652

BALTIA EXPRESS 
3354 GLENDALE BLVD 
LOS ANGELES. C A 90039 
213-661-5670

SKAMBINKITE NEMOKAMAI 1-800-SPARNAI (1-800-772-7624) 
VELYKINIUS SIUNTINIUS REIKIA PRISTATYTI IKI KOVO 4 DIENOS

Mielieji
LIETUVIŲ TAUTINIO KULTŪROS FONDO nariai, 

SVEIKINDAMI
Jus Nepriklausomybės Dienos proga, 

LINKĖDAMI
Jums stiprios sveikatos ir neblėstančios energijos, 

DĖKOJAME
už nuolatinę paramą mūsų darbui—knygų serijos 

„Lietuvos gyventojų genocidas"—rengimui ir tariame 
NUO5IRDZIAIUSIĄ AČIŪ 

už naujausią dovaną: kompiuterį su priedais tinklui 
įrengti ir kopijavimo aparatą.

Represijų Lietuvoje Tyrimo Centro darbuotojai

REAL ESTATE 
................................-i I

GREIT
PARDUODA

RE/MAX 
REALTORS

,(3f2) 585-5958 
(708) 425-7161

RIMAS L. STANKUS

F

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

FOR RENT

Unuomo)enwM kamb. apMeomes bt£, 
tas, apyl,71 St. ir Washtenaw Avė., vienam 
arba dviem suaugusiom a^nenim. Yra 
šaldytuvas ir virimo plyta. $325 ( mėn. + 
„secunty dep " Krrtptto ĮAbnąnoo S».r. 
Iki 3 v. p.p., tel. 312-476-S7Ž7-
r- — ■»- . . S - ’
<-----T--------------------- ...j

HELP VVANTED

LAMCO LANDSCAPING
& MAINTENANCE CO. 

VVashlngton, D.C.
Ieško darbininkų pjauti žolą 
pradedant balandžio mėn. 

Pradinė alga $8 į vai.; būtinai 
turėti darbo leidimą (work per- 

mit). Parūpinsim butą veltui 
gyventi kartu su kitu lietuviu. 
Kreiptis prieš balandžio mėn.: 
Aleksas, tel. 202-244-2373

AMBER GROUP/BALTIA EXPRES8 
5210 WESLEY TERRACE 
ROSEMONT, IL 60018

BALTU EXPRE88Z ANDRIS RUNKA 
504 GRAND AVĖ 
GRANO RAPIOS, MI 40601 
616-364-9723



„Caritas” pastangomis seneliams ir ligoniams suruoštos vaišės Šv. Vincento parapijoje, Mari
jampolėje. Nuotraukos gilumoje — pirmoji iš dešinės — Emilija Montvilienė, visos Vilkaviškio 
vyskupijos „Caritas” pirmininkė.

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1995 m. kovo mėn. 2 d.
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»>CARITAS” VEIKLA 
MARIJAMPOLĖJE

JAV LB Brighton Parko apy
linkės valdyba su nepaprastai 
darbščia talkininke Elena Ma- 
jauskiene išsiunčia labai daug 
siuntinių vargstantiems žmo
nėms Lietuvoj. Sklindant gan
dams, kad per labdaros organi
zacijas pasiųsti rūbai patenka 
turgun, o vargšai jų nemato, jau 
pernai pradėjome savo šalpą 
kitu būdu. Dabar gauname pa
vienių vargingų šeimų sąrašus 
iš „Caritas” ir iš JAV LB So
cialinių reikalų tarybos ir tiesio
giniai toms šeimoms siunčiame. 
Pereitą vasarą būnant Lietuvoj> 
turėjau progą aplankyti kai 
kurias iš tų šeimų. Teko matyti 
ir įsitikinti, kad ta mūsų 
teikiama labdara yra be galo 
reikalinga ir įvertinama.

Teko susipažinti su „Caritas” 
veikla, dalyvaujant jų suvažia
vime Kaune. Buvau maloniai 
nustebinta dalyvių gausumu ir 
jų plačia veikla. Čia parašysiu 
šiek tiek apie Vilkaviškio vys
kupijos „Caritas” organizaciją, 
kurios centras yra Marijampolė
je. Jam vadovauja dr. Emilija 
Montvilienė. Iždą tvarko Stasė 
Požarskienė. Marijampolėje 
„Caritas” veikia dviejose pa
rapijose: Šv. Mykolo Arkangelo 
ir Sv. Vincento. Šv. Mykolo pa
rapijoje yra bendras labdaros 
sandėlys iš kurio būna išduo
dama šalpa kitiems „Caritas” 
skyriams. Šioje parapijoje veikia 
valgykla suaugusiems, kurioje 
maitinami apie 150 beturčių 
žmonių. Šv. Vincento parapijo
je veikia valgykla vaikams. Jo
je vasarą susirinkdavo apie 50 
vaikų, bet tiktai du kartus 
savaitėje. Abiem valgyklom 
maistą aukoja rajono akcinės 
bendrovės. Duonos kombinatas 
teikia duoną ir bulką, pieno 
kombinatas — pieną, sviestą, 
jogurtą ir, kartais, ledus 
vaikams, „Mepra” teikia deš
rą. Kitais produktais virtuvės 
darbuotojos turi pačios pasi
rūpinti.

Valgykloje dirba savanorės 
moterys, Nekaltai Pradėtosios 
Mergelės Marijos Vargdienių 
seserys, ir Šv. Šeimynos kon
gregacijos seserys. Ten lankan
tis, buvo įdomu matyti kaip 
seselės praveda maldos valan
dėlę prieš pamaitinant tuos al
kanus vargšus. Paskaitoma iš 
Šv. Rašto, sukalbama „Tėve 
mūsų”, „Sveika, Marija”, 
„Garbė Dievui” ir „Malda prieš 
valgį”. Kai kurie valgyklos 
lankytojai tų maldų dar nekal
bėjo, bet seselės sako, kad su 
laiku visi jas išmoksta.

Be valgyklos, šioj parapijoj yra 
mažutė vartotų rūbų parduotu
vėlė. Tie, kurie įstengia už
simokėti, ateina čia ką nors 
nuspirkti, taip paremdami „Ca
ritas” pastangas. Pelnas yra 
panaudojamas valgyklai.

