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Seimas priėmė bažnytinio 
turto grąžinimo įstatymo 

pataisas
Vilnius, kovo 21 d. (Elta) — 

Seimas balsų dauguma priėmė 
Religinių bendrijų teisės į 
išlikusį nekilnojamąjį turtą at
kūrimo tvarkos įstatymo patai
sas. Už tai balsavo 46 Seimo na
riai, prieš — 35, susilaikė — 2.

Įstatymas buvo' priimtas šie
met sausio mėnesį. Tačiau pre
zidentas Algirdas Brazauskas jo 
nepasirašė ir grąžino Seimui 
svarstyti pakartotinai. Jis kons
tatavo, jog įstatymas turi esmi
nių trūkumų.

Prezidento nuomone, Seimo 
priimtame įsatyir.e nepagrįstai 
ribojama religinių bendrijų, 
pripažintų atkuriamų religinių 
teisių perėmėjomis, teisė susi
grąžinti turtą, jėi jos neįregis
truotos įstatymų nustatyta 
tvarka iki 1990 m. vasario 14 
dienos. Jis taip pat atkreipė 
Seimo narių dėmesį į tai, kad 
neįvertinta nuosavybės teisių 
atkūrimo susitarimu su religine 
bendrija galimybė, numatyta 
Lietuvos Respublikos Konstitu
cijoje.

Prezidentas pasiūlė pataisyti 
net 9 įstatymo straipsnius iš 14.

Pataisose, be kita ko, užfik
suota, kad religinėms bendri
joms atkuriama nuosavybės tei
sė į išlikusį Lietuvos teritorijo
je nekilnojamąjį turtą, kuris 
buvo nacionalizuotas ar kitaip 
valstybės nusavintas iš religi
nių bendrijų be jų valios. Išlikęs 
turtas, sakoma prezidentiniame 
įstatyme, religinei bendrijai jos 
pageidavimu grąžinamas natū
ra, išskyrus: gyvenamuosius 
namus ir butus, jei juose gyvena 
nuomininkai; pastatus ir kitus 
statinius, perstatytus taip, kad 
jų bendrasis plotas padidėjo 
daugiau kaip trečdaliu ir nau
jai sukurto ploto negalima at
skirti nuo buvusiojo arba jeigu 
jų pagrindinės konstrukcijos pa
keistos kaip 60%, pastatus ir 
statinius, perduotus mokslo,

Baltijos kariuomenių vadai 
tarėsi kaip ekonomiškiau 

bendrauti
Vilnius, kovo 21 d. (LA- 

AGEP) — Pirmadienį baigėsi 
dvi dienas trukę Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos kariuomenių 
vadų pasitarimai. Estijos gink
luotųjų pajėgų vadas generolas 
majoras Aleksander Einseln, 
Latvijos kariuomenės vadas 
Pulkininkas Juris Dalbins ir 
Lietuvos kariuomenės vadas 
generolas Jonas Andriškevičius 
daugiausia kalbėjo apie bendrų 
trijų valstybių ryšio ir oro erd
vės kontrolės sistemos kūrimą.

Po derybų surengta spaudos 
konferencija, kurią „Lietuvos 
aide” aprašo Gintaras Mikšiū- 
nas. Kariuomenės vadai atsakė 
į žurnalistų klausimus. Pasak 
Lietuvos kariuomenės vado gen. 
Jono Andriškevičiaus, tai buvo 
paprastas darbinis susitikimas. 
Jis yra vasario 27 d. Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos gynybos 
ministrų pasirašyto trišalio 
bendradarbiavimo susitarimo 
tąsa.

Be ryšio ir oro erdvės kontro
lės klausimų, kariuomenės va
dų susitikime kalbėta ir apie 
būsimas bendras pratybas.

Bus surengti visų trįjų šalių 
karinių jūrų flotilių bendri 
mokymai. Tačiau pirmiausia 
turės susitikti flotilių vadai. 
Rugsėjo 1-3 dienomis vyks būrių 
lygmens pratybos Estijoje, taip
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Lietuvos prezidentas vyks 
į Moldovą ir Ukrainą

sveikatos priežiūros, kultūros, 
švietimo ir ryšių įstaigoms.

* * *

Kaip rašo Rimantas Varnaus- 
kas kovo 21 d. „Lietuvos aide”, 
perduodamas Seime vykusias 
diskusijas šiuo klausimu, iš pra
džių daugiausia dėmesio kreip
ta į 12-tą straipsnį „Išlikusio ne
kilnojamojo turto išpirkimas”, 
kuriame prezidentas siūlė pa
pildomų išpirkimo būdų (tei
kiant valstybės paramą, remon
tuojant (restauruojant) pamink 
linius ansamblius, kulto pasta
tus, išnuomojant žemės sklypą 
ne varžytinių tvarka).

Vytautas Landsbergis atkrei
pė Seimo dėmesį į šio įstatymo 
pirmą straipsnį, kuriame sovie
tiniai nacionalizacijos įstatymai 
traktuojami kaip teisėti, tad 
įteisinama ir okupacija („pagal 
buvusios sovietinės Lietuvos 
įstatymus buvo nacionalizuotas 
ar kitaip valstybės nusavin
tas”). Pasak V. Landsbergio, 
balsuoti už tokias formuluotes 
reikštų tą patį, kaip prieš Kovo 
ll-osios nutarimus. Jam pritarė 
Vytautas Plečkaitis — negalima 
balsuoti nei už Seimo, nei už 
prezidento variantą.

LDDP frakcijos narė Gema 
Jurkūnaitė pasiūlė Lands
bergiui atsisakyti sovietmečiu 
gauto profesoriaus vardo, o 
likusiems — valstybinių butų, 
nes jie gauti iš okupacinės val
džios. Pasak jos, besąlygiškai 
atkurti teisingumo neįmanoma 
— „šiek tiek nuskriausdami 
Bažnyčią, nenuskriausime žmo
nių”. Kazimieras Kuzminskas 
(Krikščionių Demokratų frakci
ja) ir Povilas Jakučionis (Poli
tinių Tremtinių ir Kalinių 
frakcija) siūlė rengti naują, 
suderintą su Bažnyčia įstatymą 
ir žiūrėti į Bažnyčią ne kaip į 
klebono nuosavybę, o tikinčiųjų 
bendruomenę.

pat įvairūs tarptautiniai moky
mai pagal „Partnerystės taikos 
labui” programą. Pasak gene
rolo Andriškevičiaus, ieškoma 
būdų, kaip dalyvauti tarptauti
nėse pratybose taupant lėšas.

Spaudos konferencijoje kal
bėta, kad kol kas nebuvo dis
kusijų apie konkrečių firmų pa
galbą ar technologijas, kurios 
būtų naudingos, saugant Balti
jos šalių oro erdvę. Tai nėra 
principinis dalykas. Svarbu, 
kad ryšio ir oro erdvės kontrolės 
sistemos veiktų ir būtų pritaiky
tos prie NATO standartų.

Kalbėta ir apie Baltijos šalių 
Jungtinių Tautų taikos palai
kymo batalioną BALTBAT. Visi 
kariuomenių vadai teigiamai 
vertina šią programą, ypač 
Danįjos ir Didžiosios Britanijos 
pagalbą, teikiamą Baltuos šalių 
taikos palaikymo batalionui. I 
klausimą, ar būtų galima Balti
jos šalims įsteigti bendras 
ginkluotąsias pajėgas, gen. 
Andriškevičius ir jo kolegos 
atsakė, jog šios dienos rūpestis 
nėra sujungti šių valstybių 
karines jėgas į vieną bloką, bet 
padaryti gynybos pajėgas to
kias, kad jos galėtų kartu mo
kytis.

Žurnalistai teiravosi, kada 
Baltijos šalių oro erdvės kont
rolės sistema realiai galės pra-
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Po to, kai pirmadienį penkiuose Tokįjo pogrindžio traukiniuose buvo paleistos nuodingos dujos, 
nuo kurių žuvo aštuoni žmonės, o sužeistų buvo daugiau, kaip 4,700, pogrindinių traukinių 
saugumu susirūpino ir kitų pasaulio didmiesčių valdybos. Štai šioje nuotraukoje Manhattan, New 
Yorke, traukinio stotyje du policininkai tikrina įeinančius keleivius.

Seimas atmetė rezoliuciją 
remti Čečėniją

Vilnius, kovo 21 d. (Elta) — 
Antradienį Seimas atmetė rezo
liuciją dėl paramos Čečėnijos 
Respublikai. Šią rezoliuciją 
prieš savaitę pasiūlė opozicijos 
vadas Vytautas Landsbergis ir 
po pirmojo svarstymo Seime jis 
buvo kartu su kitais Seimo na
riais iš naujo suredaguota. Prieš 
ją balsavo 46 Seimo nariai, už 
— 39, ir 10 susilaikė.

Rezoliucijos projekte buvo 
siūloma, kad vyriausybė iškeltų 
Jungtinėse Tautose reikmę at
gaivinti Dekolonizacijos komi
tetą, kuris tuoj pat imtųsi svars
tyti bei pradėtų spręsti Čečėni
jos problemą. Jai taip pat siūly
ta kreiptis į Rusijos vyriausybę, 
kad būtų nedelsiant nutraukti 
karo veiksmai Čečėnijoje ir iš
vesta Rusijos Federacijos kariuo
menė.

Atmetusieji rezoliuciją savo

Čečėnijos vaikus priglaus 
69 šeimos

Vilnius, kovo 21 d. (LA- 
AGEP) — Kaip pirmadienį „Lie
tuvos aidui” pranešė Tėvynės 
Sąjungos (Lietuvos Konserva
torių) partijos sekretorė Rūta 
Dambrauskienė, jau 69 šeimos 
pareiškė norą priglausti 113 
vaikų iš Čečėnijos. „Čia minimi 
tik tie žmonės, kurie nori pri
glausti vaikus, o ne tik siūlė 
materialinę pagalbą. Yra dvi 
šeimos, kurios net norėtų įsivai
kinti našlaičių iš Čečėnijos. Ku
nigas Vytautas Praraja iš 
Metelių parapijos Lazdijų rajone 
pranešė, kad sutiktų priglausti 
dešimt vaikų, pagalbos ranką 
siūlo ir viena rusų tautybės 
klaipėdietė. Daugelis žmonių 
sutinka priglausti po 1-2 vaikus 
ir dažniausiai pageidauja, kad

dėti veikti. Estijos kariuomenės 
vadas atsakė, kad oro erdvės 
kontrolės sistema priklauso nuo 
valstybių finansinės galios. Pro
jektai bus pateikti vyriausy
bėms, o jos turėtų skirti lėšas. 
„Nežinome, kada jas gausime, 
todėl negalime pasakyti konk
rečių datų”.

sprendimą motyvavo tuo, kad 
Seimas jau anksčiau yra pada
ręs pareiškimus’dėl Čečėnijos. 
Jie, be to, sakė, kad tokie pareiš
kimai pablogintų santykius su 
Rusija.

Prieš savaitę svarstant šią 
rezoliuciją Seime kilo aistros, 
kurias tramdydamas Seimo pir
mininko pavaduotojas Juozas 
Bernatonis nutraukė posėdį. Šį 
jo sprendimą opozicija įvertino 
kaip grubų Seimo statuto pažei
dimą.

Antradienį prieš antrąjį rezo
liucijos svarstymą Krikščionių 
Demokratų frakcijos narys Vy
tas Bogušis įteikė Seimo pirmi
ninkui Česlovui Juršėnui dvide
šimt šešių Seimo narių pasira
šytą pareiškimą, kuriame siūlo
ma atšaukti Juozą Bernatonį iš 
Seimo pirmininko pavaduotojo 
pareigų.

jie būtų iki mokyklinio arba 
jaunesnio mokyklinio amžiaus. 
Žmonės nereikalauja jokios 
paramos iš valstybės, bet patys 
siūlo, ką gali. Tačiau manau, 
kad jų sutikimas globoti vaikus 
galėtų būti ir savotiškas spau
dimas vyriausybei”, sakė Rūta 
Dambrauskienė.

Beje, viena pirmųjų norą pri
glausti vaiką iš Čečėnijos pa
reiškė Genovaitė Sakalauskie
nė, 1991 m. žuvusio savanorio 
Artūro Sakalausko motina. 
„Supraskit, aš negaliu kitaip 
elgtis. Mano sūnus žuvo ir aš 
turiu išgelbėti vieną ar du vai
kus. Kažkas man skambino ir 
klausė, kad gal gerai moka, jei 
priglaudžiu vaikus. Man duonos 
kol kas užtenka. Vaikui iš 
Čečėnuos pyrago ir saldainių 
nežadu, bet tos pačios duonos, 
manau, užteks ir jam. Aš nega
liu suprasti vyriausybės atsi
sakymo priimti vaikus iš Čečė
nijos. Negaliu suprasti, kai 
atstumia vaiką, ir negaliu kaip 
motina to pateisinti”, „Lietu
vos aidui” sakė G. Sakalaus
kienė.

Seimas atsisakė 
svarstyti nepatogius 

klausimus

Vilnius, kovo 21 d. (LA- 
AGEP) — Seimo dauguma nesu
tiko svarstyti kreipimosi į 
Gruzijos vadovą Edouard Še
vardnadzę, kuriuo prašoma 
neleisti įvykdyti mirties baus
mės nuosprendžio buvusio Gru
zijos prezidento Zviad Gamsa- 
churdijos šalininkams, nes, 
pasak LDDP frakcijai priklau
sančio Nerijaus Germano, šių 
asmenų pavardės gerai žinomos 
— jie „kriminaliniai”, o mirties 
bausmė Gruzijoje legali.

Seimo sesijoje nerasta laiko 
svarstyti ir įstatymo dėl laikino 
prieglobsčio suteikimo asme
nims, nukentėjusiems nuo sti
chinių ir socialinių nelaimių. 
(Jis reikalingas tam, kad būtų 
galima įstatymiškai priimti 
čečėnų vaikus).

Kaip rašo Ovidijus Lukošius 
„Lietuvos aide”, Tėvynės Są
jungos atstovė spaudai Rasa 
Rastauskienė „Lietuvos aidui” 
perdavė Lietuvos prezidento Al
girdo Brazausko pirmadienio 
pasikalbėjimo duoto Lietuvos 
radijui transkripciją, kurioje 
prezidentas svarsto ir apie 
Čečėnijos vaikų likimą.

„Dabar imkim ČeČėnįją, šitą 
klausimą, taip liejasi kraujas, 
gaila žmonių, gaila vaikų”, 
kalba prezidentas. „Bet mes 
būkime savo vietoje ir maty
kime šitą reiškinį žinoma, labai 
sunkų ir nemalonų reiškinį. Ar 
mes galim kaip valstybė dabar 
išstoti praktiškai vieninteliai 
tokie, kurie gelbsti šitą kraštą, 
jos žmones. Apsidairykim. Aš 
nenoriu priekaištauti niekam, 
tačiau yra kokios bendravimo 
normos, kokia tai tvarka. Ir kai 
bandome išspręsti siaurų ambi
cijų reikalus Čečėnijos sąskaita 
ir ką ten slėpti, ir noras erzinti 
Rusiją. Šitą aš labai drąsiai tai 
sakau ir tas erzinimas nieko 
apart nelaimių negali duot. Aš 
nemanau, kad kas Lietuvoje 
nori matyti Vilnių toki, koks 
yra Groznas, arba dar kas ners 
panašaus”, per Lietuvos radiją 
kalbėjo prezidentas Algirdas 
Brazauskas.

Vilnius, kovo 22 d. (Elta) — 
Suderinta darbotvarkė prezi
dento Algirdo Brazausko 
oficialių vizitų į Moldovą ir 
Ukrainą. Vizitas Moldovoje 
truks vieną dieną — kovo 27-ją. 
Algirdas Brazauskas susitiks su 
Moldovos prezidentu Mirča Sne- 
gur ir parlamento pirmininku 
P. Lučinskij. Susitiks Lietuvos 
ir Moldovos delegacijos. Po to 
numatoma pasirašyti dvišalius 
ekonominius susitarimus.

Į Ukrainos sostinę Kijevą 
Algirdas Brazauskas atvyks 
kovo 28 d. ryte. Vizitas Ukrai

Bernatonis nesijaučia 
nusižengęs Seimo statutui

Vilnius, kovo 22 d. (Elta) — 
Seimo pirmininko pavaduotojas 
Juozas Bernatonis laiko nepa 
grįstu jam pareikštą Seimo opo
zicijos nepasitikėjimą ir tikisi 
tam skirtame Seimo posėdyje 
paneigti pateiktus kaltinimus. 
„Pagal Seimo Statutą man turi 
būti skirta 30 minučių, ir aš jas 
išnaudosiu”, sakė jis trečiadienį 
spaudos konferencijoje.

