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Konferencija apie baltų ir 
slavų kaimyninius ryšius

Vilnius, kovo 29 d. (LR) — Vil
niuje kovo 28 ir 29 dienomis 
vyko konferencija „Baltijos 
valstybių ekonominiai ir po
litiniai ryšiai su slaviškais 
kaimynais — Baltarusija, Len
kija, Rusija”. Konferenciją už 
Europos Sąjungos PHARE-ACE 
programos lėšas surengė Ka- 
zimieros Prunskienės vadovau
jamas Lietuvos-Europos Insti
tutas.

Renginį pradėdama, buvusi 
Lietuvos ministrė pirmininkė 
Kazimiera Prunskienė sakė, jog 
konferencijos tikslas — padėti 
vyriausybėms spręsti tarpusa
vio santykius. Prie pastarojo 
meto politinių ir ekonominių 
santykių sunkumų K. Pruns
kienė priskyrė išlikusią įtampą.

Neigiamai buvo vertinta ilgą 
laiką neįsigaliojusi sutartis su 
Rusija dėl didžiausio palanku
mo statuso prekyboje. Karinio 
tranzito problemą pavadinusi 
nuolatine politine diskusija, 
Prunskienė priekaištavo Bal
tarusijai dėl pastovumo stokos.

Konferencijoje kalbėjo ir Var
šuvos universiteto Europos re
giono ir lokalinio vystymosi in
stituto direktorius Anton Kuk- 
linski.

Seimo Užsienio reikalų komi
teto pirmininkas Kazys Bobelis 
apžvelgė santykius su 
kaimynais lenkais. Teigiamai 
įvertinęs Lietuvos ir Lenkijos 
sutartis ir pavadinęs jas mil
žinišku posūkiu tolesniam san
tykių vystymuisi, K. Bobelis 
teigė, jog, dar reikia daug 
nuveikti įvairiose specifinėse 
srityse”. Anot jo, sprendimo lau
kia muitų, sienų perėjimo, pre
kybos sutarčių, etninės pro
blemos. Santykių su Baltarusi
ja problemomis pavadinta „di
dele kontrabanda ne tik įvairių 
reikalingų produktų, bet ir 
narkotikų, ginklų, pavojingų 
karinių medžiagų”.

K. Bobelio mintys apie „vis 
didėjančią krizę tarp Balta
rusijos prezidento ir Aukščiau
siosios Tarybos”, taip pat

Vėl atsirado eilės 
Lazdijuose

Vilnius, kovo 22 d. (LR) — 
Ministras pirmininkas Adolfas 
Šleževičius kovo 20 d. lankėsi 
Lazdijuose. Kaip rašo „Lietuvos 
rytas”, su juo į šį pasienio 
miestą atvyko vidaus reikalų 
ministras Romasis Vaitekūnas, 
Muitinės departamento direkto
rius Vitalijus Geržonas, Žemės 
ūkio ministerijos sekretorius J. 
Panamariovas, Seimo narys 
Justinas Karosas.
Nuo dešimtos valandos Lazdi

jų rajono savivaldybėje dirbo 
vyriausybės priimamasis. Sep
tyni jo darbuotojai, ir pats prem
jeras per pusdienį priėmė 98 gy
ventojus, kurie kreipėsi asmeni
niais klausimais.

Adolfas Šleževičius sakė, kad 
apie trečdalį į vyriausybės 
atstovus besikreipiančiųjų pa
reiškimų būna teisėti, laiku 
neišspręsti vietose.

Atsakydamas į susirinkusiųjų 
klausimus, Šleževičius sutiko, 
kad Lazdijai yra langas į Eu
ropą ir kad šis miestas „yra 
mūsų bėda” Pripažinęs, jog mui
tinė yra nuolatinis kritikos ob
jektas ir yra nemažai jos darbo 
nesklandumų, premjeras sakė, 
kad „pasienyje, kaip ir šeimoje, 
reikalingas abipusis susitari
mas”.

prezidento A. Lukašenkos ve
damą „prorusišką politiką” 
susilaukė Baltarusijos am
basadoriaus Lietuvoje J. 
Voitovič priekaištų.

Konferencijoje dalyvavęs 
premjeras Adolfas Šleževičius 
teigė, kad nuo pirmųjų žingsnių 
jo vadovaujama vyriausybė 
siekė palaikyti gerus politinius 
ir ekonominius santykius su 
visais kaimynais. Teigiamai 
buvo vertinama praėjusiais 
metais įkurta ir „vis geriau 
veikianti” Baltijos šalių 
ministrų taryba, turinti 19 
komitetų.

Kalbėdamas apie santykius 
su Lenkija premjeras sakė, jog 
dabar svarbiausias uždavinys — 
pasirašyti dokumentus ir sut
varkyti pasienio punktus. Pa
sisakęs „už laisvesnį pra
važiavimą”, A. Sleževičius 
pridūrė, kad tai pašalintų 
daugelį kliūčių.

Apžvelgęs santykius su Rusi
ja, ministras pirmininkas pasi
džiaugė „pasiekta didelė pre
kybos santykių pažanga”. Jis 
sakė, kad daug problemų bus iš
spręsta pirmą balandžio savaitę 
vyksiančio vizito į Baltarusiją 
metu. (Kaip „Lietuvos rytą” in
formavo patikimi šaltiniai, 
Minske bus pasirašomos sutar
tys dėl investicijų apsaugos ska
tinimo bei dvigubo apmokesti
nimo išvengimo).