Šv. Mykolo Arkangelo para 
pija turi patalpas seneliams, bet 
praėjusią vasarą jose gyveno

tiktai trys žmonės, nes vyko re
montas. Kai bus viskas sutvar
kyta, trisdešimt asmenų ten 
galės gyventi. Klebonas Kęstu
tis Brilius ieško aukų remonto 
baigimui. Šiose patalpose jis no
rėtų įrengti ir vaikų globos 
skyrių, kur galėtų rasti prie
globstį nelaimingi tėvų apleisti 
ar skriaudžiami vaikai. Be šios 
klebono ir „Caritas” veiklos, iš 
Šv. Mykolo Arkangelo parapijos 
teikiamas pagamintas maistas 
ligoniams. Su iš Malta ordino 
paskolinta mašina jis būna pri
statomas į namus. Už benziną 
užmoka pats klebonas. Be to, 
vasarą, vieną kartą per mėnesį, 
ligoniai ir invalidai su kareivių 
pagalba būna vežami į bažnyčią 
pamaldoms, o po to atvežami į 
„Caritas” valgyklą vaišėms.

Prie parapijos dar veikia 
„Šeimos centras”, kur jaunimas 
yra mokomas šeimos planavimo 
pagal Billingson metodą ir su
pažindinamas su negimusiųjų 
gyvybės apsaugos sąvoka. Ten 
ištisą parą veikia ir „paguodos” 
telefonas ieškantiems patarimo.

Dabar apie „Caritas” Šv. Vin
cento parapijoje. Čia veikla 
krypsta daugiau į jaunimo pusę. 
Jaunimas čia renkasi saviveik
lai. Jie paruošia programėles 
švenčių proga ir su jomis lanko 
miesto vaikų globos namų auk
lėtinius, ligonius bei senelius. 
Čia jie ir įvairių pramogų sau 
suruošia. Šios parapijos „Cari
tas” reikalų vedėja yra jauna 
energinga Laima Krutulienė. Ji 
turi būrį talkininkių ir talki
ninkų. Pagrindinis ir stipriau
sias ramstis yra Šv. Vincento 
naraniios klebonas, kuris yra 
pats Vilkaviškio vyskupijos 
kancleris — tai Juozapas Pečiu- 
konis. Jis dirba su jaunimu 
„Caritas” vadovybėje, apmoka 
visas išlaidas ir rūpinasi pa
talpų išlaikymu.

Tikiuosi, kad iš šio mano ap
rašymo skaitytojai susidarys 
gana teigiamą įspūdį apie 
„Caritas” veiklą Marijampolėje. 
Man atrodė, kad ten yra labai 
daug pasiaukojimo žmonių gero
vei ir nuoširdaus atjautimo var- 
gan patekusių, net ir girtuok
liavimo klystkeliais einantiems. 
„Juk ir jie žmonės ir verti Kris
taus meilės”, kalbėjo man val
gyklos darbuotojai. Tai tiesa.

Buvau pakviesta į jaunimo 
stovyklą Sangrūdoj, kur buvo 
susirinkę iš tos ir kitų apylinkių 
berniukų ir mergaičių. Kai ku
riuos radau tvarkančius kapus 
parapijos kapinėse. Kiti tvarkė
si kambarius, dirbo bažnyčioje. 
Jie buvo patalpinti mokyklos 
bendrabutyje. Buvau paprašyta 
jiems papasakoti apie Ameriką 
ir mūsų gyvenimą užsienyje.

Salomėja Daulienė

• „Draugas” į namus — sve
čias, kuris niekad nenusibosta.

iš auti m toli

Kun. Stanislovas Škutans

MIRĖ BUVĘS MARIJONŲ 
GENEROLAS

Šių metų vasario 25 d. mirė 
kun. Stanislovas Škutans, 
MIC, buvęs Marijonų vienuoli
jos vyriausias vadovas — ge
nerolas. Vyriausiu vadovu buvo 
išrinktas Romoje 1957 m. ir 
vadovavo vienuolijai iki 1963 m. 
Jis buvo pirmas latvis tokiose 
pareigose ir penkiasdešimtas 
generolas visos vienuolijos is
torijoje. Pasižymėjo maldin
gumu, ištverme, rūpestingumu 
ir meile vienuolijos nariams. 
Mirė sulaukęs 94 m. amžiaus. 
Laidojamas kovo 2 d. iš latvių 
misijos Švč. Mergelės Aglona 
koplyčios, 2543 W. Wabansia 
Avė., Šv. Kazimiero kapinėse, 
Marijonų sklype.

MISIJOJE PRIE 
JUNGTINIŲ TAUTŲ

Lietuvos Respublikos amba
sadorius prie Jungtinių Tautų 
Oskaras Jusys ir misijos darbuo
tojai dalyvavo JAV Lietuvių 
Bendruomenės New Yorko sky
riaus rengtame Vasario 16 
dienos minėjime, kuris įvyko 
Kultūros Židinyje. Ambasado
rius O. Jusys minėjime pasakė 
sveikinimo kalbą. Misijos 
patarėja Gintė Damušytė daly
vavo Rochester, NY, lietuvių 
rengtame Nepriklausomybės 
šventės minėjime, kur ji buvo 
pagrindinė kalbėtoja.

VASARIO 16 LIETUVOS 
AMBASADOJE

Lietuvos Respublikos Nepri
klausomybės dienos proga Lie
tuvos ambasadoje buvo sureng
tas diplomatinis priėmimas, į 
kurj pakviesti JAV valdžios 
institucijų, diplomatinio kor
puso, tarptautinių organizacijų 
atstovai, JAV verslo, nevyriau
sybinių organizacijų, lietuvių 
organizacijų, kitų tautinių gru
pių organizacįjų atstovai, žymūs 
tautiečiai. Svečius sutiko Lie
tuvos nepaprastasis ir įgalio
tasis ambasadorius Jungtinėse 
Amerikos Valstijose dr. Alfon
sas Eidintas.

RENGINIAI ČIKAGOJE

Kovo 5 d. — Tradicinė Čika
gos lietuvių skautijos Kaziuko 
mugė Jaunimo centre. Šv. Mi
šios 10 v.r. Jėzuitų koplyčioje. 
Atidarymas 11:15 v.r. Jaunimo 
centro didž. salėje.

— „Gimtinės toliai” voka- 
linio-instrumentinio ansamblio 
koncertas 12:30 v. p.p. Lietuvių 
ev. liuteronų „Tėviškės” parapi
joje.