Dieną prieš tai 26 Seimo na 
riai įteikė pareiškimą, kuriame 
pareikalavo, kad Juozas Berna
tonis būtų atšauktas iš Seimo 
pirmininko pavaduotojo parei
gų. Jie, be kita ko, apkaltino 
Jūozą Bernatonį arogancija ir 
šališkumu. Tačiau jam inkrimi
nuojamas konkretus kaltini
mas. kad vasario 14 dieną, 
svarstant rezoliucijos dėl 
paramos Čečėnijai projektą, 
savavališkai nutraukė Seimo 
posėdį. „Tai pavojingas pre

Gali būti atšauktas 
ambasadorius Londone

Vilnius, kovo 15 d. (LR) — 
Kaip „Lietuvos rytas” sužinojo 
iš patikimų šaltinių, dėl pa
blogėjusios sveikatos ketinama 
atšaukti Lietuvos ambasadorių 
Jungtinėje Didžiosios Britanijos 
ir Šiaurės Airijos karalystėje 
Raimundą Rajecką (gimęs 1937 
metais), kuris ir šiuo metu 
gydosi vienoje Londono klinikų, 
rašo Ramunė Sakalauskaitė 
„Lietuvos ryte”.

Prieš išvykdamas į Londoną 
Raimundas Rajeckas dirbo vy
riausiuoju prezidento patarėju. 
Tų pačių šaltinių tvirtinimu, 
valdžios pareigūnų kabinetuose 
kalbama, jog R. Rajecką gali 
pakeisti prezidento patarėjas 
užsienio politikos klausimais 
ambasadorius Justas Paleckis 
(gimęs 1942 metais).

Gerai informuoti šaltiniai 
teigia, jog žinią apie R. Rajecko 
ligą prezidentas Algirdas Bra-

Prezidentas
pasirūpins lietuviška
mokykla Gervėčiuose

Vilnius, kovo 17 d. (Elta) — 
Gervėčių lietuvių socialinio ir 
kultūrinio gyvenimo problemos 
aptartos penktadienį įvykusia
me Algirdo Brazausko susiti
kime su šio krašto lietuviškų 
salelių Baltarusijoje atstovais. 
Svarbiausia iš problemų — Lie
tuvių kultūros ir švietimo cent
ro statyba.

Beveik prieš dešimt metų su
projektuoto centro, į kurį įeina 
mokykla su vaikų darželiu bei 
sporto sale, bendrabutis, klubas 
ir kiti pastatai, sąmatinė vertė 
siekia 16.5 milįjono litų. Šiuo 
metu atlikta tiktai 6.8 milijono 
litų vertės darbų.

noje truks dvi dienas. Lietuvos 
prezidentas susitiks su Uk 
rainos prezidentu Leonid Kuč
ma ir ministro pirmininko 
pareigas einančiu Jevgenij Mar 
čuk. Jie lankysis Ukrainos par
lamente. Pirmąją vizito dieną 
numatoma pasirašyti kai ku
riuos Ukrainos ir Lietuvos su
sitarimus.

Kitą dieną Algirdas Brazaus
kas susitiks su lietuvių bendri 
jos Ukrainoje atstovais, lan
kysis Lietuvos ambasadoje. Ki 
jevo universitete jam bus įteik
tas garbės daktaro diplomas.

cedentas, keliantis grėsmę 
demokratijos raidai Lietuvoje ir 
Seimas to negali toleruoti”, 
rašoma pareiškime.

Juozas Bernatonis spaudos 
konferencijoje sakė ne nu
traukęs posėdį, o paskelbęs jo 
pabaigą. Posėdžio buvo neįma
noma vesti opozicijos lyderio 
Vytauto Landsbergio bei jo 
bendraminčių trukdymų, teigė 
Seimo pirmininko pavaduotojas. 
Jis sakė, kad tokią galimybę 
jam suteikia Statuto 98-sis 
straipsnis.

Manoma, kad Juozo Bernato- 
nio byla Seime bus svarstoma 
balandžio pradžioje.

Sprendimas dėl Seimo parei 
gūnų, tarp jų ir pirmininko pa 
vaduotojų, atšaukimo iš pareigų 
priimamas slaptu balsavimu 
daugiau kaip pusės Seimo narių 
balsų dauguma.

zauskas išgirdo tada, kai am
basadorius buvo grįžęs į Lietuvą 
Naujųjų metų išvakarėse. Už
sienio reikalų ministerijos 
darbuotojų tvirtinimu, viskas 
turėtų paaiškėti prezidento 
viešnagės į Londoną metu, kur 
bus minima Antrojo pasaulinio 
karo pabaiga.

Vakar „Lietuvos rytui” ko 
mentuodamas galimybę vykti 
dirbti į Londoną ir dėl li
gos pakeisti ambasadorių R. 
Rajecką, J. Paleckis atsakė: 
„Kalbėti apie pastarojo ligą 
būtų neetiška. Aš nesu medi 
kas. Jeigu tikrai taip yra, 
linkėčiau, jog ambasadorius R. 
Rajeckas kuo ilgiau dirbtų 
šiame poste”. Prezidento pa 
tarėjas užsienio politikos klau- 
simais pasakė, jog kalbų apie 
galimą jo darbą Lietuvos am
basadoje Londone nebuvo.

Prezidentas apsiėmė tarpinin 
kauti, kad valstybės biudžete 
būtų surastos lėšos mokyklos 
statybai užbaigti iki naujųjų 
mokslo metų pradžios. Algirdas 
Brazauskas taip pat pažadėjo 
išimties tvarka suteikti 
Lietuvos pilietybę Vilniuje bei 
kitose Lietuvos aukštosiose 
mokyklose studijuojantiems 
Gervėčių krašto lietuviams.

KALENDORIUS

Kovo 23 d,: Šv. Turibijus iš 
Mogrovėjo, vyskupas (1538-1606 
Peru); Domas, Akvilė, Galigin- 
tas, Vismantas. 1939 m. nacių 
Vokietijos kariuomenė užėmė 
Klaipėdos kraštą.

Kovo 24 d.: Liucija,
Gabrielius, Hilda, Daumantas, 
Niką.
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LIETUVIŲ TELKINIAI

DETROIT, MI

ATSISVEIKINOM SU 
A.A. SIMONU BOSU

Kovo 22 d., po gedulingų šv. 
Mišių Šv. Antano parapijos baž
nyčioje, Our Lady of Hope kapi
nėse buvo palaidotas a.a. Simo
nas Bosas, sulaukęs 86 m. am
žiaus. Velionis buvo ūkininkas, 
gimęs Lietuvoje. Atvykęs į Det
roitą 1951 m., priklausė „švy
turio” jūros šaulių kuopai, 
BALFo 76-tam skyriui, buvo 
Dainavos jaunimo stovyklos 
rėmėjas.

Kovo 21 dieną, Baužos laido
tuvių namuose, po rožinio, kurį 
sukalbėjo kun. Alfonsas Babo- 
nas, laidotuvių direktorė Yolan- 
da Zaparackienė tarė atsisvei
kinimo žodį ir pareiškė organi
zacijų viešas užuojautas.

Velionis giliam nuliūdime 
paliko žmoną Mariją, dukrą 
Hertą Bosaitę, marčią Michelle- 
Mickie Bosienę, vaikaičius Ed
mundą su žmona Nancy, provai
kaitį Eddie.Jr., vaikaitį Joną ir 
provaikaitį Anthony, vaikaitę 
Michelle su vyru Davė Traster 
ir provaikaitį Megan. Brolį 
Klemensą ir seserį Mariutę Lie
tuvoje. Laidotuves tvarkė laido
tuvių direktore Yolanda M. Za- 
parackiene.

METINIS BALFO NARIŲ 
SUSIRINKIMAS

BALFo 76-to skyriaus metinis 
narių susirinkimas sekmadienį, 
balandžio 9 d., 12:15 vai. p.p. 
vyks Šv. Antano parapijos pa 
talpose. Dienotvarkėje — piane 
Šimai, valdybos ir revizijos 
komisijos rinkimai, einamieji 
reikalai. Visi skyriaus nariai 
kviečiami susirinkime daly
vauti.

Kovo Ilsios minėjime, Detroite, 
kalba JAV Kongreso Michigan vals
tijos atstovas Diek Chrysler, daug pa
sidarbavęs dėl Lietuvos įtraukimo į 
NATO kandidatų sąrašą.

Nuotr. Jono Urbono 

NAUJA TELKINIO NARĖ

Kovo 12 dieną Judy ir Algis 
Ošlapai susilaukė dukros Anna 
Nicole Ošlapaitės. Sveikiname 
tėvelius.

SUKŪRĖ LIETUVIŠKOS 
ŠEIMOS ŽIDINĮ

Kovo 18 d., Annunciation 
bažnyčioje, Altomonte Springs, 
F loridoje, susituokė Rima Na- 
ronytė ir Paulius Klimas. Ves
tuvių pokylis vyko Timacuan 
Country Club. Vestuvėse daly
vavo nemažas būrys jaunojo gi
minių ir artimųjų iš Detroito. 
Jaunosios tėveliai yra Vytas ir 
Nijolė Naroniai, o jaunojo — 
Aušra ir Stasys Klimai.

ČEMPIONAI PRALAIMĖJO

Kovo 19 d. Purdue vykusiame 
krepšinio turnyre, Big Ten kon
ferencijos čempionai, Purdue 
universiteto komanda, 75-73 
pralaimėjo prieš Memphis krep
šininkus. Purdue komandoje 
žaidžia detroitietis Paulius 
Gilvydis.

Im

PIETŪS IR KULTŪRINĖ 
POPIETĖ

Šv. Antano parapijoje, 
Detroite, turėjome cepelinų pie
tus, kepėme Užgavėnių blynus, 
o sekmadienį, kovo 19 — šv. 
Juozapo dieną suruošėm pietus 
ir kultūrinę popietę. Šeiminin
kės džiaugėsi gausiai atsilan
kiusiais ir visus pavaišino ska
niais koldūnais/virtiniais. Po
pietėje buvo rodoma vaizdajuos
tė sol. Virginijos Bruožytės Mu- 
liolienės š.m. vasario 26 d. 
Dievo Apvaizdos parapijos 
salėje vykusio koncerto. Buvo ir 
vertingų laimikių laimėjimai, 
kuriuos pravedė Regina 
Juškaitė, prieš tai, talkinant 
Danutei Petrauskienei, išpla
tinusios bilietėlius. Tikimės, 
kad visi šią popiete ir pietumis 
buvo patenkinti.

PRIEŠVELYKINIS
RENGINYS

Š.m. balandžio 9 d. — Verbų 
sekmadienį Šv. Antano para
pijos moterys ruošia priešve- 
lykinį pyragų, tortų ir namuose 
gamintų sūrių išpardavimą. 
Vyks gausi loterija Velykų sta
lui patiekalų — kalakuto, kum
pio, kiaušinių, lašinukų ir kt. 
Visuomenė kviečiama atsi
lankyti ir paremti Šv. Antano 
parapiją įsigyjant skanių py
ragų bei sūrių, išmėginant lai
mę loterijoje. Visi laukiami.

Regina Juškaitė

ŠARŪNAS MARČIULIONIS 
ŽAIDĖ DETROITE

Kovo 12 dieną Seattle „So
nics” krepšinio komanda nu
galėjo Detroito „Pistons” 
134-94. Rungtynės vyko Palace 
stadione, Auburn Hills, Michi
gan. Seattle puolėjas S. Kemp 
surinko 25 taškus, atkovojo 16 
kamuolių, puolėjas Gary Pay- 
ton pelnė 21 tašką, o Šarūnas 
Marčiulionis — 17 taškų, 7 
rezultativinius perdavimus, 
atkovojo 2 kamuolius, ir padarė 
tik vieną baudą. Marčiulionis 
žaidė 28 minutes gynėjo ir puo
lėjo pozicijoje. Jo pastangas 
stebėjo 16,235 žiūrovai ir 
tūkstančiai televizijos žiūrovų 
Detroite ir Seattle apylinkėse. 
Stadione buvo ir šimtinė lie
tuvių. Po rungtynių Šarūnas 
Marčiulionis aplankė Vyto Pol- 
teraičio vadovaujamos kom
panijos ložę, kurioje susitiko su 
lietuviais, stebėjusiais rungty
nes. Susitiko ir su Michigan 
Healing the Children — Michi
gan labdaros organizacijos 
direktore Helen Salan, kuri 
buvo atvykusi stebėti rungtynes 
iš Grand Rapids, Michigan.

„Lietuviškų melodijų” radijo 
valandėlės vedėjas Algis Zapa- 
rackas ir Viktoras Memenąs 
stebėjo rungtynes ir įrašė 
valandėlei pasikalbėjimus su 
Šarūnu Marčiulioniu bei ko
mandos vyriausiu treneriu 
George Kari. Kari pareiškė: 
„Žinau, kad Marčiulionis nėra 
patenkintas, kad negauna dau 
giau laiko žaisti, tačiau aš ir 
„Sonics” organizacija yra pa 
tenkinta Marčiulionio žaidimu, 
ypač po jo susižeidimo praėjusį 
sezoną. Mes tikimės, kad Mar
čiulionis mums daug padės, ypač 
puolime, per artėjančias pirme
nybes”. Šarūno Marčiulionio 
pasikalbėjimas buvo perduotas 
kovo 14 dienos laidoje. Šarūnas 
praėjusią vasarą buvo „iškeistas” 
iš San Francisco į Seattle ko
mandą, kurioje yra penki puo
lėjai su kuriais jis turi dalintis 
žaidimo laiką. Ateinančiais me
tais, lyga bus praplėsta — padi
dės dvejomis naujomis koman
domis. Lygos praplėtimas suda
rys Marčiulioniui proga žaisti 
daugiau minučių. Šarūnas 
Marčiulionis prieš rungtynes 
kalbėjosi su ESPN tele-

„Gabijos” tunto paukštytės Detroito lietuvių skautijos Kaziuko mugėje š.m. kovo 5 d.
Nuotr. J. Urbono

PHOENIX, AZ
VASARIO 16-JI

LB Arizonos apylinkė Vasario 
16-tosios šventė suruošė vasario 
12 dieną. Iškilmės prasidėjo 
gražioje St. Elizabeth Seton baž
nyčioje, kur Lietuvos intencija 
šv. Mišias aukojo arkivyskupas 
Paulius Marcinkus, asistuojant 
trims kunigams. Liturginius 
skaitymus atliko Viktorija Za- 
karienė. Aukas nešė Angelė 
Nelsienė ir Stasys Narkus. Pa
maldų metu kelias giesmes 
įspūdingai atliko solistė Albina 
Gedminienė iš Escondido, Ca. 
Ypač švelniai skambėjo su įsi
jautimu giedama A. Mikulskio 
„Giesmė į Šiluvos Mariją”. So
listei vargonais pritarė Robertą 
Ward.

Pamaldoms pasibaigus visi 
susirinko į erdvią, lietuviškais 
ornamentais papuošta parapijos 
salę. Arkivyskupui Marcinkui 
sukalbėjus maldą, svečiai sėdo 
vaišintis skaniais užkandžiais.

Pagrindinė šios šventės prog
rama pradėta JAV himnu, gie
damu sol. A. Gedminienės, 
akompanuojant Algiui Mace
liui. Apylinkės pirmininkas Sta
sys Narkus pasveikino susirin
kusius ir pasidžiaugė, kad 
šiemet vėl susilaukėm brangių 
svečių iš Californijos: JAV LB 
Krašto valdybos prezidiumo 
vicepirmininkės Angelės Nes- 
sienės ir visiems gerai žinomos 
solistės Albinos Gedminienės. Jos 
abi atliko svarbią šios dienos 
programos dalį. Pirmininkas, 
taip pat, priminė, kad yra ren
kamos aukos lietuvybės reika
lams ir prašė būti dosniais. Ma
rytė Gallagher sukalbėjo įžan
ginę maldą. Tolimesnei pro
gramai pravesti buvo paprašyta 
žurnalistė, autorė Nora Burbai- 
tė-Trulsson. Susikaupimo minu 
te pagerbus žuvusius už Lietu
vos laisvę, Lietuvos Nepriklau
somybės aktą perskaitė Vincas 
Ruseckas, o Arizonos guberna
toriaus Fife Symington prokla 
maciją — Aldona Vaitkienė. 
Latvių bendruomenės atstovė

vizijos tarptautinio skyriaus 
reporteriu, buvusiu NBA žaidė
ju Tim McCormick. Kalbėjosi 
apie komandos galimybes lai
mėti pirmenybes, apie Lietuvos 
padėtį. McCormick savo pasi
kalbėjimą baigė pasakydamas, 
kad, kai jis žaidė prieš Šarūną, 
Šarūnas turi vienas iš stipriau
sių ir greičiausių rankas visoje 
lygoje. Kovo 14 d. Seattle žais 
prieš Bostoną, kovo 16 — prieš 
Miami ir kovo 18 d. vėl prieš
Detroitą.