— Palaiminto Jurgio Matu
laičio lietuvių misįjos narių me
tinis susirinkimas 12:30 v. p.p. 
Lietuvių centre, Lemonte.

Kovo 10 d. — Sibiro trem
tinių vokalinio vieneto „Šilas” 
koncertas 7 v.v. Lietuvių centre, 
Lemonte. Rengia PLC renginių 
komitetas.

— Kovo 11-sios minėjimas 
7:30 v.v. Jaunimo centro ka
vinėje. Rengia Amerikos lietu
vių Meno draugija.

Kovo 12 d. — Lietuvos Nepri
klausomybės atstatymo — Kovo 
11 d. paskelbimo minėjimas 
Jaunimo centre: 11 vai. r. — 
vėliavų pakėlimas Jaunimo 
centro sodelyje. 11:15 v.r. — 
pamaldos Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje. 12:15 vai. - Iškilmės 
prie Laisvės kovų paminklo. 
12:30 — šventės minėjimas su 
programa Jaunimo centro didž. 
salėje. Minėjimą rengia 
Amerikos Lietuvių Tautinė 
sąjunga.

— Sibiro tremtinių vokalinio 
vieneto „Šilas” koncertas 
Jaunimo centre.

— Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos metinė vakarienė 3 v. 
p.p. parapijos salėje.

Kovo 17 d.— Solistų Šiškaitės 
kaitės, Tamašausko ir pianisto

Priėmime dalyvavo JAV Gy
nybos pasekretoriaus pava
duotojas Joseph Kruzel, Fede
ralinio tyrimų biuro direktorius 
Louis Freeh, V alstybės departa
mento skyriaus vedėjo pavaduo
tojas ambasadorius Darryl 
Johnson, Pensilvanijos Tautinės 
gvardijos vadas generolas Ge- 
rald T. Sajer, Gynybos departa
mento, Komercijos departamen
to, Valstybės departamento, 
Žemės ūkio departamento, JAV 
Informacijas agentūros, JAV 
Tarptautinės plėtros agentūros 
aukšti pareigūnai.

Į priėmimą atvyko Azerbai
džano, Gudijos, Bulgarijos, Da
nijos, Didžiosios Britanjjos, Esti
jos, Izraelio, Kroatijos, Latvijos, 
Lenkijos, Makedonijos, Moldavi
jos, Rusijos, Slovakijos, Suomi
jos, Turkijos, Vokietįjos ambasa
doriai, misijų vadovų pavaduo
tojai arba ambasadų atstovai.

Ambasadoje šventės proga ap
silankė JAV Lietuvių Bend
ruomenės, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės, Lietuvos Vyčių, 
Amerikos Lietuvių tarybos, 
įvairių organizacijų atstovai, 
Lietuvos ambasados JAV pata
riamosios tarybos nariai. Šven
tiniame priėmime dalyvavo 
Jungtinio Amerikos Baltų tau
tinio komiteto ir Amerikos 
Lenkų kongreso vadovai, žydų 
organizacijų atstovai.

Priėmimo metu buvo pateikti 
užkandžiai, saldūs patiekalai, 
svečiai pavaišinti lietuvišku 
šampanu. Priėmimas įvyko 
naujai suremontuotose am
basados patalpose, kurias 
papuošė ką tik gautas žymaus 
lietuvių dailininko K. Žoroms- 
kio padovanotas ambasadai 
paveikslas, o taip pat jaunų 
Lietuvos dailininkų A. Rutkaus 
ir J. Daunoros, neseniai su
rengusių savo darbų parodą 
Pasaulio banke, padovanoti trys 
meniniai darbai.

Rengiant šventinį priėmimą, 
ambasadą materialiai parėmė 
vienas stambiausių Lietuvos ko
mercinių bankų — Vakarų ban
kas, o jo prezidentas P. Kravtas, 
besilankantis JAV, padovanojo 
ambasadai dailininko J. Vosy
liaus paveikslą „Klaipėda

parapijos bažnyčioje.
„___ r__  ~ 80-tas sukaktuvinis kon-

Spaudoa skyrius * certas Švč. M. Marijos Nekalto

r"

Bekiono koncertas 7:30 v.v. 
Ateitininkų namuose, Lemonte, 
127 St. ir Archer Avė.

— Sibiro tremtinių vokalinio 
vieneto „Šilas” koncertas Šv. 
Antano parapijos salėje.

Kovo 18 d. — „Dantų sveika 
tos talka” draugijos vakarienė
— pagerbimas Juditos Martin, 
RDH, įsteigusios burnos 
higienistų paruošimo naują 
šaką Lietuvoje. Renginys vyks 
Lietuvių centre, Lemonte.

Kovo 19 d. — „Žiburėlio” ir
„Vaikų namelio” Montessori 
mokyklų Madų paroda Lexing 
ton House, Hickory Hills, IL.

— Šv. Pranciškaus Seserų 
vienuolijos rėmėjų metinė vaka
rienė Šaulių namuose 3 v. p.p.

Kovo 25 d. — Lietuvių fondo 
narių metinis suvažiavimas 
Lietuvių centre, Lemonte.

— Soprano Lijanos Kopūstai- 
tės ir Gintės Čepinskaitės — for
tepijono koncertas 5 v. p.p. 
Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejuje, „Gintaro” salėje.

— Susikaupimo diena Atei
tininkų namuose, Lemonte.

— Kovo 26 d. — Nekalto Pra
sidėjimo Marijos Seserų vienuo
lijos rėmėjų metinė vakarienė. 
3 v. p.p. šv. Mišios Jėzuitų 
koplyčioje. 4 v. p.p. vakarienė ir 
meninė programa Jaunimo cen
tro didž. salėje.

— LB Lemonto apylinkės me
tinis narių susirinkimas 12:30 
v. p.p. Lietuvių centre, Le
monte.

— „Gintaro” debiutančių ar
batėlė (su pakvietimais). Norin
čios būti pristatytos „Gintaro” 
baliuje, dėl informacijos kreipia
si tel. 708-798-3316.

Kovo 31 d. — „Stereotipai 
Lietuvos lietuvių mąstysenoje”
— prof. dr. Loretos Višomersky- 
tės paskaita 8 v.v. Balzeko Lie
tuvių Kultūros muziejuje.

I
Balandžio 1 d. — Smuiki

ninko Raimundo Katiliaus ir 
pianisto Leonido Dorfmano kon
certas 5 v.v. „Tėviškės” parapi
jos bažnyčioje.

Balandžio 2 d. — „Draugo” 
koncertas 3 v. p.p. Jaunimo 
centre.

— JAV LB Brighton Parko 
apylinkė ruošia pietus Nekalto 
Prasidėjimo mokyklos salėje.

— Panevėžiečių klubo narių 
susirinkimas Jaunimo centre.

Balandžio 6 d. — Zarasiškių 
klubo metinis narių susi
rinkimas Z. Kojak salėje.

Balandžio 8 d. — Smuikinin
ko Raimundo Katiliaus ir pia
nisto Leonido Dorfmano kon
certas Jaunimo centre. Ruošia 
„Saulutė”.

Balandžio 16 d. — Lietuvių 
Jaunimo s-gos „Velykų” šokiai 
Lietuvių centre, Lemonte.

Balandžio 22 d. — Medžio
tojų ir meškeriotojų klubo me
tinis narių susirinkimas Šv. 
Kazimiero parapijos salėje, 
Gary, Indianoje.

Balandžio 23 d. — Meno an
samblio „Dainava” 50-mečio su
kaktuvinis koncertas ir 
banketas. Koncertas — Maria 
mokyklos salėje. Banketas — 
Condesa dėl Mar pokylių salėje.

— Tradicinis Velykų stalas 
Lietuvių centre, Lemonte. Ren
gia PLC renginių komitetas.

Balandžio 29 d. — „Gran
dies” jaunimo tautinio ansamb
lio tradicinis pokylis 6 v.v. 
Lietuvių centre, Lemonte.

Balandžio 30 d. — „Laiškai 
lietuviams” žurnalo metinė 
vakarienė Jaunimo centre.

— Anglijos Lietuvių klubo 
narių susirinkimas ir Motinos 
dienos minėjimas Jaunimo cent
re.

— JAV LB Vidurio Vakarų 
apygardos atstovų suvažia
vimas Lietuvių centre, Lemon
te.

— Pianistų Roko ir Sonatos 
Zubovų koncertas 3 v. p.p. „Tė
viškės”

Prasidėjimo parapijos bažnyčio
je, Brighton Parke, 3 v. p.p. 
Muzikinis direktorius sol. Ar 
noldas Voketaitis. Programoje 
dalyvaus eilė solistų.

Gegužės 7 d. — Illinois Lietu
vių Respublikonų lygos me
tiniai pažymėjimų pietūs Lietu
vių centre, Lemonte.

— Panevėžiečių klubo gegu
žine Šaulių namuose, Čikagoje.

Gegužės 12 d. — Šakiečių 
klubo pusmetinis narių susi 
rinkimas Z. Kojak svetainėje.

Gegužės 14 d. — Lietuvių 
Operos Bizet 3-jų veiksmų „Per
lų žvejai” operos spektaklis 3 v. 
p.p. Morton auditorijoje, Cicero, 
IL.

Gegužės 20 d. — Maironio 
lituanistinės mokyklos mokslo 
metų užbaigimas ir gegužinė 
Lietuvių centre, Lemonte.

Gegužės 21 d. — Lietuvių 
Operos solistų ir choro koncer
tas Jaunimo centre.

— Čikagos ateitininkų šeimos 
šventė Ateitininkų namuose, 
Lemonte.

Gegužės 28 d. — Lituanisti
nių mokyklų mokytojų pager
bimas Balzeko Lietuvių Kultū
ros muziejaus „Gintaro” salėje. 
Rengia Amerikos Lietuvių 
Tautinė sąjunga.

— Pasaulio Lietuvių centro 
pietūs Lemonte.

Birželio 4 d. — Debiutančių 
priešpiečiai Beverly Country 
klube. Rengia Čikagos Lietuvių 
Moterų klubas.

— Abiturientų balius Lietu
vių centre, Lemonte. Rengia 
Lietuvių Moterų klubų fe
deracija.

Birželio 11 d. — Suvalkiečių 
draugijos gegužinė Šaulių na
muose.

Birželio 25 d. — „Gintaro” 
balius ir debiutančių prista
tymas bei Čikagos Lietuvių Mo
terų klubo stipendijų įteikimas 
4:30 v. p.p. Drury Lane Oak 
Brook Terrace.

— Lietuvių centro gegužinė 
Lemonte.

Liepos 2 d. — Lietuvos Vyčių 
JAV Vidurio apygardos metinis 
JAV nepriklausomybės sukak
ties šventės piknikas J. Stankū
no sodyboje, Pines, Indiana.

Liepos 8 d. — Medžiotojų ir 
Meškeriotojų klubo Indianoje 
gegužinė prie Bass Lake.

Liepos 16 d. — Amerikos 
Lietuvių Tautinės s-gos metinė 
gegužinė Ateitininkų namuose, 
Lemonte.

A.tA.
SESUO M. EMERENCIANA 

MEDELIS
Musų mylima Seselė mirė 1995 m. vasario mėn. 27 d., 

sulaukusi 93 metų.
I vienuolyną įstojo iš Šv. Kryžiaus parapijos, Mt. Carmel, 

PA.
Vienuolyne įžaduose išgyveno 76 metus.
Pasiliko nuliūdę Šv. Kazimiero seserys ir artimieji 

giminės: dukterėčia Clare Holleran iš Ashland, PA ir sūnėnas 
Ronald Martin iš Highspire, PA.

Kūnas pašarvotas Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W. 
Marųuette Rd., Chicago, trečiadienį, kovo 1 d. 10 vai. ryto.

Laidotuvių šv. Mišios šv. Kazimiero Seserų vienuolyno 
koplyčioje ketvirtadienį, kovo 2 d. 9:30 vai. ryto.

Laidotuvės Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse ketvirtadienį, 
kovo 2 d. po Mišių.

Prašome dalyvauti laidotuvių Mišiose ir pasimelsti už 
Seselės sielą.

Šv. Kazimiero Seserys ir Medelių šeima.

Laidotuvių dir. Gaidas Daimid, tel. 312-523-0440.

A.tA.
JUOZUI STASIULIUI

mirus, liūdinčią žmoną ALDONĄ, dukrą RITĄ su 
šeima ir sūnus - ALGIMANTĄ, MARIŲ ir RIMĄ, 
seserį ZOFIJĄ RIPSKIENĘ su vyru VYTAUTU, 
brolienę KONSTANCIJĄ STASIULIENĘ ir visus 
gimines nuoširdžiai1 užjaučiame.