Alg. Zaparackas

Gary, Indianoje, Vasario 16 tos šventėje kalba Gary meras Thomas Barnes. Iš k. — šv. Mišias 
aukojęs prel. Ignas Urbonas, paskaitą skaitęs inž, Pilypas Narutis, solistė Laima Žukienė, muz. 
Algis Barniškis, ALTo — v bos narė Birutė Vilutienė.

Biruta Dirsienė gražiais žo
džiais pasveikino brolius lie
tuvius, linkėdama vienybės 
visoms Baltijos valstybėms.

Pagrindinė kalbėtoja Angelė 
Nelsienė, reikšdama džiaugsmą 
Lietuvos laimėjimais priminė, 
kad Lietuva dar turi daug po
litinių ir ekonominių sunkumų. 
Nepaisant , kad užsienio lie
tuviai daug yra padėję savo tė
vynei, jų darbas dar nebaigtas. 
Lietuvai ypač reikalinga dva
sinės ir kultūrinės paramos. 
Svarbu sekti politinius pasaulio 
įvykius, susijusius su Lietuvos 
reikalais. Šiuo metu svarbu 
NATO problema. Turime sku
biai kreiptis į Kongreso narius, 
prašydami Lietuvai užtarimo. 
LB-nės paruoštą rezoliuciją, iš
keliančią svarbius Lietuvos rei
kalus, perskaitė inž. Robert 
Aleksa. Rezoliucija buvo vien
balsiai priimta ir jos nuorašai 
bus nusiųsti aukštiems Ameri
kos pareigūnams.

Meninėje programoje — solo 
dainos ir deklamacijos. Solistė 
A. Gedminienė stipriu ir giliu 
sopranu atliko „Vai gražu”, — 
A. Kačanausko, „Kur bakūžė 
samanota”, į- St. Šimkaus,

GARY, IND.

VASARIO 16 ŠVENTĖ

Šiaurės Vakarų Indianos 
ALTo skyrius Vasario 16 minėjo 
š.m. vasario 19 d.

Gary Šv. Kazimiero bažny
čioje prel. Urbonas aukojo 
Mišias už visus žuvusius ir 
mirusius už Lietuvos laisvę, 
pamoksle iškeldamas Vasario 
16-sios ir Kovo 11-sios švenčių 
reikšmę lietuvių tautai. Pa
rapijos choras pradėjo Mišias 
„Apsaugok, Aukščiausias” gies
me. „Tėve mūsų” solo giedojo 
Gediminas Brazaitis, chorui 
pritariant. Šv. Rašto skaitinius 
skaitė svečias inž. P. Narutis. 
Aukas nešė ir Mišioms tarnavo 
lituanistinės mokyklos moki
niai, tautiniais drabužiais pa
sipuošę. Pamaldose su vėliavo
mis dalyvavo Vytauto Posto 
legijonieriai ir lituanistinė 
mokykla, mok. Janei Valeikie
nei vadovaujant.

Po Mišių prie mokyklos legi
jonieriai ir mokiniai pakėlė 
vėliavas.

Salėje vyko tolimesnė šios 
šventės programa. Įnešamos vė
liavos, giedami himnai. Juos 
giedojo menininkai iš Lietuvos 
— sol. Laima Žukienė ir muz. 
Algis Barniškis. ALTo pirm. V. 
Gumuliauskis minėjimą pradėjo

„Kregždutė”, O. Metrikienės, 
„Piemenuko daina”, — Godavos 
ir kelias liaudies dainas. Dai
nininkei pianinu pritarė Algis 
Macelis. Eilėraščius „Ne tas di
dis”, — V. Kudirkos ir „Aš norė
čiau prikelti”, — Maironio gra
žiai padeklamavo Aldona Gen- 
čiuvienė.

Programos pabaigoje apylin
kės pirmininkas Stasys Narkus 
padėkojo arkivyskupui Pauliui 
Marcinkui ir kitiems kunigams 
už šv. Mišias ir vargoninkei R. 
Ward už akompanavimą solis
tei. Speciali padėka pareikšta 
visiems programos dalyviams. 
Gėlių puokštės buvo įteiktos A. 
Nelsienei, A. Gediminienei, A. 
Genčiuvienei, Norai Trulsson ir 
Marytei Gallagher, kurios dėka 
buvo išrūpinta ši bažnyčia ir 
salė. Atlapo gvazdikas buvo 
prisegtas A. Maceliui. Nuošird
žiai padėkota vyriausioms 
šeimininkėms Janei Youršienei 
ir Sofijai Narkienei, aukų rinkė
joms Birutei Stroūse ir V. Zaka- 
rienei ir visiems prisidėjusiems 
prie šios šventės paruošimo. 
Šventiškas susibūrimas užbaig
tas Lietuvos himnu.

V ikt ?®ak&rienė

pasveikindamas svečius. Pir
masis nuoširdų sveikinimo žodį 
tarė Gary miesto meras Thomas 
Barnes. Jis perskaitė ir savo 
proklamaciją Lietuvos Nepri
klausomybės šventės proga. 
Kongreso atstovas Peter Visc- 
lovsky, iš Washington negalė
damas atvykti, atsiuntė savo 
vasario 16 d. Kongrese Lietuvos 
Nepriklausomybės proga pasa
kytą kalbą. Gerai paruoštą pa
skaitą skaitė inž. Pilypas Na
rutis, vienas iš 1941 m. sukilimo 
organizatorių, buvęs Stuthoffo 
kaceto kalinys, buv. VLIKo 
vicepirmininkas ir dabar ak
tyviai politikoje dalyvaująs. Jo 
paskaita buvo paremta doku
mentais, faktais, ir visų su 
dideliu dėmesiu išklausyta.

Meninę dalį atliko sol. Laima 
Žukienė ir muz. Algis Barniš
kis. Jie padainavo šešias lie
tuvių kompozitorių (mums nau
jas) lietuviškas dainas su labai 
švelniu džazo ritmu. Gražiais ir 
skambiais soprano ir baritono 
balsais jie padainavo — solo ir 
duetu — Barniškiui elektroni
niais vargonėliais pritariant. 
Paskutinę dainą — Maironio 
„Lietuva brangi” sustoję 
dainavo visi minėjimo dalyviai, 
Barniškiui vargonais pritariant. 
Tuo ir baigėsi oficialioji šventės 
dalis. Po minėjimo buvo pietūs, 
o po jų ir šokiai. Pirmą kartą po 
daugelio metų!..

DRAUGAS
(USPS-161000)

THE LITHUANIAN WORLD W1DE DAILY

Published daily ezcept Sundays and Mondays, legal Holidays, the 
Tuesdays following Monday observance of legal Holidays aa well aa Dec. 
26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Cgtholic Presą Society, 4546 W. 63rd 
Street, Chicago, IL 60629 5589.

Second claaB poetage paid at Chicago, IL and additional inailtng officee
Subacription Ratea: *95.00. Foreign countries *110.00
Postmaster: Send addreaa changea to Draugas — 4545 W. 63rd St., 

Chicago, IL 60629.
Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas 

nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokestį, pažymima, iki kada yra užsimokėjęs.

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto

• metams )4 metų 3 mėn.
JAV..................................... *95.00 *55.00 *35.00
Kanadoje ir kitur......... (U.S.) *110.00 *60.00 *40.00
Tik šeštadienio laida:
JAV ................................... *55.00 *40.00 *30.00
Kanadoje ir kitur .... . (U.S.) *60.00 *45.00 *35 00
Užsakant į Lietuvą
(Air cargo)......................... *100.00 *55.00
Tik šeštadienio laida *55.00
Užsakant į užsienį
oro paštu $500 00 *250.000
Tik šeštadienio laida *160.00 *85.00

Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė 
Administratorius Pijus Stončius 

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nedirba.
• Redakcija už skelbimų turinį 
neatsako. Skelbimų kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą ką 
nors skelbti.

ALTo vadovybę sudaro: Vin
cas Gumuliauskis, Vladas Ruz
gą, Birutė Vilutienė, Kaz. 
Balt-Baltrušaitis.

___ __________ __ krp

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
LABDARA

Į Klaipėdą atvežta beveik 4 
tonas sverianti labdaros siunta 
iš Australijos. Vaistų, medika
mentų, invalidų vežimėlių, anti
kvarinių lietuviškų knygų rin-
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, EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4847 W. 103 St., Oak Lawn, IL
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I prieinamą kainą Pacientai priimami 
I absoliučiai punktualiai Susitarimui 
I (kalbėt angliškai) tai. 700-422-8260

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

3900 W 95 St. Tel. (70S) 422 0101
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p p -7 v v antrd 12 30-3 v p p
irečd uždaryta ketvd 1-3 v p p 

penkt »r šeštd 9vr-12vpp

6132 5 Kedzle Avė., Chicago 
(312) 776-6969 arba (312) 469-4441 

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja

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

9525 S 79th Avė Hickory Hills. IL
Tel. (708) 598-8101
Vai pagal susitarimą

Tai. kabineto Ir buto: (708)852-4159 

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Avė., Cicero

Kasdien 1 iki 8 v v • 
išskyrus treč šeši 12 iki 4 vai p p

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgiia
172 Bchlar St., Elmhuret. IL SOI 28 

708-841-2809 
Valandos pagal susitarimą 

Vikarais ir savaitgaliais tai. 709-634-1120

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS

7722 S. Kadzla. Chicago 80452 
Tai. 312-434-2123

Pirmd 2 v p p - 7 v v , anlr 9 v.r. -12. 
ketvd 12 - 4 v p p . penkld 12 - 6 v v
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kimą Lietuvai organizavo Va
karų Australijos Lietuvių ben
druomenės pirmininkas, kuni
gas Alfonsas Savickas.

Labdara bus dalijama Klaipė
dos Marijos Taikos Karalienės 
bažnyčioje. Ji bus skirta miesto 
gydymo įstaigoms, politiniams 
kaliniams ir tremtiniams, socia
liai remtiniems žmonėms. Tai 
jau antra labdaros siunta, kurią 
organizavo kunigas Alfonsas 
Savickas. (LR, 03.08)
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Cardlac Dlagnosls, Ltd. 
Marąuatte Madlcal Bulldlng 

6132 S. Kadzla 
Chicago, IL 60829 
Tai. (312) 436-7700 

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA
1185 Dundės Ava., Elgln, III. 60120 

Tel. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

Dr. RAIMUNDAS RUGINIS
Chiropraktinis gydymas nuo 

nugaros, kaklo ir galvos skausmų
1025 Ogden Ava.
Liti*, IL 60532 

Tai. 708-963-1410

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kadzla

Vai antr 2-4 v p p ir ketv 2-5 v pp 
Šeštd pagal susitarimą 

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

Namų 708-448 5545
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Communily ligoninėms

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

Kalbame lietuviškai
6165 8. Archer Avė. (prie Ausim) 

Valandos pagal susitarimą
Tel. (312) S8S-77S8

ARAS ŽLIOBA, M.D.

AKIŲ CHIRURGIJA 
AKIŲ LIGOS

Good Samarltan Medlcal Cenler- 
Napervllle Campue

1020 E. Ogden Ava., Būtie 310, 
Napervtlle IL 80863 
Tai. 708-827-0090

Valandos pagal susitarimą
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Šaulių apmokymus iš vadavietės stebi LSS vadas (iš kaires) K. Mintautas, vaaas
pulkininkas-leitenantas A. Pocius ir kiti štabo nariai

AL GORE TALINE
KAZYS BARONAS .

Mūsų korespondentas 
Europoje

JAV viceprezidento Al Gore 
trumpą viešnagę Estijos sostinė
je dalis vokiškos spaudos atžy
mėjo tik trumpom žinutėm, tuo 
tarpu didesni dienraščiai tam 
įvykiui paskyrė didelį dėmesį, 
vieningai pažymėdami, kad, ne
žiūrint aukšto Dėdės Šamo pa
reigūno paguodžiančių žodžių, 
Baltijos valstybės turinčios 
pačios save gelbėti.

Laikraščiai rašė, kad vicepre
zidentas viešėjo toliausiai nu
ėjusioje reformų srityje valsty
bėje, pasirinkdamas Taliną, ku
ris yra arčiausiai nukeliavęs 
prie Vakarų pasaulio.

Pereitais metais B. Clinton 
buvo nusileidęs Rygos aerodro
me, suteikdamas Latvijos sosti
nėje Baltijos valstybėms nepri
klausomybės išlaikymo paramą. 
Tą patį ritualą pakartojo Al 
Gore, dalyvaujant Estijos prezi
dentui bei min. pirmininkams 
A. Šleževičiui ir M. Gailiui, dar 
kartą patvirtindamas Baltijos 
valstybių nepriklausomybę 
prieš seną kolonialinę Rusijos 
imperiją. Didesnės už šią ame 
rikiečio geros valios demonstra
ciją baltiečiai negalėjo laukti. 
Aišku, aukšto svečio apsilanky
mas galėjo būti kitu pakaitalu 
— įsijungimu į NATO eiles. De
ja, Baltijos valstybės negali 
laukti, kad NATO kariai kovotų 
už jų nepriklausomybę. Tą pačią 
„istoriją” vakarų diplomatai 
kartoja Vilniuje, Rygoje, Taline. 
Tas yra aišku ir tų valstybių

vadovams. Jos turi pačios save 
gelbėti, save ginti. Tad Baltijos 
valstybių tiksiąs yra gerų ryšių 
palaikymas su Rusija, neprilei
džiant Maskvos prie bet kokios 
intervencijos.

Deja, tikros karinės strategi
jos baltiečiai beveik nepažįsta. 
Estai prisimena 1940 m., kai be 
jokios kovos buvo okupuotas jų 
kraštas. Dabar jie investuoja 
daug pinigų į kariuomenę, norė
dami nors simboliškai pasiprie
šinti Rusijai. Iš kitos pusės, 
Estija ieško politinio išlyginimo 
su Maskva, o ryšium su karu 
Čečėnijoje, estai atsisakė nuo 
reikalavimų Narvos srityje, ta
čiau visuomet primindami ru
sams Tartu mieste 1920 m. pa
sirašytą sutartį.

Latvįja nenumato pasipriešin
ti Rusijai net ir simboliškai. 
Vyriausybė numato pasitraukti 
į pogrindį ir iš ten vesti plačią 
propagandą, kuri daug kainuo
tų Rusijai politinėje plotmėje, 
privedant net prie dalinių pasi
traukimo iš Latvijos.

Lietuva turi ypatingą poziciją, 
kadangi joje nėra stiprios rusiš
kos mažumos, kuri gali būti 
Maskvos intervencijos akstinu. 
Lietuva randasi tarp Gudijos ir 
Karaliaučiaus apygardos. Tad 
Rusija pageidauja žymiai gėrės 
nių santykių su Lietuva kaip su 
Latvija ar Estija. To reikalauja 
tranzitas į Karaliaučių.

Amerikiečiai ir europiečiai 
tris valstybes vadina „Balti-

Nuotr. Romo Eidukevičiaus

cum”. Tikrovėje, šioje formoje 
jos neegzistuoja. Tiesa, rusai jas 
vadina „artimu užsieniu”. O iš 
šios pozicijos yra labai mažas 
žingsnis iki „savos šalies” var
do. Juk Čečėnija yra savo kraš 
to reikalas, ką formulavo Va
karai. Manding, Al Gore Taline 
parodė, kad Vakarai rusišką in
vaziją prieš Baltijos valstybes 
priims su dideliu prieštaravimu, 
ko jie neparodė Kaukazo kare.

Lietuvos Šaulių sąjungos Vilkaviškio rinktinės .šauliai šaudymo pratybų metu 
ft.ro. vasario 26 d. „ «... . .Nuotr Komo Eidukevičiau*

ŠAULIŲ SĄJUNGOS TAKTINIAI 
MOKYMAI PABRADĖS POLIGONE

Pabradės kariniame poligone 
š.m. vasario 24-26 d. įvyko Sau
lių sąjungos taktiniai apmo
kymai tema „Partizaninio karo 
taktika”. Juose dalyvavo 134 
šauliai iš 11 šaulių rinktinių (iš 
viso yra 15 rinktinių). Ribotas 
poligono kareivinių lovų skai
čius neleido šauliams gausiai 
dalyvauti šiuose apmokymuose. 
Apmokymai buvo surengti, pa
dedant ir remiant kariuomenės 
Generaliniam štabui, Karo aka
demijai ir Savanoriškosios kraš
to apsaugos tarnybos štabui. Pa
grindiniai mokymų pagalbinin
kai — Generalinio štabo virši
ninkas pulkininkas V. Tutkus, 
kuris susitikime su LŠS vado
vybe iškėlė apmokymų mintį ir 
vėliau ją drauge su šaulių 
vadovybe ugdė, Generalinio 
štabo kovinio parengimo valdy
bos viršininkas pulkininkas-lei
tenantas R. Žibąs, Karo aka
demijos rektorius pulkininkas 
Z. Kulys, SKATo vadas pulki
ninkas-leitenantas A. Pocius.