Vytautas ir Julija Stungiai

30 d. — „Draugo” 
Marijonų sodyboje,

Liepos
ėgužinė 
ikagoje.
Rugpjūčio 13 d. — Atei 

tininkų namų gegužinė Atei 
tininkų namų sode, Lemonte 

Rugpjūčio 20 d. Pasaulio 
Lietuvių centro gegužine ir lo 
terijos laimėtojų traukimas.

Rugpjūčio 27 d. — Illinois 
Lietuvių Respublikonų lygos 
piknikas Lietuvių centre, 
Lemonte.

Rugsėjo 22 d. — „Las Vegas 
naktys” Lietuvių centre, Le
monte.

Rugsėjo 23 d. — „Las Vegas 
naktys” Lietuvių centre, Le 
monte.

Rugsėjo 24 d. — Metinis 
„Draugo” banketas Martiniųue 
pokylių salėje.

Spalio 1 d. — Zarasiškių klu 
bo gegužinė Šaulių namuose, 
Čikagoje.

Spalio 14 d. — Rudens madų 
paroda Lietuvių centre, 
Lemonte.

Spalio 21 d. — Lietuvių fon 
do pokylis Lietuvių centre, 
Lemonte.

Spalio 27 d. — Suvalkiečių 
draugijos metinis narių susirin
kimas Z. Kojak svetainėje.

Spalio 28 d. — „Puota jūros 
dugne” — metinis jūrų skautijos 
pokylis Lietuvių centre, Le
monte.

Spalio 29 d. — Anglijos lietu 
vių klubo narių susirinkimas 
Jaunimo centre. 11:15 vai. r. šv. 
Mišios už mirusius narius.

Lapkričio 4 d. — Lithuanian 
Mercy Lift lėšų telkimo pokylis 
Cafe Brauer, Lincoln Park, 
Čikagoje.

— Lietuvių Golfo klubo poky
lis Lietuvių centre, Lemonte..

Lapkričio 11 d. — „Litua 
nica” — „Liths” futbolo klubo 
metinis pokylis Lietuvių centre, 
Lemonte.

Gruodžio 2 d. — „Mugė
Bazaras” Lietuvių centre, Le
monte.

Gruodžio 3 d. — „Mugė —
Bazaras” Lietuvių centre, Le
monte.

Gruodžio 16 d. — Maironio 
lituanistinės mokyklos Kalėdų 
eglutė Lietuvių centre, Le
monte.

Gruodžio 23 d. — Pasaulio 
Lietuvių centro Kūčios Le
monte.

Gruodžio 31 d. — Pasaulio 
Lietuvių centro Naujųjų Metų. 
susitikimas Lemonte.
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

A.a. seselė M. Emereneiana 
Medelis mirė Šv. Kazimiero 
vienuolyno motiniškojo namo 
slaugos skyriuje pirmadienį, 
vasario 27 d., sulaukusi 93 metų 
amžiaus. Į Šv. Kazimiero kon
gregaciją įstojo 1916 metais iš 
Šv. Kryžiaus parapijos Mt. 
Carmel, PA. Įžaduose išgyveno 
75 metus. Ji buvo mokytoja 
Waukegan ir Cicero, IL; Dievo 
Apvaizdos ir Nekalto Pra
sidėjimo pradžios mokyklose 
Čikagoje. Po to mokytojavo Šv. 
Kazimiero akademijoje, 6 metus 
buvo Akademijos vedėja. Hol- 
land, PA, esančioje Vilią Joseph 
Maria gimnazijoje 8 metus buvo 
knygyno vedėja. Vėliau grįžo į 
Maria aukštesniąją mokyklą 
Čikagoje ir dirbo kaip knygyno 
vedėja net 24 metus. Pasku
tinius 6 savo gyvenimo metus 
sės. M. Emereneiana praleido 
Motiniškojo namo slaugos sky
riuje.

Zigmantas Mockus, Rodney, 
Ont., Canada, „Draugo” 
knygyne užsisakė brangių lei
dinių. Nuoširdus ačiū už gražų 
pavyzdį, kuris įrodo, kad ir 
didesni nuotoliai nesutrukdo 
lietuviško žodžio meilės.

Jonė Liandzbergienė,
redakcijos vedėja Mokslo ir 
enciklopedijų leidykloje, vėl at
vyko iš Vilniaus j Lituanistikos 
tyrimo ir studijų centrą 
baigiamiesiems ,.Amerikos 
Lietuvių biografijų žinyno” dar
bams. Ji Čikagoje bus dar apie 
3 mėnesius Prof. dr. Jonas Rač
kauskas, kurio vadovaujamas 
centras kartu su minėta 
leidykla rengia šį leidinį, ypač 
pageidauja mirusiųjų žymūnų 
fotografijų iš jų giminių ar ger
bėjų. Anot jo, „Dar nevėlu į 
anketas atsiliepti ir gyvie
siems”.

Kęstutis Česonis, Baltimore, 
MD, „Drauge” nusipirko nema
žai leidinių. Malonu, kad mūsų 
knygyną aplanko net tolimes
nėse vietovėse gyvenantys lietu
viškos knygos mylėtojai ir čia 
įsigyja spaudos.

Buvę Lietuvos partizanai
vėliau tapo politiniais kaliniais 
ir tremtiniais, tačiau lietuviška 
daina visuomet jiems buvo 
skausmo malšintoja, širdies ra
mintoja, guodėja sunkiose 
valandose, kurių jie tikrai daug 
išgyveno. Partizanų dainų 
pasiklausyti ir juos pačius 
pamatyti kviečiame į koncertą 
sekmadienį, kovo 12 d., 4 vai. 
p.p. Jaunimo centro didžiojoje 
salėje. Bilietai gaunami 
„Seklyčioje”.

Lietuvė ieško darbo. Skam
binkite tel. 312-925-2224.

Dr. Vlado Vaitkaus (Juno 
Beach, FL) pakviestas, Lietuvos 
Stomatologų II ir III suvažia
vimo pirm., gydytojas-stoma- 
tologas dr. Bronislavas Janickas 
iš Druskininkų šiuo metu lan-' 
kosi Amerikoje. Jo viešnagės 
tikslas yra susipažinti su odon
tologijos suvažiavimų ir parodų 
organizavimu. Miami suvažia
vimo metu svečią globojo dr. V. 
Vaitkus, o Čikagoje — dr. 
Leonidas Ragas ir statybininkas 
Patrick King iš McHenry, IL. 
Svečias, lydimas pastarųjų 
dviejų globėjų, apsilankė ir 
„Drauge”.

Šv. Antano parapijoje, Ci
cero, IL, penktadienį, kovo 17 d., 
4 vai. po pietų buvusių par
tizanų ir Sibiro tremtinių grupė 
„Šilas” duos partizanų dainų 
koncertą. Kovo mėnesį jie kon
certuoja įvairiuose JAV lietuvių 
telkiniuose, ir pelnas iš jų kon
certų skiriamas buvusių kalinių 
ir tremtinių pagalbai Lietuvoje.

x Atvykite pasiklausyti 
„Gimtinės tolių” koncerto 
š.m. kovo 5 d., sekmadienį, 1 
vai. p.p. „Tėviškės” parapijos 
salėje, 6641 S. Troy. Bilietai 
gaunami prie jėjimo. Malo
niai kviečiame!

(sk)

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)

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

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

Aukos yra nurašomos nuo Federalinių mokesčių.

IŠVYKA 1 UNITED 
CENTRĄ

Vyresniųjų lietuvių centro j 
„Seklyčios” lankytojai nepaiso 
metų sezono. Ar saulutė kaitina, 
ar šalta žiemužė nori prirakinti j 
prie namų, kai tik išgirsti žinią, 
kad organizuojamas koks 
renginys, tuoj daugelis skuba 1 
registruotis ir bematant visos 
vietos užimtos. Taip ir šį kartą.

Vasario 10 d. pajudėjome į 
United Centre pamatyti 
„Snieguolę”, (Snow White) ant 
ledo. „Seklyčios” vadovybės 
dėka vietos buvo parūpintos kuo 
puikiausios.

Sužibus įvairiaspalvėm švie
som, atsidūrėme pasakų pasau
ly. Snieguolė, pamotės ne
kenčiama, apkrauta sunkiau
siais darbais, niekaip negali 
pamotei įtikti tik dėlto, kad ji 
pati gražiausia visam krašte. 
Ragana klausinėja savo veidro
dėlio ir gauna vis tą patį at
sakymą, kad Snieguolė pati gra
žiausia. Pamotė iš pavydo nori 
Snieguolę nunuodyti gražiau
siais obuoliais. Atsiradę nykš
tukai įkalbinėja savo mylimą 
Snieguolę, kad obuolio ne
valgytų.

Atbėga įvairiausi miško žvė
reliai, atsiranda medžiai, gėlės, 
išnyra iš nežinios ir Snieguolės 
princas, tad žaidimams ir links
mybėms nėra galo. Visi paten
kinti, kad Snieguolė nepasidavė 
piktos pamotės gundymams.

Ir vėl pasirodo piktoji ragana 
su dar gražesniu obuoliu, Snie
guolė viską pamiršusi, atsikan
da ir bematant užmiega miegu, 
kuriuo tik jos mylimasis princas 
tegali prižadinti savo pabučia
vimu. Snieguolei miegant, nu
liūdę visi jos draugai — žvėrys, 
paukščiai. Supyksta gamta, žai
bai, griausmai, sumaišo pragarą 
su žeme ir piktoji ragana žūva 
žemės prarajoj. Viskam 
nurimus, pasirodžius saulutei, 
atgyja visa gamta. Gėlės, žvė-

Kovo 5 d. po 11 vai. šv. Mi
šių šaukiamas visuotinis Palai
mintojo Jurgio Matulaičio misi
jos narių susirinkimas, kuriame 
bus renkama nauja taryba. 
Kviečiami visi dalyvauti.

S. Girdauskas, Naperville, 
IL, „Drauge” nusipirko spaudos 
už nemažą sumą. Malonu, kad 
mūsų knygynas yra neužmirš
tas ir aplankomas lietuviškos 
spaudos mylėtojų. Ačiū.

Sol. Vytautas Juozapaitis,
pažįstamas iš spektaklių Lietu
vių operoje, dainuoja Prahos 
tautinėje operoje ir taip pat 
Briuselio operoje. Neseniai jis 
grįžo iš Japonijos, kurioje atliko 
Mozarto „Don Žuano” operoje 
pagrindinę partiją. Ten japonų 

I opera net dėl žemės drebėjimo 
nenutraukė spektaklių, kurie 
tęsėsi visą mėnesį. Lietuvos 
spauda gailisi, kad tokiam bari
tonui nėra vietos Lietuvos 
operoje.

Alė Lelienė modeliuoja pernykštėje 
Montessori mokyklėlių ruoštoje 
madų parodoje, pavadintoje „Skam
bėk, pavasarėli”. Šiemet paroda vyks 
kovo 19 d., Lexington House patalpo 
se

x Parduodame bilietus ke
lionėms į Lietuvą ir į visus pa
saulio kraštus geriausiomis kai
nomis. Skambinti: T. Lesniaus- 
kienei, TravelCentre, Ltd., 
tel. 708-626-0773.

(sk)

x Ona ir Jonas Motiejūnai 
iš Arizonos atsiuntė Lietuvos 
našlaičio globos mokestį $150. 
Dėkojame! „Lietuvos Našlai
čių Globos” komitetas, 2711 
W. 71 St„ Chicago, IL, 60629.

(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)

x Bernardine M. Bolinski 
iš PA, atsiuntė $300, dviejų 
našlaičių paramai, taip pat 
Mary Frances Jablonskis iš 
IL atsiuntė $150 našlaičio pa
ramai Lietuvoje. Šioms geroms 
ponioms dėkojame! „Lietuvos 
Našlaičių Globos” komitetas, 
2711 W. 71 St„ Chicago, IL 
60629.

(sk)

x Dana ir Albinas Kur- 
kuliai, iš Wheaton IL, yra nau
ji Lietuvos našlaičio globėjai, at
siuntė $150. Dėkojame! „Lietu
vos Našlaičių Globos” komi
tetas, 2711 W. 71 St., Chicago, 
IL 60629.

(sk)

reliai, nykštukai sukasi apie 
miegančią Snieguolę. Princas 
savo pabučiavimu prikelia Snie
guolę ir, žinoma, laimė prasi
deda vestuvėmis.