Taktiniams apmokymams 
buvo sudarytos trys šaulių kuo
pos ir spec. padalinys. Kiekvie
nai kuopai buvo duota užduotis 
įsakymo tvarka, kurią reikėjo 
įvykdyti laiku. Kiekviena kuo
pa privalėjo, atlikę žygį į duotą 
rajoną, ten užimti gynybą, vesti

žvalgybą nurodytomis kryp
timis. Atitinkamu laiku, 
keičiantis kovinei situacijai, 
buvo duotas įsakymas persikelti 
į naujas išeities pozicijas. Tems
tant buvo duotas įsakymas 
puolimui. Spec. padalinio 
užduotis — tai pastovus trukdy
mas kuopos vykdyti numatytas 
užduotis. Tai diversinės paskir 
ties padalinys.

Rytojaus dieną šauliai atliko 
šaudymo iš automato AK 74 
pratybas. Rezultatai buvo ne
blogi.

Šios pratybos buvo pirmosios 
tokio lygio po LŠS atsikūrimo, 
todėl buvo ir nesklandumų. 
Tačiau instruktoriams vado
vavęs SKAT štabo sargybų 
kuopos vadas vyr. leitenantas 
D. Saruolis ir apmokymus ste
bėjęs SKA Tarnybos vadas 
pulkininkas-leitenantas A. Po
cius jų pasiruošimą ir eigą įver
tino teigiamai jau vien dėl to, 
kad rimtai pradėta dirbti ka
rinėje srityje.

Ginkluotę ir šaudmenis ap
mokymams skyrė SKAT štabas 
ir Karo akademija. Mokymams 
tiesiogiai vadovavo LŠS vadas 
R. Mintautas, taktikos studi
joms — Utenos šaulių rinktinės 
štabo viršininkas kapitonas B. 
Stukas, kuris paruošė kuopoms 
užduotis.

Ateityje, Generaliniam šta 
bui, Karo akademijai ir SKA 
Tarnybos vadovybei padedant, 
tokių taktinių mokymų planuo
jame organizuoti ir daugiau. 
Jau dabar sudaromi planai 
mokymams tema „Diversinė 
veikla priešo užnugaryje”.

Lietuvos šauliai rimtai užsi
ima kovinio parengimo ugdymu 
ir į savo gretas kviečia Lietuvos 
žmones, kad kiekvienas galėtų 
įvykdyti valstybės piliečio 
pareigą — ginti ir stiprinti 
Lietuvos nepriklausomybę.

S. Ignatavičius 
LŠS vado pavaduotojas

PAAUKOJO NACIONALI
NE PREMIJA

1993 metų Lietuvos naciona
linės kultūros ir meno premijos 
laureatus Antanas Kmieliaus
kas savo premiją paaukojo Lie
tuvos laisvės kovų — Miško 
brolių draugijos rūmams atsta
tyti Vilniuje. Šiems rūmams 
projektuoti, archeologiniams 
kasinėjimams ir kitiems dar
bams atlikti daugiausia lėšų yra 
paaukoję užsienio lietuviai

Antanas Kmieliauskas nacio
nalinę premiją gavo už Rainių 
koplyčios memorialą.

. Danutė Bindokienė

Teroristų problema
Amerikiečiai netikėtiems su

sitikimams toli nuo savo namų 
mėgsta vartoti posakį „pasaulis 
vis dėlto mažas” Kitaip sakant, 
nėra tokios tolimos vietos, kur 
tie patys žmonės nesimaišytų — 
pasaulis tapo visiems atviras, 
visiems prieinamas, pasiekia
mas. Ta „atviro pasaulio” 
sąvoka labiausiai pastebima, 
kai atsitinka neįprasti, su
krečiantys įvykiai ar nelaimes. 
Anksčiau ar vėliau tu įvykių 
pasekmės ratilais nubanguota 
net į nuošaliausias mū-ų 
planetos vietas, paliečia žmones, 
gyvenančius tūkstančius myliu 
nuo sukrėtimų centro

Panašiai galvojama ii po bau 
ginančios nelaimes, praėjusį 

pirmadienį įvykusios Japonijos 
sostinėje. Kol kas nesusekti 
piktadariai, požeminių trauki 
nių vagonuose padėję keli; 
paslaptingus ryšulėlius, is kurių 
pasklido mirtinos dujos Užmuš 
ti bent 8 asmenys, tūkstančiai 
sužeisti, kai kurie galbūt liepa 
gydomi. Įtariama, jog tai tero
ristų darbas, nors dar niekas šio 
nusikaltimo „nepasisavino”. 
Paprastai kuri teroristų grupė 
stengiasi viešai pareikšti, kad 
įvykdytas nusikaltimas yra jų 
kovos priemonė su tikra ar įsi 
vaizduota nuoskauda

Įvykis Japonijoje dar kartą 
akivaizdžiai parodė, kokiais pa
vojingais laikais gyvename, 
kaip nuvertinama žmogaus 
gyvybė, kai nekaltųjų siaubas, 
kančios ir mirtis panaudojama 
politiniams ar asmeniniams sie
kiams. Prieš porą metų bombos 
Nevv Yorko World Trade pasta 
te taip pat pareikalavo pana
šaus aukų skaičiaus, o nusi
kaltėliai neišėjo „pasigirti” savo 
veiksmais. Kas gali pasakyti, 
kur pasireikš kitas teroristų 
puolimas?

Manoma, kad Tokijo požemi
niuose traukiniuose buvo pa
naudotos nervų sistemą žalo
jančios dujos, vadinamos „sa
rin”, išrastos Vokietijoje II 
pasaulinio karo metu. Tai ne
reiškia, kad teroristai priėjo prie 
užsilikusių sandėliuose che
minių ginklų; dujas palyginti 
lengva pasigaminti iš medžiagų, 
gaunamų eilinėse parduotuvė
se. „Sarin” dujos niekuomet ne
buvo panaudotos 11 pas. karo 
metu, bet 1980-siais Irakas jas 
naudojo prieš Iraną. Tai labai 
efektingas mirties įrankis, 
užmušantis per kelias sekundes: 
pakanka įkvėpti, paliesti ar

užvalgyti taip užnuodyto 
maisto.

Nelaimė Japonijoje daugeliui 
kraštų kelia klausimą: kiek 
saugūs mūsų gyventojai nuo 
tokio ar kitokio teroristų 
puolimo? Atsakymas per daug 
vilčių neteikia, juo labiau, kad 
panašūs veiksmai dažnai iššau 
kia „pamėgdžiotojus”. Dabar 
Amerikoje plačiai kalbama apie 
sustiprintą apsaugą visur, kur 
susirenka gausios minios. Prak 
tiškai tokia apsauga vargiai įgy 
vendinama, nes kiekvienu 
metu, kiekvieną vietą saugoti 
tikrai neįmanoma. Kurį laiką 
v\ t avo įsitikinimas, kad teroris
tai, ypač politinių motyvų 
vidini, savo veiksmams taiki
nius pasirenka iš vyriausybės 
įsnienų, įstaigų bei kitų kraš 
tui strategiškai svarbių vietų. 
Kaip pastaraisiais metais jau 
keliskart pasitaikė, teroristų 
veiklos kryptis sukama į civi
lius gyventojus, tuo būdu ke
liant paniką, nepasitikėjimą, 
stabdant normalią kasdienybę

JAV vyriausybė ypač griežtai 
reaguoja j teroristų puolimus 
svetimuose kraštuose ir reika
lauja, kad tų kraštų vyriausybės 
imtųsi priemonių teroristus 
kontroliuoti. Savo valstybėje 
JAV yra prastai pasiruošusi nuo 
jų apsisaugoti. Pusiau juokais 
tvirtinama, kad Amerika yra 
svetimšalių teroristų prie
glauda Juk čia buvo pla
nuojamu nužudyti Egipto pre 
zidentą, čia kaupiamos lėšos, 
treniruojamos teroristu grupuo
tės, o vėliau siunčiamos į kitus 
kraštus atlikti savo mirtinus 
uždavinius. Kadangi šie asme
nys nepažeidžia jokių fe- 
deralinių įstatymų, jie negali 
būti suimami ir baudžiami už 
savo veiklą. Situacija pasikeis
tų. jeigu būtų priimtas, prez. 
Bill Clinton vyriausybės 
siūlomas, „Omnibus Counter 
terrorism Act 1995”. Jis su
teiktų teisėtvarkai daugiau 
galių, bet jau prasidėjo akcija, 
kad įstatymas neįsigaliotų, nes 
jis „pažeidžia asmeniškas tei
ses”.

Teroristinių veiksmų išvengti 
beveik neįmanoma, kol pasau
lyje neįsiviešpataus visuotinė 
taika. Mažesniu mastu tie 
veiksmai nuolat vyksta įvai
riose mūsų planetos vietose, 
tačiau Tokijo atvejis privertė ne 
tik visą žmoniją, bet ypač jos va
dus, iš naujo pažvelgti į šią pa
vojingą problemą ir skubiai 
ieškoti jai sprendimų.

IS IPATELIO ŠNEKTŲ
JURGIS JANKUS

43
— Va puodas. Priskinkim jį su kaupu, mamai 

geriem barščiam užteks.
Skynėm abu. Jis, žinoma, daug greičiau už mane. 

Skyniau ir norėjau atspėti, kodėl kitur jos smulkios, o 
čia tokios stambios. Lindo galvon, jog gal todėl, kad čia 
ilgai galėjo nušauti velniai, bet nedrįsau klausti. Žino
jau, kad jie gulėjo visiškai netoli jaujos, o jauja nuo čia 
buvo geras galiukas. Ji tebebuvo, bet susenusi, 
sulinkusi, niekada nebekūrenama. Juozukas seniai 
nusipirko kuliamąją mašiną ir javų nebedžiovina. Bet 
girdėtos naujienos ilgai neišlaikiau. Ji taip svilino 
liežuvį, kad tą patį vakarą persakiau motinai, o ji tik 
ranka numojo ir dar pridėjo:

— Reikės pasakyti Ipatėliui, kad vaikui tokių bai
sumų nepasakotų. Argi jau pritrūko žmoniškų pasakų?

O vis dėlto ir ji pati neiškentė kitiems nepasakiusi, 
nes po kiek laiko didesnieji vaikai ėmė klausinėti, ar 
Ipatėlis man tą tikrai pasakojo. Vieni tikėjo, ką sakiau, 
kiti — ne. Kiti net bėgo pas Ipatėlį patikrinti, ar tikrai 
taip buvo. Jis neišsigynė nė vieno žodžio, o vieną dieną 
storu pirštu pakuteno man po smakru ir pasakė:

— Na, kad tu ir greitas. Nespėjai ką išgirsti, tuoj 
ir visi žino.

Nebarė. Taip sau pasakė. Net ir Šypsodamasis, bet 
man buvo nesmagu, kad neiškenčiau nė vienos dienos. 
Dabar, kai metu akį atgal, nesigailiu: jeigu būčiau užsi
raukęs, būčiau ir pats pamiršęs. Ir pamiršau, tik kitų 
atmintyse užsiliko trupiniai ir mano atmintį pažadino. 
Taip ir tegalėjo per porą savaičių atnarplioti jau daugelio 
užmirštą pasaką. Pasaką? Kas dabar begali žinoti, kur

baigiasi tikrenybė n- kur prasideda pasaka? Pagaliau 
ir kiek tikrenybės yra pačioj pasakoj? Juk ir žmonės, 
apie kuriuos ta pasaka susipynė, tikrai gyveno, tikrai 
paliko savo buvimo pėdsakus. Kai peržvelgiu, ką
surašiau, pajuntu pagarbą anų laikų žmonėms. Jie buvo
nemokyti, bet turėjo drąsos pažvelgti uriapus to, ką gali
pačiupinėti, o, antra vertus, gyvendami gamtoje ir su 
gamta, gal jie daug giliau įžiūrėjo, kas anapus gamtos 
yra. Kas žino, gal tada ir Dievas, pavargėliu persirengęs, 
užeidavo į jų trobas, gal ir velnias mėgdavo persirengti 
ir gyvuliais, ir žmonėmis. Kaip galėjo žinoti, kad tokį 
persirengėlį tegalima tik sidabrine kulka nušauti? Tur
būt kas šovė, tas žino. O kodėl ir Deveikis galėjo nešauti? 
Tik dabar ateina atsiminimas, kad ir Juozukas, kai pasi
dirbo šautuvą, nušveitė dėžutėn tada surinktus šratus 
ir vieną šautuvo vamzdį jais užsitaisė. Sako, kad kairįjį. 
Ir niekada iš jo nešovė. Sakė, laikė tik dėl visa ko. Sakė, 
kad niekada nežinai, ką ir kur gali sutikti. Užtaisė, bet 
niekam nesakė. Tik Natalijai, o ta mokėjo tylėti. Pasakė 
tik po Juozuko mirties. Tada vyrai tyčia iškrapštė 
užtaisą ir tikrai rado tuos pačius, iš sukapoto rublio 
padarytus, šratus, kuriais tėvas persirengusią velnio 
giminę iš savo kaimo išrūkė. Kas žino, bet taip sakė 
Ipatėlis. Jis žinojo.

STORPIRŠČIO JAUJA
Kai grįžtu į vaikystės dienas, atsimenu, kad tuo 

metu tebebuvau vos dvišakas, bet jaučiausi, lyg būčiau 
lygus su visais. Galbūt todėl, kad tėvai, kaip savo 
pirmąjį, papaikindavo, o ir senis Ipatėlis visiems sakė, 
kad aš esu geriausias jo draugas. Ne tik sakė, bet ir 
šnekėjo kaip lygus su lygiu. Gal jis taip ir nešnekėjo, 
bet aš jaučiausi, lyg taip būtų šnekėjęs.

Tą savaitę arkliai pūdyme užarinėjo mėšlą, tai į 
bažnyčią visi išėjo pėsti, tik mudu su mama tepasi likom 
visko prižiūrėti. Perkilnoję arklius pakluonėje, susėdom

pievutėje ir ėmėm žiūrėti į debesis, kurių tokių baltų, 
kartais vienam pakrašty kiek pilkšvų, buvo pilnas 
dangus. Jie labai iš palengva, lyg tinginio apimti, plaukė 
per dangaus mėlynumą ir keitė savo išvaizdą. Ligi šiol 
to keitimosi nebuvau net pastebėjęs, bet tą sykį mama 
parodė. Ir kad daugelis vis į ką nors panašūs. Vienas 
į katiną, kitas į mėlynėje paklydusią žąsį, dar kitas į 
pasibaidžiusi arklį. Bet neilgai. Pasibaidęs arklys sutirpo 
į dviąsį puodą, paskum išsiskirstė į tris, iš tėvo pypkės 
paleistus, dūmelius. Iš žąsies išdygo velniukas su krei
vais ragais ir su nulaužta šake.

— Ar danguje yra velniukų? — paklausiau.
Motina, debesyse ieškojusi ko kito, staiga atsuko

akis į mane:
— Iš kur dabar tokios mintys?
— Va, žiūrėk, iš ano debesies išdygo velniukas. 

Dabar nebe. Dabar kažin kas. Panašus į pilną tešlos 
duonkubilį. Žiūrėk, tešla per kraštus jau virste.

. — Čia tik debesys, ne dangus. Kas danguje velniu
kus laikys? Archangelas seniai visus iš dangaus išvijo 
ir į pragarą sugrūdo.

— Bet koks vienas galėjo kur pasislėpęs ir pasilikti. 
Kur nors po lova ar kampe po šluote.

— Nepasiliko. Kai archangelas šlavė, tai visur 
iššlavė, o jeigu ir būtų mėginęa, kur užlįsti, tai pate 
Dievas archangelui būtų parodęs. Nuo Dievo akies 
niekas negali pasislėpti.

— Kodėl? Ar jo akys tokios geros?
— Žinoma, kad geros. Bet jam ir matyti nereikia, 

jis ir taip viską žino.
- Kodėl?
— O todėl, vaikuti, kad jis visur yra.
— Ir po lova?

— Ir po lova’.
— Ir po šluota?
— Ir po šluota.
_ Ir mano kišenėje?