Nepastebėjome kaip prabėgo 
pora valandų, nugrimzdus 
pasakų pasauly. Uždangai nusi
leidus, lyg pabudinti iš gražaus 
sapno, keliamės grįžimui į na
mučius. Susėdę autobusan, 
nepajutome kaip atsiradome 
prie „Seklyčios” durų. Gerokai 
praalkę, pasisotinome „Sekly
čios” puikiais pietumis.

Išvykos dalyviai dėkingi E. Si
rutienei ir laukia sekančios 
ekskursijos, nežiūrint koks oras 
bebūtų.

O. Lukienė

DAINŲ POPIETE 
„SEKLYČIOJE”

Vasario 22-osios popietė „Sek
lyčioje” buvo skirta dainoms su 
muz. Faustu Strolia, kuriam 
pasirodžius, pasigirdo entuzias
tingi plojimai. Programų vadovė 
Elena Sirutienė, pasidžiaugusi 
gausia publika, pakvietė F. 
Strolią pradėti programą. 
Visiems buvo padalinti dainų 
tekstai. Pradėjome Maironio 
„Kur bėga Šešupė”. Kiek aš 
prisimenu, ši daina buvo 
siūloma padaryti Lietuvos him
nu, bet Kudirkos „Tautiška 
daina” nugalėjo, nes daug 
trumpesnė ir melodija gyvesnė. 
Po jos dainavome „Kur ban
guoja Nemunėlis”, „Žygis į 
Vilnių”, „Ramuvėnų maršas”, 
„Eina garsas”, „Nurimk sesut” 
ir kitas, viso net 8 dainas.

Pailsėję dar dainavome „Tūks
tantis žingsnelių, „Ant tėvelio 
dvaro”, „Anoj pusėj Nemunėlio”, 
žemaitiškąją „Pimpel, pimpel 
koudoutuoji”, kuri labai patiko 
žemaičiams. Aukštaičiams buvo 
skirta „Per Klausučių ulytėlę”. 
Taip dainavome visą valandą. 
Mat prieš kiekvienos dainos pra
džią F. Strolia trumpai paaiš
kindavo dainos turinį papasako
davo apie jos autorių. Bendras 
dainavimas buvo užbaigtas an
truoju Lietuvos himnu „Lietuva 
brangi”, visiems sustojus ir 
rankom susikabinus.

E. Sirutienė dėkojo F. Stroliai 
ir visiems kartu pranešė, kad 
turime viešnią iš Lietuvos — 
Marytę Kazlauskaitę Berei- 
šienę, kurią pakvietė padainuo
ti. Ji gražiu sopranu padainavo 
dainą apie meilę, kuri visiems 
labai patiko.

Pagaliau įvyko staigmena: 
programų vadovė išnešė didžiu
lę raudoną širdį, pilną šokola
dinių saldainių, kurią padovano
jo Valentino dienos proga Juzė 
ir Jonas Žebrauskai. Visi buvo 
jais pavaišinti. Po to dalyviai 
valgė pietus, po kurių įvyko 
laimėjimų traukimas. Taip greit 
prabėgo kone 3 valandos, nes 
programa buvo įdomi ir įvairi, 
dėka energingos vadovės. 
Laimingieji su savo laimikiais 
patenkinti grįžo namo laukti 
kito trečiadienio, kuris bus skir
tas Pelenų dienai paminėti kar
tu su kun. Kęst. Trimaku.

Apol. P. Bagdonas

Pedagoginio lit. Instituto seminare lietuvių kultūros ir antropologijos klausimais dalyviai i.m. 
vasario 19 d. Seminarui, kuris vyks keturias savaites, vadovauja dr. Arvydas žygas

Nuotr Jono Variakojo

Daug daug metų dirbusi lituanistinėse mokyklose Čikagoje, mokytoja Marija Plačienė buvo 
pagerbta Vasario 16-toeioe minėjimo metu vasario 11 d. Jaunimo centre. B kairės: Čikagos lituanis
tinės mokyklos mokyt. Daina Dumbrienė, mokyt. Marija Plačienė ir mokyklos direktorė Jūratė 

Nuotr. Vlado ŽukauskoDovilienė

PASIRUOŠIMAS LIETUVIŲ
FONDO SUVAŽIAVIMUI

Lietuvių fondo metinis narių 
suvažiaviams įvyks šių metų 
kovo 25 d., šeštadienį, Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte (netu
rintiems susisiekimo priemonių, 
iš Čikagos bus parūpintas auto
busas). Suvažiavimo metu 
Lietuvių fondo tarybos bei 
valdybos pirmininkai, o taip pat 
ir paškiros komisijos pateiks me
tinius pranešimus. Be to, bus iš
rinktas vienas trečdalis LF 
tarybos ir trys kontrolės komi
sijos nariai. Suvažiavimo metu 
bus svarstomas ir kai kurių LF 
įstatų pakeitimas.

Lietuvių fondo suvažiavimo 
darbotvarkė, siūlomi LF įstatų 
pakeitimai, narių balsavimo 
įgaliojimai ir kita informacija 
Lietuvių fondo vadovybės na
riams buvo išsiuntinėta 
susipažinti.

Lietuvių fondo narių suvažia
vimu rūpinasi LF tarybos pirmi
ninkė Marija Remienė ir 
valdybos pirmininkas Stasys 
Baras, o paruošimo darbų di
džiausias krūvis tenka LF 
reikalų vedėjai Alei Stepona
vičienei. Laiškų LF nariams iš
siuntinėjimui reikia ir didesnės 
talkos. Prie šio darbo į LF 
talkininkų eilę įsijungė Algis 
Čepėnas, Elena Dovelienė, Juzė 
Ivašauskienė, Vacys Jakuvic- 
kas, dr. Ferdinandas Kaunas, 
Juozas Končius, dr. Antanas, 
Kazys ir Kristina Razmai, Mari
ja Remienė, Agota Tiškuvienė, 
Antanas ir Viktorija Valavičiai 
ir Alė Steponavičienė.

Daugelis LF siunčiamų iaiškų 
grįžta atgal, nepasiekę adresato. 
Būtų tikslu painformuoti Lietu
vių fondą apie adreso ar kitus 
pasikeitimus, kitaip susidaro 
daug nesklandumų LF informa
cijoje, o taip pat laiko eikvojimas 
ir bereikalingos išlaidos.

Lietuvių fondas tikisi ir laukia 
gausaus narių atsilankymo į 
metinį suvažiavimą; ne tik iš 
Čikagos bei jos apylinkių, bet ir 
iš atokiau esančių vietovių.

J. Končius

ČLM VASARIO 16 MINĖJIMAS

1995 m. vasario mėn. 11 
dieną, Čikagos lituanistinė 
mokykla minėjo Vasario 
16-osios Nepriklausomybės 
šventę. Pirmoji dalis buvo 
lauke, prie žuvusiųjų karių 
paminklo Jaunimo centro 
sodelyje. Šias iškilmes ruošė 
ALTo Čikagos skyrius, ČLM 
prisidėjo. Į iškilmes atvyko ir 
buvęs Lietuvos prezidentas 
Vytautas Landsbergis.

Programą pravedė ČLM admi
nistratorė Daina Dumbrienė. 10 
klasės mokinys Marius Vygan
tas pasakė trumpą kalbą. Su 
ČLM direktorės Jūratės 
Dovilienės palyda atvykęs V. 
Landsbergis padėjo vainiką. 
Vainiką prie paminklo atnešė 
mokinės Alisa Kosmopoulos ir 
Nina Padalino. Prie vėliavos — 
Ed. Brooks. Dalyvavo aukštes
niosios mokyklos mokiniai, 
mokytojai, tėvai ir ALTo daly
viai. Iškilmės buvo trumpos,nes 
pasitaikė labai šalta diena.

Nuo paminklo visi susirinko 
JS didžiojoje salėje, kur ČLM 
mokiniai atliko programą. Buvo 
įneštos vėliavos. Direktorė 
trumpai pasveikino susi
rinkusius ir kvietė kunigą J. 
Vaišnį invokacijai, buvo 
sugiedotas Amerikos ir Lietuvos 
himnai. 1918 m. Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo 
aktą perskaitė 10 kl. mokinys 
Edmundas Brooks. Lietuvos 
Respublikos aukščiausiosios 
tarybos aktą (1990.III.il) per
skaitė 10 kl. mokinė Nina 
Padalino.

Šventės dalyvius sveikino 
Švietimo tarybos pirmininkė 
Regina Kučienė. Ta proga įteikė 
mokyklai pašalpos Čekį. Vaclo
vas Momkus sveikino Lietuvių 
fondo vardu, taip pat įteikė 
paramos čekį. Svajonė Kerelytė 
sveikino LB Vidurio apygardos 
vardu. Trumpai ir reikšmingai 
kalbėjo buvęs Lietuvos 
prezidentas Vytautas Landsber
gis. Mokiniams paliko gilų 
įspūdį, kad mokykloje Vasario 
16-osios minėjime dalyvavo tas 
asmuo, kuris vadovavo bolše

vikmečio vergijos panaikinime 
ir buvo Aukščiausios tarybos 
pirmininkas.

V. Landsbergiui baigus 
kalbėti, mokyklos direktorė Jū
ratė Dovilienė įteikė jam mo
kyklos prisiminimą — specialius 
marškinėlius. Salėje dalyvavo ir 
didelis Vytauto Landsbergio 
talkininkas Česlovas Stankevi
čius. Taip baigėsi oficialioji 

‘dalis.
Iki šiol minėjimui vadovavusi 

Jūratė Dovilienė mikrofoną per
davė 10 klasės mokiniui Vytui 
Jurjonui. Prasidėjo meninė 
dalis, pavadinta „Šalis ta 
Lietuva vadinas”. Buvo sušokti 
tautiniai šokiai: „Kepurinė”, 
„Abelytė”, „Pliauškutis”, „Du
ja”,,,Rylio”, „Polkelytė”, kurių 
dalį sukūrė ir išmokė tautinių 
šokių mokytoja Ligija Tautku- 
vienė. Kitus šokius: „Aguo
nėlę”, „Noriu miego”, „Gyva- 
tarą” išmokė ir pravedė t.š. 
mokytoja Nijolė Pupienė. Patys 
jauniausieji vaikų darželio ir pa
rengiamojo sk. mokiniai, 
paruošti M. Plačienės, J. 
Jankauskaitės ir L. Von Braun, 
gražiai padeklamavo eil. „Mes 
esama lietuviai”. Su tais pačiais 
mokiniais Jūratė Fischer 
inscenizavo dainą „Ropė”. 
Viktoro Šimaičio eil. „Lietuva” 
deklamavo: L. Ginaitis, A. 
Valaitytė, D. Norvilas, A. Ročy- 
tė ir I. Noreikaitė. Paruošė 
mokytoja H. Dainienė.

Gražiai fleita 10, kl. mokinė 
Alisa Kosmopoulos atliko A. W. 
Mozarto „Sonatiną”. David Pop- 
per „Vengrų rapsodiją” 
meistriškai violončele atliko 10 
kl. mokinys Marius Vygantas. 
Akompanavo Nancy McGill. 
Dar turėjo dalyvauti choras su 
4 dainomis, tačiau nebegalėjo, 
nes turėjo užleisti salę koncer
tui, kuriame dalyvavo ir V. 
Landsbergis. Muzikinė palyda 
buvo Andriaus Utz. Gražiai salę 
papuošė mokytoja — dailininkė 
Nora Aušrienė. Gale salės buvo 
mokytojos Dainienės paruošta 
skulptūra „Vilniaus detalė”.

Programai pasibaigus, buvo 
tėvų komiteto parengtos vaišės, 
kartu su tėvais, apatinėje JC 
salėje. Visi minėjime dalyvavę 
vaišinosi ir bendravo. Ten pat 
buvo išdėstyti mokyklos 
mokinių, su mokytojų pagalba 
padaryti Vasario 16-osios proga 
klasės darbai. Minėjime 
dalyvavo mokinių tėvai, moky
tojai ir svečiai, kurie pripildė 
didžiąją JC salę.

Programos metu buvo pagerb 
ta mokytoja Marija Plačienė, 
kuri baigė ilgametį lit. 
mokyklos mokytojos darbą. 
Salės dalyviai ją pagerbė atsi
stojimu ir aplodismentais. 
Direktorė J. Dovilienė ir ad
ministratorė Daina Dumbrienė 
jai įteikė dovaną ir gėlę.

Minėjimas, gražiai atliktas, 
buvo visų bendro darbo vaisius. 
Fotografijoje šventę įamžino 
mokyklos iždininkas Vladas 
Žukauskas.

J. Plačas
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