— Ir tavo kišenėje. Nėra tokios vietos, kur nebūtų 
Dievo,

Pats nepajutau, kaip įkišau ranką į kišenę ir 
pažvelgiau i motiną: nenorėjau, kad pamatytų, kaip 
kišenėje ieškau Dievo. Jau žinojau, kad Dievas yra visur, 
tik mes, iua-lėmiiiRi, negulime jo nei matyti, nei 
užčiuopti, o via tiek, nota ir nejučia, kišenėje pagraibiau 
Užčiuopiau tik kelis žirnius, vieną giliuką, kurį aną 
diena po ąžuolu t adau, dar tokį visiškai žalią, ir daug 
trupiniu Net nesmagu pasidarė, kad Dievas gali pama
tyti tokią nešvarią mano kišenę. Ėmė noras tuoj išvers
ti ir viską čia put iškratyti, bet nenorėjau, kad dar ir 
motina pamatytų, kokios mano kišenės nešvarios. 
Ištraukiau ranką, pnsivirtinau kniūbsčias ir vėl 
pakėliau akis į motiną. Ji nebežiūrėjo į debesis, bet skai 
nioįo tokias smulkias dvišakas pienes ir jas gnaibė. 
Pakėliau akis i dangų Viršum Kelmynės tysojo ilgas 
ilgas debesis, pamišus į ilga pilkapilvę kirmėlę, vienas 
galas buvo nusmailęa, kitas storas, nusviręs žemyn ir 
net prasižiojęs.

— Žiūrėk, tas kirminas nori Kelmynę praryti, — 
pasakiau.

— Koks kirminas? — motina pakėlė galvą nuo savo 
pienių.

— Nagi tas ant Kelmynės. Žiūrėk, jau žiojasi.
— Tikrai tu sakai. Kur eisi uogauti? — nustebo 

motina.
Manęs tuo nepagąsdino.

— I skynimus. Kai praris, gal ir čia bus skynimas Bus 
daug arčiau. Su Kelmyne gal ir gyvates praris, tada basi 
galėsim uogauti.

— O va, tokį daiktą ar matei? — parodė man dvi 
sunertas dvišakas pienes, o prie žiedų užmautus iš tų 
pačių pienių išgnybtus maukšlelius.

Ne, tokio daikto tikrai dar nebuvau matę"

(Bus daugiail)

t
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INVESTUOKIME Į
LIETUVOS
AURELIJA M.

Mūsų spauda mirgėte mirga 
labdaros vajais Lietuvai, šalpos 
prašymais našlaičiams, ligo
niams ir seneliams, o ir pa
vieniai asmenys prašo vienokios 
ar kitokios pagalbos. Tiesa, kad 
labdara ir šalpa Lietuvai ne 
mažiau reikalinga už bendro 
verslo bendroves ar specialistų 
pasikeitimų, tačiau bene svar
biausias nepriklausomybę atga
vusius tautos elementas yra jos 
jaunimas, nes tik juo remiasi 
tautos ir valstybės ateitis bei 
gerovė. Jaunų kartų rankose 
yra demokratiškos, taurios ir 
šviesios Lietuvos pamatai.

Specialistai jau įsitikino, kad 
jaunimo švietimas Lietuvoje yra 
apgailėtiname stovyje, nors 
po nepriklausomybės atstatymo 
Lietuvos mokyti jai atmetė 
Maskvos nurodymus, tačiau ne
turėjo jiems jokio pakaitalo. Jie 
buvo įpratinti į mokinį žiūrėti 
iš aukšto, kaip į jų malonėn 
pavestų žemesnį padarų, ig
noruojant jaunuolio psichikų, o 
su kolegomis vengti artimų ir 
draugiškų santykių, nes tar
pusavio pasitikėjimo ir kolegiš
kos pagarbos jausmai buvo su
niokoti. Bet dabar yra gyvybiš
kai svarbu Lietuvos jaunimų 
auklėti pagal etikos, moralės ir 
teisingumo principus, jį paruošti 
gyvenimui, pritai1 i modernių 
vakarietiškų mete <cų. Kaip tų 
problemų išspręsti?

Atrodo, kad užsienio lietuvių 
tarpe nestinga idealistų, kurie 
savo intelekto ir sugebėjimų 
dėka prisideda prie tos pro
blemos sprendimo ir užpildo so
vietinės indoktrinacijos bei
metodikos padarytą žalų, bei 
paliktas spragas. 1990 metų 
rudenį „Šviesos” suvažiavimo 
metu lankėsi tuometinis Lietu
vos Švietimo ministras Darius 
Kuolys ir Pedagoginių tyrimų 
instituto direktorė Meilė Luk
šienė. Jiedu kreipėsi į suvažia
vusius su prašymu verbuoti 
mokytojus, kad jie atvyktų į 
Lietuvų supažindinti Lietuvos 
pedagogus su vakarietiška me
todika ir mokyklų sistema. 
Pedagogė Daiva Vėbrai tė-Gust 
ėmėsi iniciatyvos, pradėjo ver
buoti mokytojus-kolegas lietu
vius ir amerikiečius. Taip 
„gimė” APPLE. „American 
Professional Partnership for 
Education in Lithuania”. 1991 
m. vasarą pirma 30 lietuvių ir 
amerikiečių pedagogų grupė nu
vyko į Lietuvų, kelionės ir 
viešnagės išlaidas*padengę savo 
lėšomis ir nugabenę dovanotas 
pagalbines mokslo priemones. 
Tai buvo labai sėkminga, nors 
ir gan audringa APPLE kursų 
pradžia, nes tuo metu dar siautė 
omonai ir įvyko Medininkų tra
gedija. Kursuose dalyvavo dau
giau kaip 500 Lietuvos mokyto-

ATEITĮ
BALAŠAITIENĖ

jų, kurie, kursų pabaigoje užpil
dę klausimų lapus, išdėstė savo 
pageidavimus ateinantiems me
tams. APPLE pradėjo plėstis, 
buvo renkamos lėšos Lietuvos 
mokytojams paremti stipendi
jomis, kad jie galėtų padengti 
dalyvavimo kursuose išlaidas. 
APPLE tarpininkavo tarp Lie
tuvos Švietimo ministerijos ir 
Amerikos organizacijų bei Tai
kos korpuso.'

APPLE kursų dalyviai prašė 
vaizdajuosčių iš Amerikos mo
kyklų, teoretinių žinių, kaip 
įsigyventi į mokinio psichikų ir 
besąlyginiai bendrauti su kole
gomis, kaip dirbti su protiniai 
atsilikusiais ir fizinių negalių 
sužalotais vaikais. 1992 ir 1993 
metų kursuose jau buvo nagri
nėjamos beveik visos mokymo 
sritys: speciali pedagogika, pa
saulio istorija, anglų kalbos, 
gimtosios kalbos ir tikybos dės
tymas, geografija, gamtos moks
lai, muzika, visuomenės moks
las, Montessori metodika, kova 
su alkoholizmu ir narkomanija 
bei paruošimas mokyklų socia
linių darbuotojų, ir dar eilė kitų.

1994 m. vasarų į Lietuvų jau 
atvyko net 80 pedagogų, jų 
tarpe 60 amerikiečių, kurie 
žavėjosi savo anksčiau kursuose 
dalyvavusių kolegų įspūdžiais 
Lietuvoje, jos žmonėmis, jų 
vaišingumu ir elgesiu. Per 
ketveris metus APPLE kur
suose dalyvavo daugiau kaip 
4,000 Lietuvos mokytojų ir 250 
pedagogų iš užjūrio. Tai jokia 
kaina neįvertinamas įnašas į 
Lietuvos ateitį, todėl tą reikia 
tinkamai įvertinti ir APPLE 
darbų remti, žinant kad organi
zatoriai keliauja savo lėšomis, 
bet prašo paramos Lietuvos 
mokytojams stipendijų formoje. 
Šių vasarą kursai vyks Vilniu
je, Kėdainiuose, Biržuose ir 
Šilutėje, o Švietimo ministerija, 
kuri praveda mokytojų registra
cijų, laikosi griežtos kvotos, kad 
dalyvautų du trečdaliai moky
tojų iš kaimo mokyklų ir trečda
lis iš miestų.

Nors iki liepos mėnesio laiko 
dar yra, bet organizatoriai jau 
renka stipendijas Lietuvos mo
kytojams. Viena stipendija — 25 
doleriai. Norintieji tam kilniam 
tikslui paaukoti, prašome Če
kius siųsti APPLE vardu ir 
adresuoti PO Box 617, Durham, 
Ct. 06422. APPLE remia Lietu
vių fondas, Lietuvių katalikų 
religinė šalpa ir kiti. Šiais 
metais Clevelando kredito ko
operatyvas „Taupa” APPLE 
atstovei įteikė 1,000 dolerių. 
Reikia tikėtis, kad ir kitos 
lietuvių finansinės institucijos 
seks „Taupos” pavyzdžiu. Ka
dangi Lietuvoje yra didelis 
susidomėjimas APPLE kursais, 
tai svarbu sutelkti pakankamai

Lietuvių Operos choras dainuos „Draugo” koncerte balandžio 2 d. Jaunimo centro didžiojoje salėje.
Nuotr. Jono Tamulaičio

CLASSIFIED GUIDE
FOR RENT REAL ĖST ATE

Išnuomojama* I kamb. 1 mlog. 
apMMytaa M.; taldytuvaa, ir virimo 
plyta; 71 St. ir Waahtenaw apyl. S428 ( 
mėn. ♦ 1 mOn. „aoourtty dap" Ir 
,Jeeee". Kreiptis Į Almą: 212-47S-S727.

-----------.ją
HELP WANTED

LIETUVOS AMBASADOS 
PRANEŠIMAS DĖL LAIŠKŲ 

DINGIMO
Lietuvos ambasada Vašingto

ne gavo Lietuvos Ryšių ir infor
matikos ministerijos sekreto
riaus G. Pangonio atsakymą į 
ambasadoriaus Alfonso Eidinto 
laišką, kuriame buvo praneša
ma apie Lietuvos piliečių, gyve
nančių JAV, skundus dėl prasto 
Lietuvos pašto darbo.

Savo atsakyme sekretorius G. 
Pangonis rašo, kad, pagal Pa
saulinę pašto konvenciją, pa
prasta tarptautinė koresponden
cija siunčiama neprirašyta prie 
lydymųjų pašto dokumentų ir 
gavėjams įteikiama , įmetant į 
abonentines pašto dėžutes. To
dėl nustatyti, kuriame etape 
dingsta laiškai, nėra galimybių. 
Be to, užsienio piliečiai, pažeis
dami Pasaulinės pašto konven
cijos nuostatų reikalavimus, 
laiškuose siunčia valiutą, o kai 
kurie nesąžiningi užsienio ir 
mūsų šalies pašto bei paštą ga
benančių lėktuvų bendrovių 
darbuotojai, ieškodami valiutos, 
atidarinėja laiškus, juos grobsto.

1993 m. sausio 6 d. valstybinė 
įmonė „Lietuvos paštas” kreipė
si į Pasaulinę pašto sąjungą su 
prašymu informuoti užsienio ša
lių pašto administracijas, kad 
pašto siuntose į Lietuvą nebūtų 
siunčiama valiuta, nes paštas 
pinigų dingimo atveju materia
liai neatsako. Pasaulinė pašto 
sąjunga apie tai užsienio šalių 
pašto administracijas informavo 
1993 m. vasario 1 d., nusiųsda- 
ma aplinkraštį Nr. 38.

„Lietuvos paštas” susitarė su 
JAV pašto administracija, ir 
šiuo metu JAV piliečiai Lietu
vos gyventojams gali siųsti pi
nigus pašto perlaidomis.

Tenka pažymėti, kad iš JAV 
dažnai negaunamos pašto siun
tos, arba gaunamos pažeistos. 
Dėl šios priežasties Vilniaus 
pašto pervežimo centras per 
1993 m. JAV pašto pervežimo 
tarnyboms pareiškė 148 preten
zijas, o per 1994 m. — 243. Pagal 
surinktus statistinius duome
nis, 1994 m. antrą pusmetį iš 
JAV gautos nepilnos penkios

lėšų, kad kaip galima daugiau 
Lietuvos mokytojų kursuose 
dalyvautų. 

siuntos su korespondencija, o 
viena — nepilna su siuntiniais. 
Ypač pavėluotai ir šlapias pašto 
siuntas gavo Vilniaus pašto 
pervežimo centras š.m. sausio 
mėnesį. Pašto pervežimo centre 
ir dabar yra saugomi 32 laiškai, 
kur nėra įskaitomi siuntėjų ir 
gavėjų adresai (laiškai buvo 
sušlapę); 27 — įskaitomi tik 
siuntėjų adresai. Pastarieji š.m. 
vasario mėn. grąžinti siuntė
jams. Apie šiuos atvejus Pašto 
pervežimo centras informavo 
JAV pašto administraciją bei 
pašto siuntų pervežimo lėktuvų 
bendrovių „Liufhansa” ir SAS 
vadovus.

Problema dėl siunčiamos ko
respondencijos dingimo yra 
aktuali visų šalių pašto ad
ministracijoms, nes laiškai su 
valiuta grobstpmi ne tik Lietu
voje. Šios problemos sprendimui 
Pasaulinė pašto sąjunga ruošia 
bendras priemones visoms pa
saulio šalims. Šiuo klausimu

daug dirbama ir Lietuvoje. 1994 
m. gegužės 11d. „Lietuvos paš
tas” paruošė „Veiksmų gauna
mos korespondencijos ir jos indė
lio saugumui užtikrinti Lietu
vos paštuose” bei kontrolei su
stiprinti programą. Gruodžio 22 
d. įmones direktorių valdybos 
posėdyje buvo priimtos priemo
nės, kad. sustiprinti korespon
dencijos saugumą Pašto perveži
mo centre.

Konkrečiais pateiktais adre
sais buvo organizuotos ir kon
krečios tyrimo priemonės. No
rint nustatyti, ar laiškai ne
dingsta Pašto pervežimo centre 
ir gavimo paštuose, buvo išsiųs
ti specialūs kontroliniai laiškai. 
Kauno ir Vilniaus centrinių 
paštų vadovams buvo nurodyta 
sustiprinti gaunamos tarptauti
nės korespondencijos kontrolę.

Savo ruožtu Lietuvos am
basada JAV ir toliau kreips 
didelį dėmesį į Lietuvos piliečių 
pageidavimus ir nusiskundimus 
bei teiks apie tai informaciją 
atitinkamoms Lietuvos valsty
binėms institucijoms.

LAMCO LANDSCAPING 
& MAINTENANCE CO. 

VVashlngton, O.C.
Ieško darbininkų pjauti žolę 
pradedant balandžio mėn. 

Pradinė alga $8 į vai.; būtinai 
turėti darbo leidimą (work per- 
mit). Parūpinstm butą veltui 
gyventi kartu su kitu lietuviu. 
Kreiptis prieš balandžio mėn.; 
Aleksas, tel. 202-244-2373

UNIVERSAL HOME CARE 
AOENCY

Positions available; nannies, com- 
pantons, eider care, housekeepers. 

Tol. 312-237-0076

„DRAUGO" KONCERTAS
1995 m. balandžio 2 d., sekmadienį

Jaunimo centre, Čikagoje

GREIT
PARDUODA

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 586-5959 
(708) 425-7161

RIMAS L. STANKUS

• Perkant ar parduodant
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• MLS kompiuteriui! F AX pagalba
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Apartmentus ir žemą
• Pensininkams nuolaida

Solistė
Dana Sta n kaitytė Čikagos lietuvių operos choras

Solistė
Margarita Momkienė

Solistas 
Jonas Varnelis

Solistai
Genovaitė Bigenytė, Lilija Kopūstaitė, 

Bronius Mačiukevičius, Vaclovas Momkus, 
Lidija Rasutienė, Eglė Rūkštelytė, 

Gražina Stauskaitė, Antanas Tveraga

Koncertmeisteriai
Manigirdas Motekaitis ir Ričardas Šokas

Dirigentas 
Alvydas Vasaitis

Mokytoja Jūratė Jankauskaitė ir mokinė Tara Mikužytė — Čikagos lit. 
mokykloje v,enos šventės metu. Nuotr. ylado žukaus|lo

Vilniaus Universiteto Dainų 
Ir Šoklų ansamblis

Atlieka: Kepurinę, Brolio 
sbde, Du raitu jojo, Leliūnų 
Kadrilis, Parovėja, Rolenderis, 
Pjesė skrabalams, Untytė, Į 
šventę, Kadrilis ir polka, Jauni
mo šokis.

Meno vadovas ir dirigentas — 
Vidas Aleksandravičius. Choro 
vadovas ir dirigentas — Vy
tautas Abaris. Kanklių grupės 
vadovė — Daiva Čičinskienė. 
Orkestro vadovas — Kastytis 
Mikiška. \

Kasetė — stereo, 1989. 
Kasetės kaina 10 dol., Illinois 
gyventojams Tax 0.88 ct. Per
siuntimo išlaidos: USA — 3 dol.; 
Canada — 4 dol.

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS

454S W. 83rd St. 
Chicago, IL 60629

KMIECIK EEALTCNtS 
7922 S. Fiilmki Kd. 

4365 S. Archec Avė.

DANUTĖ MAYER 
284-1900 ė

Jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asrųęniškai 
patarnaus. |kairiąyirgąs,veltui. >, •

MISCELLANEOUS

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

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

312-770-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

Your ticket 
to a secure 
retirement.

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

FRANK ZAPOUS 
32081/i West »5th Street 

Tai. (708) 424*8654
(312) 581-8654• »

■ TAISOME
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MA
ŠINAS, ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
sistemas, VIRYKLAS, ORO VE- 
SINTUVUS. . ;

H. Deekye 
‘ Tęl. 988-8024 

:■->!..... ........... !-*■

DRAUGE GAUNAMI NAUJAUSI 
LEIDINIAI

TRANSPAK
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.- 

AukStos 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, multivilaminai.

$98.- dešra (rūkyta), mėsos konservai, šprotai, vaisių
koncentratas, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai, 
vitaminizuota arbata (tirpi), kakava tirpi, kava malta, 
kakava, cukrus, kruopos (ryžiai), makaronai, razinos, 
majonezas, riešutai (išlukštenti), konservuoti žirneliai, 
konservuoti agurkai, šokoladas, aspirinas, 
multivilaminai. 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 Tcl. 312-436-7772

NUO DUSIOS IKI TIBERIO, III tomas. Atsimi
nimai. Ladas Tulaba. 391 psl. ................. $10.00

KAZYS BIZAUSKAS, Antroji knyga. Monografija.
Pranas Zundė. 430 psl.............................. $12.00

BALTOSIOS PELYTĖS KELIONĖ Į MĖNULĮ,
Apysaka, Dan. Bindokienė. 63 psl...........  $6.00

MANO ŽODYNAS. Paveiksluotas lietuvių-anglų
kalba. Rlchard Scarry. 92 psl.................... $20.00

ALEKSANDRAS KAČANAUSKAS. Kūrinių
rinktinė. I t. Solinės dainos. 161 psl. ... $12.00

ŠALTINĖLIS 95 etiudai fortepijonui. Lietuviškų
dainų motyvais. Nij. Dėdinienė. 116 psl. $16.00

GYVENIMO CIKLAI. Straipsnių rinkinys 1994 šei
mos metų proga. Irena Lukoševičienė. 40 
psl. ........................................................... $3.00

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

ŽIEMOS ERŠKĖTIS. Eilėraščiai. Julija Švabaitė.
86 psl.......................................................... $7.00

RUDUO MĖNULYJE. Eilėraščiai. Aleksandras
Radžius 111 psl........................................ $8.00

AMERIKOS LIETUVIŲ SPAUDA 1874*1910. Ved.
Biržiška. Red. St. Vaškelienė. 280 psl. .. $10.00

LIETUVIŲ KALBOS DALYVIŲ VARTOSENA. An
tanas Klimas. 82 pal.................................. $3.00

TAUTOS SUKILIMAS 1941.1 dalis. Pil. Narutis.
404 psl........................................................ $17.00

VIDURNAKČIO SARGYBOJE II. Rinktiniai raštai.
Vytautas Vaitiekūnas. 375 psl.................. $10.00

LIETUVIŲ FONDAS II. 1962-1962-1992. Antanas
Juodvalkis. 585 psl.................................... $25.00

Pastaba. Užsakant knygas paštu, Illinois gyventojai 
prideda Sales tax 8.75% nuo knygos kainos. Tačiau visi tiek 
Illinois, tiek ir kitų vietovių knygų užsakytojai prideda pašto 
ir supakavimo išlaidų apmokėjimui.



A.A. PRANUTĘ 
IVANAUSKIENĘ 

AMŽINYBĖN IŠLYDĖJUS

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1995 m. kovo mėn. 23 d.

Š.m. vasario 26 d., nuėjusi ilgą 
žemiškąją kelionę, išgyvenusi 
sunkios ir ilgos ligos skausmus, 
savo mylimų vaikų dukros Ele
nos, sūnaus Alberto, vaikaičių ir 
dukraičių su meile nuolatos glo
bota, į Amžinuosius Viešpaties 
namus išėjo ankstyvesniosios 
kartos žymi veikėja, daugelio 
katalikiškų organizacijų narė, 
giliai tėvynę Lietuvą ir šeimą 
bei visus žmones mylėjusi a.a. 
Pranutė Ivanauskienė, sulau
kusi 93 metų amžiaus.

A.a. Pranutės Ivanauskienės 
gyvenimo kelias nuostabus. Ji 
išgyveno daug skausmo vaikys
tėje, jaunystėje, o taip pat paty
rė daug gėrio, džiaugsmo, tar
naudama Dievui, šventai atlik
dama motinos pareigas šeimai, 
savo broliams, sesutėms Lietu
voje ir čia, Amerikoje, bei 
visiems žmonėms.

A.a. Pranutė Ivanauskienė 
gimė 1902 m. kovo 9 d. Džiugo- 
nių kaime, Sidabravo parapijo
je, Šeduvos valsčiuje, Panevėžio 
apskrityje, vidutinių ūkininkų 
šeimoje. Jos tėveliai Ieva ir 
Povilas Janušauskai susilaukė 
8 vaikų: penkių sūnų ir trijų 
dukterų.

Bet šią gražią šeimą per Pir
mąjį pasaulinį karą ištiko skau 
di nelaimė: 1917 m. epidemi 
nėm ligom siaučiant, mirė tėve
lis, o po metų — 1918 m. mirė 
mamytė. Janušauskų šeima li
ko našlaičiais. Vyriausias sūnus 
Jonas buvo tik 20 metų, Petras 
18, Pranutė 16, o po jos — dar 
penki mažamečiai — dvi dukros 
ir trys sūnūs. Jauniausias vai
kas Pranukas tebuvo tik trijų 
metukų. Ši našlaičių šeima iš
gyveno sunkias dienas, badą. 
Mažamečiai vaikai turėjo dirb
ti ūkio darbus. Šiai šeimai pa
dėdavo gerieji Džiugonių kaimo 

kaimynai. Broliui Jonui išvykus 
kariuomenėn, o vėliau išsimo
kiusiam ir gavus tarnybą pašte, 
tėvo pareigos atiteko aštuonio
likmečiui Petrui, o motinos — 
šešiolikmetei Pranutei.

Bet Dievo Apvaizda neapleido 
našlaičių Janušauskų šeimos. 
Jie augo meilėje, susiklausyme 
ir dažnai Sidabravo klebonai 
pamoksluose šią šeimą statydavo 
gyvenimo pavyzdžiu.

1992 m. pavasarį iš Amerikos 
sugrįžo kaimynas Kazimieras 
Ivanauskas, tenai pagyvenęs 
keletą metų, pažinojęs Janu
šauskų šeimą ir Pranutę. Netru
kus, 1922 m., per Sekmines, Ka
zimieras vedė Pranutę, sukur
dami gražią lietuvišką šeimą. 
Po vestuvių, praleidę keletą 
mėnesių Lietuvoje, rudenį, atsi
sveikinę brolius, sesutes, tėvynę 
Lietuvą Kazimieras ir Pranutė 
Ivanauskai išvyko Amerikon.

Netrukus jie apsigyveno Čika
goje, įsigijo maisto krautuvę, 
kur, sunkiai dirbdami, pelnė 
duoną senoje Dievo apvaizdos 
parapijoje. Šią prekybą išlaikė 
beveik 30 metų, o po Antrojo pa
saulinio karo, atsikvietė svainį 
ir brolį Jurgį Janušaitį su šei
ma, savo verslą perleido jiems, 
o patys džiaugėsi užtarnautu po
ilsiu, apsigyvenę gražiame Mar
ųuette Parke.

Kazimieras ir Pranutė buvo 
nuostabiai malonaus būdo, gi
laus tikėjimo, jie mylėjo žmones, 
žmonės mylėjo juos. Dėl šių bū
do savybių turėjo gerą vardą ir 
pasisekimą prekyboje. Jie ne
buvo mokslo žmonės, bet turėjo 
Dievo dovaną — gabumus — bet 
kokiame darbe. Šalia prekybos, 
tuojau abu įsijungė į tuometinę 
lietuviškąją veiklą parapijose, 
įvairiose katalikiškose organi
zacijose. Pranutė vadovavo 
daugeliui organizacijų, dalyvau
davo programose, skaitydavo 
savo kūrybos eilėraščius. Ir taip 
visą savo gyvenimą abu Iva
nauskai pašventė Dievui, šei
mai, gausiomis aukomis rėmė 
vienuolynus, parapijas, katali
kiškas organizacijas, spaudą,

„Draugą” skaitė iki pat mirties, 
73-iųjų metų.

Kazimiero ir Pranutės Iva
nauskų širdies kilnumą ir meilę 
juto broliai ir sesutės Lietuvo
je, brolio Jurgio šeima tremty
je. Po karo Ivanauskai į Ameri
ką iškvietė keliolika šeimų. 
Jiems surado butus, padėjo su
rasti darbą, dažnai jiems padė
dami ir maistu. To niekada 
nepamiršime.

A.a. Kazimieras Ivanauskas 
amžinybėn išėjo prieš dvidešimt 
penkeris metus, su mylima žmo
na Pranute išgyvenęs beveik 
penkiasdešimtį metų.

Jie susilaukė dukrelės Elenos 
ir sūnaus Alberto, kuriuos iš
auklėjo katalikiškoje dvasioje, 
įdiegė meilę tėveliams ir žmo
nėms, išmokslino. Sūnus Alber 
tas — JAV laivyno kapitonas, 
dukrelė, baigusi ir muziką, 
dabar dažnai patarnauja lietu
vių organizacijom ir lietuviš
kom pamaldom parapijoje.

Dukra ir sūnus, atsidėkodami 
tėveliams, mylimai mamytei už 
dovanotą gražų gyvenimą. Jai 
atsidėkojo ją globodami, vėliau 
slaugydami, dienas ir naktis 
budėdami prie Jos lovos pasku
tiniaisiais šio žemiškos kelionės 
metais.

Tokia tai buvo a.a. Kazimie
ras ir a.a. Pranutė Ivanauskai.

J
A.a. Pranutė Ivanauskienė

Paskutinį kartą tarti sudie 
šiai tauriajai motinai ir Lietu
vos dukrai a.a. Pranutei Iva
nauskienei Čikagos lietuviai 
gausiai rinkosi į D. Petkaus 
laidotuvių namus Marųuette 
Parke vasario 28 d. Su velione 
atsisveikino įvairių organizacijų 
vadovai, nariai, seselės vienuo 
lės, giminės, draugai ir pa
žįstami.

Atsisveikinti atvyko Švč.
M. Marijos Gimimo baž
nyčios klebonas kun. Jo
nas Kuzinskas, kun. Antanas 
Zakarauskas, tėvas Kidykas, SJ 
Rožinį sukalbėjo kun. Vito Mi- 
kolaitis, velionę kas savaitę 
lankęs su švenčiausiuoju sakra
mentu ir ligoninės kapelionas 
kun. Pranas Kelpša. Putnamo 
seselių vardu trumpą dėkingą 
žodį tarė V. Čepaitienė. Lietu
vos dukterų draugijos vardu 
jautrų, a.a. Pranutės gyvenimą 
išryškinantį žodį tarė pirminin
kė Marija Noreikienė:

„Ir pasišaukė Gerasis Dievas 
a.a. Pranutę Ivanauskienę į 
savo Dangiškuosius namus va
sario 26 d. A.a. Pranutę mes 
pažinojome visi, kaip nepapras
tai gerą, labai dosnią, visad 
besišypsančią močiutę, kuri per 
netrumpą savo gyvenimą žemėj 
padarė tiek daug gero savo šei
mai čia ir Lietuvoje, nebekal
bant apie įvairias, ypač katali
kiškąsias organizacijas, vienuo
lynus, bažnyčias. Ji davė vi
siems ne dėl to, kad ji skendo 
prabangoje, ji davė dėl to, kad 
jos širdis ir jos būdas buvo dides
ni negu jos gyvenimas. Prisime
nu gerai sesę Pranutę, kada ji 
nuolat ateidavo pas mane pa
siųsti siuntinių savo giminai
čiams, arba visai svetimiems 
Lietuvoje. Ji, siųsdama tuos 
siuntinius, įdėdavo kartu visą

Iš pulk. Juozo Vėbros laidotuvių Antakalnio kapinėse. Prie kapo stovi karių sargyba

PAMINĖTOS 
PULK. JUOZO VĖBROS 

MIRTIES METINĖS
artimieji bei atsilankę vilniečiai 
turėjo malonią progą pirmąkart 
pamatyti jo atminimui įrengtą 
išleistų darbų, mokslo žymenų 
bei apdovanojimų parodėlę, iš
girsti naujų jo biografijos pus
lapių, pažiūrėti unikalių video 
įrašų. Prisiminimus apie bend
ravimą su pulkininku J. Vėbra 
papasakojo Vilniaus sukilėlių 
klubo pirmininkas Viktoras Aš- 
menskas, dimisijos majoras Sta
sys Zaikauskas, agronomas Bro
nius Simniškis, buv. Tyrimų la
boratorijos bendradarbis Juozas 
Genevičius. Jaunėlė dukra Vai
va jautriais žodžiais kalbėjo apie 
tėvelio dar jai mažytei įdiegtą 
meilę Lietuvai, ryžtą darbuotis 
jos žmonių labui.

Antakalnio kapinėse, kur pa
laidotas pulkininkas J. Vėbra, 
J.E. vyskupas J.Tunaitis pa
šventino vilniečio liaudies 
meistro Vaclovo Kiselevičiaus 
padarytą ąžuolinį koplytstulpį. 
Jo viršūnėje suspindo nauja 
aštuonjjriaunė saulutė, o koply
tėlėje po stogeliu amžinajam 
liūdesy parimo Rūpintojėlis. 
Tylią viduržiemo pavakarę kapo 
kauburėlis nušvito baltųjų 
kalijų žiedais, žvakių lieps-

sutėms Onai ir Paulinai 
Lietuvoje”.

Šį jautrų atsisveikinimo žodį 
palydėjo „Marija, Marija” 
giesmė.

Kovo 1 d., Pelenų dieną, pa
maldos už velionės Pranu
tės sielą vyko Švč. M. Ma
rijos Gimimo bažnyčios 
šventovėje, Marųuette Par
ke. Šv. Mišias koncelebravo 
penki kunigai: parapijos klebo
nas kun. Jonas Kuzinskas, kun. 
Antanas Zakarauskas, kun. Vi
to Mikolaitis, kun. Pranas 
Kelpša ir kun. Jonas Kidykas, 
SJ. Jautriai, dar kartą a.a. 
Pranutės Ivanauskienės kilnius 
darbus žemiškoje kelionėje pa
moksle išsakė kun. Vito 
Mikolaitis. Gražiai šv. Mišių 
metu aidėjo šiai progai operos 
solistės Danutės Stankaitytės 
giedamos giesmės. Vargonais 
grojo muz. Ričardas Šokas. Tiek 
šermenyse, tiek ir bažnyčioje 
dalyvavo labai daug žmonių, o 
į kapines velionę palydėjo ilga 
vilkstinė automobilių. Paskuti
nėje žemiškoje kelionėje a.a. 
velionės karstą nešė Jos mylimi 
trys vaikaičiai, dvi dukraitės ir 
viena produkraitė.

šv. Kazimiero kapinėse laido
tuvių apeigas atliko kun. Vito 
Mikolaitis, ir „Marija, Marija” 
giesmės aidais tarėme paskutinį 
sudie a.a. Pranutei Ivanauskie
nei, palikusiai mums savo mei
lės, kilnumo ir gerų darbų 
pavyzdį.

Po laidotuvių šeima pakvietė 
visus į restoraną gedulo pie
tums, kur dalyvavo didelis 
būrys laidotuvių dalyvių. Maldą 
sukalbėjo kun. Vito Mikolaitis, 
o dalyviai valandėlę nuoširdžiai 
sklaidė a.a. Pranutės kilnių 
darbų gyvenimo knygą.

j.š.r.v.

Sukako metai, kai gimtoji 
žemė amžinam poilsiui pri
glaudė savo sūnų, plačiai pa
saulyje išgarsinusį Lietuvos 
vadą, savanorį-kūrėją, profe
sorių, karo chemijos mokslų 
daktarą, pulkininką Juozą 
Vėbrą.

Š.m. vasario 12 d. šv. Mišias 
už jo vėlę Vilniaus Šv. Jonų 
bažnyčioje aukojo Vilniaus vys
kupas Juozapas Tunaitis, asis
tuojant tėvui Hansui Fišeriui iš 
Vokietijos ir trims klierikams. 
Šv. Mišių metu buvo prisimin
ti šio garbingo žmogaus asme
nybės bruožai, jo nepalaužiama 
valia if ryžtas, ginant Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę tiek 
kovų laukuose, tiek ir per visas 
okupacijas rezistencinėje veik 
loję. Ypač pabrėžtas jo tvirtas 
tikėjimas laimingu ir šviesiu 
Tėvynės rytojumi.

Po pamaldų a.a. pulkininko J. 
Vėbros kovų ir kančių bend 
rąžy^u^poetas Balys Gaidžiū- 
nas. įibar gyvenantis Vilniuje, 
paskmtė šiam momentui pa
rinktų eilėraščių, o proanūkis 
Laurynas padeklamavo Simo 
Račiūno eiles. Iš įvairių miestų 
suvažiavę pulkininko giminės ir

savo meilę tiems žmonėms, nes 
ji kitaip nemokėjo. Dievulis ją 
apsčiai apdovanojo užjos gerus 
darbus, davė jai gražų ir ilgą 
gyvenimą, o didžiausią dovaną 
ji gavo nuo Dievo per savo vai
kus, kurie, turėdami savo šei
mas taip nuoširdžiai mylėjo 
savo mamytę iki jos mirties, 
stengėsi kuo galėdami palen
gvinti jo gilios senatvės dienas. 
Ne kartą mačiau jos dukrelę 
Elenutę ir sūnų Albertą at
vežant mamytę į piknikus, baž
nyčią, lietuviškus parengimus, 
ko ne iš visų vaikų dabar kas 
galim tikėtis.

Per tiek metų gyvendama 
Amerikoje. Pranutė niekada 
nepamiršo savo tėvynės, ją 
keletą kartų su savo vaikais ir 
dukraite aplankė. Menu su 
kokiu nuostabiu žavesiu ji man 
pasakojo apie Lietuvą iš jos 
sugrįžusi. Jos žodžiais: .Kokia ta 
mūsų Lietuvėlė, o kaip nuosta
biai kvepia ten bijūnai, nastur
tos’. Išeidama visada manęs 
paklausdavo: ,ar tu žinai, kad 
Jurgis Janušaitis yra mano 
brolis, jis labai geras vaikas, aš 
jį myliu, kaip savo sūnų. Visi 
mano vaikai ir giminės labai 
geri’. Aš jai atsakydavau, kad 
žinau, jie visi labai geri, nes, Jūs 
esate jiems gėrio ir meilės 
pavyzdys’.

Be visų kitų organizacijų Pra
nutė priklausė ir Lietuvos dūk 
terų draugijai. Todėl mes šian
dien ir susirinkome atsisveikin
ti su savo sese ir palydėti į Dievo 
prieglobstį, kur ji atras amžiną 
grožį ir gėrį. Lietuvos dukterų 
draugijos vardu reiškiu gilią 
užuojautą jos dukrai Sienutei, 
sūnui Albertui su šeimomis, 
broliui Jurgiui ir jo žmonai 
Veronikai, visiems likusiems gi 
minaičiams Amerikoje, jos se-

Š.m. kovo 21 d. rytą, eidamas tarnybos pareigas Wyom 
ing Dept. of Erivironmental Protection Agency, auto katastro
foje tragiškai žuvo

A.+A.
PAULIUS A. MAČIUIKA

sulaukęs vos 30 metų.
Laidojamas Storrs, CT šeštadienį, kovo 25 d. 10 vai. ryto 

iš St. Thomas Aųuinas bažnyčios.

Liūdi: tėvai, brolis Jonas, sesuo Laura, teta Birutė 
Kožicienė, pusbroliai Rimas ir Aidis Kožicos su 
šeimomis, dėdė Vytas Mačiuika Lietuvoje ir kiti giminės 
bei draugai.

nelėmis. Eglių viršūnėmis iš 
susirinkusiųjų lūpų nubangavo 

.....užstok prieš Aukščiausią
Tėvynę brangiausią...”

Alfonsas Lipnickas

RAUDA TEBEAIDI

Iš dvidešimties metų laiko 
perspektyvos Leono Barausko 
artimiesiems vis prisimena ši 
rauda, jo netekus.

Sudiev, sudiev man laikas eit,
Nes taip man skyrė Viešpats:
Einu su viltimi tenai -
Ramybėn Tėvo amžino...
Aktorius Leonas Barauskas 

mirė 1975 m. kovo 22 d., ištik 
tas mirtino širdies smūgio, pa
likęs mylimus vaikus — Andrių 
ir Viktorą, žmoną Danutę, sese
ris JAV, Kanadoje ir Lietuvoje.

Savo didelėje šeimoje Leonas 
buvo mylimas, bet taip pat su 
meile laukiamas lietuviškoje 
scenoje. Poezijos vakaruose, ope
ros, dramose ir linksmuose ko
medijų spektakliuose — visur 
aidėjo jo skaitymas, deklamavi
mas. Leonas buvo lietuvių vi
suomenės žmogus, jos nuosavy
bė. Deklamuojamo ar skaitomo 
kūrinio derinys, jo unikalus 
balso tembras ir išraiška stip
riai paliesdavo klausančiuosius. 
Vienoks jis buvo „Baltaragio 
malūno” Girvainis, kitoks 
„Milžino paunksmės” vysk. 
Zbignievo vaidmenyje, o dar 
kitoks Dariaus Lapinsko „Lo
kio” operoje, ar pasakotojas 
„Jūratės ir Kastyčio” balete.

Čia jis sveikina „brolius 
žemaitėlius”; toks paprastas, 
nuoširdus lietuviško kaimo my
lėtojas, žemdirbys, J. Meko 
poeziją skaitydamas; Algimantą 
Mackų deklamuodamas jis jau 
— istorijos žmogus, o iš skausmo 
plyštančia širdimi prabyla kaip 
Putino „Vivos plango” Vaidila...

Ir tada, kai metai tartum indas 
Sutrupės be tenklo palengva —
Tavo siela, Šukėse suspindus,
Ir be iemės kūno bus gyva.

B. Brazdžionis

PADĖKA 
A.f A.

ELENA MAZURAITIENĖ 
GIRDAUSKAITĖ

Mano mylima Mamytė mirė 1995 m. kovo 10 d. ir buvo 
palaidota kovo 13 d. Calvary kapinėse, Hot Springs, Arkansas.

Nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie suteikė Jai paskutinį 
patarnavimą ir palydėjo į Amžino Poilsio vietą.

Dėkoju kun. Alen Rosenau už maldas koplyčioje, už šv. 
Mišių atnašavimą ir palydėjimą į kapines.

Dėkingas Pranui Radžiui už rožinio sukalbėjimą prie 
karsto. Dėkoju už jautrius atsisveikinimo žodžius šermenyse: 
Salomėjai Šmaižienei, kalbėjusiai Lietuvių Fondo ir radijo 
valandėlės vardu, Stepui Ingauniui — Lietuvių Bendruomenės 
vardu.

Didelė padėka už įteiktas aukas šv. Mišioms, gražias gėles, 
įspūdingą giedojimą bažnyčioje, už pareikštas užuojautas žo
džiu bei raštu ir už mirties pranešimus ir giesmes skirtas 
velionės atminimui per radijo laidas „Leiskit į Tėvynę”.

Dėkingas dėdei Jonui Girdauskui ir dėdienei Onai, at- 
vykusiems į laidotuves iš Hamden, CT ir padėjusiems sunkioje 
gyvenimo valandoje.

Liūdintis sūnus Vaidutis

A.tA.
ALEKSANDRAI LIKANDERIENEI

mirus, dukroms — RITAI, ilgametei Dainavos an
samblio valdybos narei, dainavietei KRISTINAI, jų 
tėveliui EUGENIJUI ir broliui ANDRIUI su šeima 
iš gilios širdies reiškiame nuoširdžią užuojautą ir savo 
draugišku žodžiu norime paguosti Jus, netekusius 
brangios Mamytės ir Žmonos.

LMA. DAINAVA

Tragiškai žuvus

A.tA.
PAULIUI MAČIUIKAI

didžios netekties valandą giliai užjaučiame GRAŽINĄ 
ir BENIU, LAURĄ ir JONĄ.

Alma ir Valdas Adamkai

Leonas Barauskas

Praėjo 20 metų nuo aktoriaus 
Leono Barausko mirties bet, 
modernios technikos dėka, r 
plokštelių, garsajuosčių galime 
girdėti jo balsą ir iš naujo iš
gyventi jo sukurtus vaidmenis. 
Jie įtikinantys ir artimi kiek 
vieno lietuvio širdžiai.

Br. V. K.

A.tA.
Dr. RIMGAUDUI BUDRIUI

mirus, reiškiame gilią užuojautą broliui IGNUI ir 
šeimai, žmonai ALDONAI, dukrai AUDREI, sesutei 
GRAŽINAI bei artimiesiems ir kartu liūdime.

Rimvydas ir Genė Rimkai

• 1980 m. vasario 20 d. JAV
pranešė, kad jos atletai boiko
tuos tų metų vasaros olimpiadą 
Maskvoje, protestuojant prieš 
sovietų kariuomenę Afganista
ne.

A.tA.
KAZIMIERUI VALIUI

mirus, jo žmonai KATRYTEI, mūsų draugijos narei, 
dukrai ASTRAI su šeima ir sūnui ANTANUI
ALKEVIČIUI su šeima reiškiame nuoširdžią užuo
jautą.

Lietuvos Dukterų Draugijos 
Melrose Parko Skyrius



B

1

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1995 m. kovo mėn. 23 d. LITUANISTIKOS KATEDROS 
DOKTORATO ŠVENTĖ

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

„Ar tai galėtų būt", dainuos 
Margarita Momkiene ir Lietu 
vių operos moterų choras (iš 
Gaetano Donizetti operos „Mei
lės eleksyras") „Draugo” kon
certe balandžio 2 d., 3 vai. p.p., 
Jaunimo centro didžiojoje salėje. 
Tai tik viena ištraukėlė iš labai 
gausios ir aukšto lygio meninės 
programos, kurią atliks Lietu
vių operos choras, diriguojamas 
muz. Alvydo Vasaičio, ir didelis 
būrys, solistų. Paskubėkite įsi
gyti bilietus: „Seklyčioje" ir 
„Draugo” administracijoje.

Muzikai Ričardas Šokas ir 
Manigirdas Motekaitis akom 
panuos Lietuvių operos chorui 
ir solistams „Draugo” me
tiniame koncerte balandžio 2 d.

Prieš kiek laiko „Drauge” 
buvo rašyta, kad Vilniaus nau 
jamiestyje buvo pradėta statyti 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio 
bažnyčia, tačiau jos statyba 
įstrigo dėl lėšų stokos. Po to, kai 
kun. Donald Petraitis, MIC, 
apie tai paskelbė mūsų dien
raštyje, jau atsiliepė keletas 
asmenų su aukomis bažnyčios 
statybai ir kunigų seminarijai 
Vilniuje. Sofija Vebrienė Oak 
Lawn, IL, paaukojo 75 dol. 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio 
bažnyčiai ir 75 dol. seminarijai; 
Emilija Kielienė, Willow 
Springs, IL — 100 dol. statybai; Zu
zana Stakauskas, Rockford, IL 
— 150 dol. statybai. Jeigu kas 
norėtų prisidėti prie šio kilnaus 
darbo Dievo garbei ir Lietuvos 
tikinčiųjų gerovei, čekius rašyti 
Provincial-Marian Fathers, 
6336 S. Kilbourn Avė., Chicago,
IL 60629-5585, būtinai pažy 
mint, ar jie skiriami seminari
jai, ar bažnyčios statybai.

„Sietuvos” skautininkių ir 
vyr. skaučių draugovės me
tinė šventė sekmadienį, kovo 
26 d., 2 v. p.p. vyks Condesa dėl 
Mar, 12220 So. Cicero. Visos 
sesės, viešnios ir svečiai 
kviečiami dalyvauti.

Metinis Lietuvių fondo vi
suotinis narių suvažiavimas, 
jau trisdešimt antrą kartą, vyks 
kovo 25 d. Pasaulio lietuvių cen
tre, Lemonte. Kviečiami ne tik 
LF nariai, bet ir visuomenė. Re
gistracija 8:30 - 10:30 vai. r., 
darbo posėdis — 9:30 vai. r.
Neturintiems susisiekimo prie
monių, bus parūpintas autobu
sas, kuris nuo „Seklyčios” Mar
ųuette Parke išvažiuos 8 vai. r., 
o nuo Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčios Brighton Parke — 
8:15 vai. r. Dalyvaujantieji 
posėdyje bus pavaišinti prieš
piečiais. Pasaulio lietuvių cen
tras randamas: 14911 127th St., 
Lemont, IL, tel. 708-257-1616. 
Lietuvių fondo metiniame susi
rinkime galima diskutuoti rūpi
mus, su fondu susietus, klausi
mus, pareikšti savo nuomonę, 
atiduoti balsą už patinkamus 
kandidatus į fondo valdybą 
Svarbu, kad žmonės gausiai 
susirinktų į suvažiavimą ir 
išsikalbėtų, tuomet bus mažiau 
„užkulisinių” nepasitenkinimų 
ir murmėjimų.

Kun. Ričardas Mikutavi
čius, Arkangelo Mykolo (Įgulos) 
bažnyčios klebonas Kaune, pra
ves misijas-rekolekcijas Šv. An
tano parapijoje, Cicero, III., šią 
savaitę, vakarais, pradedant 
ketvirtadieniu, kovo 23 d. 
Iškalbingas pamokslininkas ir ' 
poetas rekolekcijų tema pasi
rinko „Išganymo vyksmas 
pasaulyje ir žmogus”. Ketvirta
dienį, penktadienį ir šeštadienį 
rekolekcijos vyksta 6:30 vai. v.; 
baigiasi sekmadienį, kovo 26 d., 
Mišiomis 11 vai. ryte. Kas vaka
rą bus Mišios kartu su įvairio
mis tradicinėmis Gavėnios 
pamaldomis: ketvirtadienį — 
Kryžiaus keliai, penktadienį — 
Susitaikinimo sakramento 
pamaldos, tai bus proga asme
niškai prieiti išpažinties, šešta
dienį — „Graudūs verksmai”.

„Seklyčioje’ kovo 9 d. susitikę (iš kairės) LB Krašto valdybos Socialinių 
reikalų tarybos pirm. Birutė Jasaitienė, „Margučio” radijo vedėjas Petras 
Petrutis ir rašytoja-poetė-tremtinė Antanina Garmutė.

x „Saulutė”, Lietuvos vaikų 
globos būrelis, dėkoja už aukas 
padėti daugiavaikėms šeimoms, 
invalidams vaikams ir našlai
čiams: Frank Janulis $25, Jad
vyga Povilaitienė $60, Regina 
Snarskienė $20 ir Suzy Daux 
didelį kiekį gerų rūbų. Ačiū! 
„Saulutė”, 419 Weidner Rd., 
Buffalo Grove, IL 60069. (Tel. 
708-541-3702, 708-537-7949) 
TAX ID #36-3003339.

(sk)
x Parduodame bilietus ke

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

(sk)

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.

x Rimgaudo Gulbino dėka, 
CSX Transportation, Ine., pa
aukojo $735.12 Lithuanian Mer- 
cy Lift. Nuoširdžiai dėkojame 
ponui Gulbinui ir CSX už gau
sią auką.

(sk)

Prieš 14 metų Illinois uni
versitete Čikagoje įsteigta Litu
anistikos katedra šiemet 
suteikė pirmąjį lituanistikos 
mokslų doktoratą. Jį pelnė 
Dalia Kučėnienė, parašiusi 
disertaciją „Žemaitė Ameriko
je”. Si disertacija išleista gražiai 
apipavidalinta knyga, tuo pačiu 
vardu, kurios pristatymas ir 
autorės pasiekimų pagerbimas 
įvyko kovo 19 d. Balzeko Lietu
vių kultūros muziejaus Gintaro 
salėje.

Šventę ruošė JAV LB Švie
timo taryba, vadovaujama Regi
nos Kučienės. Šventėje 
dalyvavo Lituanistikos katedros 
vedėja prof. dr. Violeta Keler
tienė, svečiai-dėstytojai-litua- 
nistai iš Lietuvos: prof. dr. Al
bertas Zalatorius ir dr. Giedrius 
Subačius, 3 aspirantai iš Lietu
vos, čia katedroje ruošią dokto
ratus ir keletas studentų. Daly
vavo katedros steigėjas ir fondo 
pirm. Vytautas Kamantas, PLB 
pirm. Bronius Nainys, gen. gar
bės konsulas Vaclovas Kleiza, 
artimieji, draugai, giminės, 
kolegos, apie 126 asmenys.

Šventę pradėjo Regina Kučie- 
nė. Visus pasveikinusi, pasi
džiaugusi šia ypatinga proga ir 
disertacijoje „surasta” nauja 
Julija Beniuševičiūte-Žymantie- 
ne-Žemaite Amerikoje, priminė, 
kad be dvasios kultūros 
gyvenimas yra tuščias. Supa
žindinti su autore pakvietė 
„Draugo” kultūrinio priedo re
daktorę Aušrelę Liulevičienę. 
Prelegentė pateikė labai 
kruopščiai išstudijuotus dr. D. 
Kučėnienės gyvenimo kelių vin
gius bei jos kultūrinę, visuome
ninę, vokalinę, kūrybinę veiklą. 
Supažindinimą su knyga „Že
maitė Amerikoje” atliko ka
tedros doktorantė Karilė Vait
kutė. Gal svarbiausia, kad ši
knyga papildo ir patikslina 
bolševikmetyje Lietuvoje ko
munistų iškreiptą Žemaitės 
veidą, ją padarant komunizmo 
skleidėja.

Dėl susidėjusių aplinkybių
ALTo Čikagos skyriaus 
valdybos ir tarybos posėdis nu
keliamas į kovo 31 d., penkta
dienį, 6 vai. vak., ALTo centro 
patalpose, 6500 S. Pulaski Rd.

. Visi valdybos ir tarybos nariai 
prašomi atkreipti dėmesį į 
pakeistą datą.

Asta Banionytė, JAV LB
Krašto valdybos Vašingtono 
įstaigos direktorė, sutiko 
koordinuoti „Pagalba Lietuvai” 
konferencijos programos temą: 
„Ryšiai/Santykiai su JAV 
valdžios instancijomis”. „Pagal
ba Lietuvai” konferencija įvyks 
gegužės 13-14 d. Čikagoje.
x Elytė ir Antanas Yakai- 

tis, iš Franklin Sųuare NY, yra 
nauji Lietuvos našlaičių globėjai 
atsiuntę $150 metinį našlaičio 
globos mokestį. Dėkojame! „Lie
tuvos Našlaičių Globos” ko
mitetas, 2711 W. 71 St., 
Chicago, IL 60629.

(sk)

Knygos ištraukas labai meist
riškai skaitė Rima Polikaitytė 
ir dr. Audrius Polikaitis. Auto
rę sveikino Čikagos konserva
torijos prof. dr. Enriųue Areas, 
pas kurį dr. Dalia mokėsi daina
vimo, su kuriuo 1972 m. koncer
tavo Oriento kraštuose. Jis prie 
sveikinimo jungė du pianino 
koncerto kūrinius, visus 
palydėtus garsiais aplodismen
tais. Sveikino ir prof. V. Keler
tienė, nušviesdama dabartinę 
katedros būklę, tikėdamasi, kad 
antrasis lituanistikos doktora
tas neužtruks 14 metų.

Sveikinimus pradėjo kon. V.
Kleiza, padėkodamas už Žemai
tės tikrojo veido atskleidimą ir 
parodymą jos veiklos Ameriko
je. PLB pirm. B. Nainys svei
kino autorę, pasidžiaugdamas 
jos veržlumu, įgytu pirmuoju 
doktoratu katedroje. Vytautas 
Kamantas ypač sveikino ir dr. 
Dalios mamą M. Noreikienę, 
vyrą, „Lituanus” leidėją, Joną 
Kučėną, dukrą Silviją, nes be jų 
talkos kažin ar šiandien švęs- 
tume knygos bei katedros dokto
rato šventę. Lietuvių fondo var
du sveikino tarybos pirm. Mari
ja Remienė, pasidžiaugdama, 
kad moksle bei visuomenėje vis 
daugiau pasižymi moterys. Atei
tininkų „Giedros” korporacijos 
vardu sveikino J. Damušienė, 
įteikdama puokštę gėlių. Biru- 
tiečių vardu sveikino J. Iva- 
šauskienė, pagerbiant dr. Dalios 
mamą — birutietę, prisimenant 
tėvelį kapit. J. Noreiką, parti
zanų vadą — Generolą „Vėtrą”, 
žuvusį tėvynėje. Raštu sveikino 
JAV LB k.v. pirm. adv. Regina 
Narušienė.

Šventės muzikinė dalis, be 
abejo, rišosi su dr. Dalios puo
selėtu muzikos ir dainos 
pasauliu. Šioje dalyje pirmiau
sia pasirodė jaunas violončelis
tas, Lituanistinės mokyklos 
10-tos klasės mokinys, jau 
įkopęs į muzikos aukštumas, 
Marius Vygantas.

šventei didelį įnašą padarė 
smuikininko-virtuozo iš Lietu
vos Raimundo Katiliaus atlikti 
du kūriniai.

Programos pabaigai žodį tarė 
dr. Dalia Kučėnienė. Ji dėkojo 
šios šventės rengėjai JAV LB 
Švietimo tarybai už tokį gražų 
renginį. Dėkojo Lituanistikos 
katedros vadovybei, savo šeimai 
ir Arvydui Tamuliui, daug prisi- 
dėjusiems prie studijų ir knygos 
paruošimo. Dėkojo mamai, 
tetai, draugams ir bendradar
biams bei visiems, į šią šventę 
atsilankiusiems ir sveiki
nusiems.

Šventę užbaigė ją labai 
sėkmingai suruošusi, Regina 
Kučienė, visiems padėkodama 
už dalyvavimą ir pakviesdama 
prie kavutės ir vaišių. Jų metu 
buvo pakelti šampano tostai su 
„Ilgiausių metų” dainos linkė
jimais dr. Daliai Kučėnienei. 
Knyga buvo gaunama šventėje.

Muz. Ričardas Šokas (prie fortepijono) ruošia Švč. M. Marijos Gimimo parapijos chorą religiniam 
koncertui, kuris vyks Verbų sekmadienį, balandžio 9 d., parapijos bažnyčioje. Čia matome uoliai 
repetuojančius choro vyrus.

Bronius Juodelis

Sigitas Gūdis, jaunas veiklus 
visuomenininkas, Čikagos lit. 
mokyklos mokytojas, gyv. Chi
cago, IL, „Drauge” nusipirko 
knygų už nemažą sumą. Džiau
giamės, kad ir mūsų jaunoji kar
ta domisi bei brangina lietu
viškus leidinius.

Svarbu lietuviams studen
tams, norintiems iš Lietuvių 
fondo gauti paramos. Prašymai 
turi būti į fondo raštinę nusiųs
ti ne vėliau, kaip iki š.m. balan
džio 15 d. Prašymų anketos gau
namos LF raštinėje: 14911 
127th St., Lemont, IL 60439, tel. 
708-257-1616. Anketas grąžinti 
reikia paštu arba asmeniškai. 
Faksu atsiųstos anketos 
nebus svarstomos.

Vilniaus Šiuolaikinio meno
centro paroda, pavadinta 
„Neseni dokumentai: naujos 
tendencijos Lietuvos mene”, 
atidaroma penktadienį, kovo 24 
d., 7 vai. vak., Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje. Parodos 
kuratorius, Vilniaus Šiuolai
kinio meno centro direktorius, 
Kęstutis Kuizinas supažindins 
su autoriais ir eksponatais. 
Parodą remia Chicago Artists 
International organizacija bei 
Illinois valstijos valdžia. Visi 
kviečiami apsilankyti.

Lietuvos jėzuitų provincio-
las Jonas Boruta atvyksta į Čika
gą ir vadovaus Gavėnios susi- 
kaupimui-rekolekcijoms Čika
gos Jėzuitų koplyčioje bei Palai
mintojo Jurgio Matulaičio misi
joje Lemonte.

Čikagoje, Jėzuitų koplyčioje 
pamaldos vyks balandžio 7-8 d„ 
7 vai. vak., užbaigimas — Verbų 
sekmadienį šv. Mišiomis, o po jų 
— visų dalyvių bendri pusryčiai 
JC kavinėje.

Palaimintojo Jurgio Matu
laičio misijoje Lemonte rekolek
cijos bus balandžio 4, 5 ir 6 d., 
taip pat 7 vai. vak. Visuomenė 
kviečiama gausiai pasinaudoti 
šiuo Gavėnios susikaupimu.

Julia Zickus, Chicago, IL, 
„Draugui” paaukojo 100 dol., o 
už kalendorių ir kalėdines atvi
rutes dar pridėjo 20 dol. Nuošir
džiai dėkojame už dovaną laik
raščiui, nes tik tokių draugiškų 
rankų ištiestos pagalbos dėka jis 
gali lankyti savo skaitytojus.

IŠ ARTI IR TOLI

x Pildau pąjamų mokes
čius (income tax). Reikalui 
esant, atvažiuoju į namus. 
Gediminas Pranakevičius. 
Kreiptis: tel. 708-656-2550.

(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 Kaip ir kiekvieno mėne

sio paskutinį sekmadienį, 
kovo 26 d. Baltia Express 
priiminės siuntinius į Lietuvą 
Lemonto lietuvių centre nuo 9 
vai. ryto. Siuntiniai laivu — ba
landžio 5 d. Pasiteiravimui 
skambinkite nemokamu tel. 
1-800-SPARNAI arba 1-800- 
772-7624.

(sk)

x Lietuviai Skautai iš Hart
ford CT, rašo: „Suprasdami 
Lietuvos našlaičių sunkią būklę 
ir juos užjausdami, Hartfordo 
lietuviai skautai ir skautės 
siunčia $300 - dviejų našlaičių 
globos metinį mokestį”. Pasi
rašė J. Beniūnas. Geriems skau
tams dėkojame! „Lietuvos Naš
laičių Globos” komitetas, 
2711 W. 71 St., Chicago, IL 
60629.

(sk)

x A.a. Pranės Ivanauskie-
t

nės atminimui Regina ir Bro
nius Snarskiai ir Birutė Koži- 
cienė atsiuntė $40 auką „Sau
lutei”, Lietuvos vaikų globos 
būreliui paremti vargstančius 
vaikus Lietuvoje. „Saulutė” 
dėkoja ir nuoširdžiai užjaučia 
a.a. Pranės Ivanauskienės 
artimuosius.

(sk)

Illinois gubernatorius Jim Edgar (kairėje) ir Casimir Oksas, kurį guberna
torius pakvietė j Illinois Department of Corrections patariamąją tarybą 
jaunamečių reikalams.

RUOŠIAMA MOKSLINĖ 
KONFERENCIJA

Šiemet, rugsėjo mėnesį, 
Vilniuje įvyks mokslinė konfe
rencija „Lietuvių etninės 
kultūros krikščioniškieji 
aspektai”. Ją rengia Lietuvių 
katalikų mokslo akademija. 
Konferencija turi tikslą 
atskleisti krikščioniškosios ir 
etninės kultūros sąsajas bei są
veiką kalendorinėse šventėse, 
papročiuose, folklore, liaudies 
dailėje ir kt.

Norintys dalyvauti yra pra-» 
šomi iki š.m. balandžio 10d. pra
nešti savo paskaitos temą ir 
duomenis apie save (vardą, pa
vardę, adresą, telefoną, darbo
vietę) Lietuvių katalikų moks
lo akademijos Centro valdybai 
(A. Jakšto 9, 2600 Vilnius).

Pranešimai bus spausdinami. 
Konferencįjos tiksli data bus pa
skelbta vėliau.

LARK MOTERŲ S-GOS 
SUSIRINKIMAS

Vasario 7 d. Florida Power 
patalpose vyko LARK moterų s- 
gos 76 kuopos susirinkimas, 
kurį pradėjo pirm. V. Leščins
kienė, pasidžiaugdama svečiu iš 
Putnamo prel. V. Balčiūnu. 
Trys viešnios O. Senkuvienė, A. 
Tarnuiionienė ir M. Juozaitienė 
įstojo į sąjungos nares. Maldą 
sukalbėjo kun. S. Ropolas, 
OFM, pasimeldžiant už sergan
čias ir mirusias nares. Po to 
buvo einamieji reikalai ir nau
jos valdybos rinkimai. Narėms 
prašant, dabartinė valdyba su
tiko pasilikti sekantiems me
tams. Trumpą žodį tarė prel. V. 
Balčiūnas.Pirmininkė perskaitė 
prašymą parūpinti Lietuvai 
mišiolus.

Po susirinkimo narės ir sve
čiai vaišinosi skaniai pagamin
tu maistu. Pirm. padėkojo vi
soms už dalyvavimą, vaišių pa
ruošimą. Malonūs pokalbiai dar 
ilgai tęsėsi po susirinkimo.

MIRĖ DAILININKAS
VYTAUTAS KASIULIS

Kovo 12 d., eidamas 77 metus, 
po sunkios ligos mirė žinomas 
išeivijos lietuvių dailininkas 
Vytautas Kasiulis, gyv. Prancū
zijoj.

Vytautas Kasiulis mokėsi 
Kauno meno mokykloje, 1941 
m. baigė Kauno taikomosios 
dekoratyvinės dailės institutą ir 
buvo pakviestas jame dėstyti.

Pasitraukęs į Vakarus, dėstė 
Freiburge, V. K. Jonyno vado
vaujamoje meno mokykloje. 
1948 metais apsigyveno Pary
žiuje, dirbo įvairius darbus, bet 
jau 1950 m. tapo žinomas Pary
žiaus meno pasaulyje. Viena
me prestižiniame konkurse 
Vytauto Kasiulio paveikslas 
„Motinystė” laimėjo 11 vietą ir 
drauge su kitais 49 premįjuotais 
darbais buvo nuvežtas į parodą 
New Yorke. Nuo tada lietuvio 
emigranto kūryba susidomėjo ir 
Prancūzijos, JAV, Skandina
vijos šalių kolekcionieriai, savo 
kūrinių parodas dailininkas 
rengė Paryžiuje bei kituose 
Prancūzijos miestuose.

Didžiausią Vytauto Kasiulio 
kūrybinio palikimo dalį sudaro 
tapyba, tačiau dailininkas yra 
sukūręs ir litografįjų, scenovaiz
džių. Vytauto Kasiulio paveiks
lų turi Lietuvos Dailės muzier 
jus, taip pat Kauno Mykolo 
Žilinsko galerija. (Elta)

„TRAKŲ” RINKTINĖS 
DVIDEŠIMTMETIS

Lietuvos Šaulių s-gos išeivijoje
„Trakų” rinktinė balandžio 23 
d. Worcesteryje iškilmingai švęs 
savo veiklos dvidešimtmetį. 
Šventė bus pradėta 10 vai. r. šv. 
Mišiomis Šv. Kazimiero parapi
jos bažnyčioje, prisimenant 
visus mirusius rinktinės na
rius,-es. Po Mišių bus pade
damas vainikas prie šventoriuje 
šaulių pastatyto paminklo Žu
vusiems už Lietuvos laisvę. 1 
vai. p.p. Maironio Parke 
ruošiama akademija, vaišės ir 
meninė programa, kurią atliks 
aktorius Vitalis Žukauskas iš 
New Yorko ir estradinis daini
ninkas Žilvinas Būbelis iš 
Dorchesterio. Visi Worcesterio 
ir apylinkių lietuviai kviečiami 
dalyvauti.

KULTŪRINĖ POPIETĖ 
BOSTONE

Jau vienuolikti metai Bostono 
tautodailininkai Verbų sekma
dienį rengia Kultūrines popie
tes, kurių metu vyksta tau
todailės ir velykinių margučių 
parodos, o popietės programos 
skiriamos lietuvių kultūrinėms 
apraiškoms. Šių metų renginys 
vyks balandžio 9 dieną, 3 vai. 
p.p., Lietuvių klubo III aukšto 
salėje, 368 W. Broadway, S. Bos
tone. Kalbės viešnia iš Čikagos, 
„Draugo” kultūrinio priedo 
redaktorė Aušrelė Liulevičienė. 
Vyks tautinių juostų paroda. 
Velykinių margučių parodoje 
bus didelis pasirinkimas, nes 
dalyvaus bent penkios šios 
srities menininkės su savo mar
gučiais. Prie knygų bei leidinių 
stalo bus galima įsigyti naują 
dr Stasio Goštauto redaguotą 
knygą „Čiurlionis: Painter and 
Composer”. Po programos atsi
lankiusieji bus vaišinami lietu
višku raguoliu.

SKELBIAMAS RELIGINIS 
KONKURSAS

Prel. Juozas Prunskis (kaip ir 
anksčiau), šiais metais skiria 
premiją Krikščionybės idealų 
ugdymui. Premijos suma 4,500 
dol. Konkursui gali būti siun
čiami šie darbai:

1. Krikščionybės idealus ug
dantis projektas, jau visiškai 
suplanuotas ir vykdomas, kar
tu su finansine sąmata.

2. Vienas religinis veikalas, 
paties autoriaus parašytas arba 
išverstas, perrašytas rašomąja 
mašinėle, dar neišleistas.

Projektas ar veikalas pasira
šomas slapyvardžiu. Atskira
me, užklijuotame voke pride
dama tikroji autoriaus pavardė 
adresas ir telefonas. Konkur
so medžiagą siųsti iki 1995 m. 
rugpjūčio 1 d. šiuo adresu: Sis- 
ters of the Immaculate Concep- 
tion, Religinis konkurss, 600 Li
berty Highway, Putnam, CT 
06260-2503.
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