Rusijos ambasados Lietuvoje 
patarėjas Vasilij Michejev 
pritarė premjero minčiai, jog, be 
karinio tranzito ir prekybos 
problemų, sunkumų Lietuvos ir 
Rusijos santykiuose nėra. Lie
tuvoje girdėtas mintis apie 
Rusiją kaip blogio šaltinį, V. 
Michejev pavadino nepaaiški
namomis.

Teigiamai įvertinęs tautinių 
mažumų būklę Lietuvoje, 
patarėjas įžvelgė rusų pati
riamų prisitaikymo sunkumų. Į 
savo paties pateiktą klausimą 
apie Rusijos interesus Lietuvo
je V. Michejev atsakė, jog jie 
tėra ekonominiai.

Kovo 21 d. vėl atsirado ilgos 
eilės Lazdijų pasienio poste: 
patikrinimo įvažiuojant į 
Lenkiją laukė per 800 lengvųjų 
automobilių. Iš Lenkijos pusės 
prie šio posto buvo ilgesnė negu 
1.3 kilometro lengvųjų automo
bilių eilė.

Kaip pranešė Eltai Lietuvos 
muitinės departamento spaudos 
atstovė Eugenija Varnienė, 
tokia padėtis pasienyje susi
klostė todėl, kad Lenkija nuo 
pirmadienio vakaro pakeitė kai 
kurias savo muitinės taisykles.

Tie keleiviai, kurie nori per
vežti prekių daugiau kaip už 
100 JAV dolerių, privalo pildyti 
krovinio deklaracijas. Sugaiš
tama nemažai papildomo laiko.

Tačiau prie Lazdijų muitinės 
Kalvarijos posto nei į Lenkiją, 
nei iš anos pusės laukiančių 
krovininių automibilių eilių ne
buvo. Prie Panemunės muitinės 
posto įvažiuoti į Kaliningradą 
muitininkų kontrolės laukė 10, 
o iš Kaliningrado pusės į Lie
tuvą — 17 sunkvežimių.

Nedidelės eilės buvo ir Vilka
viškio muitinės Kalvarijų poste. 
Biržų muitinės Saločių poste 
vykti į Latviją laukė 8 lengvie
ji automobiliai ir 20 sunkve
žimių.

....jsSKMfŽ

JAV prezidentas Bill Clinton ir Britanijos premjeras John Mąjor vaikščioja po Baltųjų rūmų Rožių 
sodą balandžio 4 d., kalbėdamiesi įvairiais klausimais, imtinai ir apie jų nesutarimą Airijos 
sukilėlių atžvilgiu. Santykiai tarp jų pablogėjo kovo mėnesį, kai Bill Clinton, nepaisydamas 
Britanijos premjero patarimo, Baltuosiuose rūmuose priėmė Airijos sukilėlių vadą ir leido jam 
telkti lėšas Amerikoje, nors daugelis britų juos laiko teroristais. Nors iš tiesų šiuo klausimu jie 
išsiskiria, jie tvirtino žurnalistams, jog dauguma klausimų jie sutaria. Pavyzdžiais nurodė 
sutarimą sankcijų Irakui klausimą, kad Rusija neturėtų Irake statyti atominių elektrinių ir kad 
NATO turi būti plečiamas palaipsniui.

JT susirūpino Baltijos šalyse 
stumdomais pabėgėliais

Vilnius, kovo 29 d. (BNS) — 
Jungtinių Tautų Pabėgėlių ko
misija kovo 29 d. pasiuntė du 
savo atstovus ištirti padėtį 
pabėgėlių, kurie keleiviniuose 
traukiniuose stumdomi tarp 
Lietuvos, Latvijos ir Rusijos.

Kaip pranešė Reuter, JT pabė
gėlių komisijos spaudos atstovas 
Laurence Jolles Maskvoje pa
reiškė gavęs patvirtinimą, kad 
pabėgėliai vežiojami traukiniu 
nuo kovo 23 dienos. „Mes no
rime išsiaiškinti, kas jie tokie, 
ar Rusija juos priims, kas jiems 
atsitiko ir kokiomis sąlygomis 
jie laikomi”, pasakė jis.

Kovo 28 d. posėdžiavusi Lat
vijos vyriausybė konkrečių 
sprendimų dėl pabėgėlių likimo 
nepriėmė.

Savo vyriausybės nurodymu 
Latvijos užsienio reikalų 
ministerija paskelbė specialų 
pareiškimą, kuriame teigiama, 
jog „kai kurios kaimyninės

Lietuvoje toliau vykdoma 
JAV „Kariai kariams” 

programa
Vilnius, kovo 30 d. (LA) — 

JAV karo pareigūnų delegaci
ja atvyko į Lietuvą toliau pla
nuoti „Kariai kariams” (Mili- 
tary to Military) programos, 
rašo „Lietuvos aidas”.

JV karinių pajėgų būstinės 
Vokietijoje Planavimo ir 
politikos centro direktorių Jer- 
rold P. Allen ir jį lydinčius 
karininkus kovo 30 d. priėmė 
krašto apsaugos ministras 
Linas Linkevičius. Generolas 
majoras Allen Vilniuje taip pat 
susitiko su kariuomenės ir Ge
neralinio štabo vadovais bei 
JAV karinių ryšių su Lietuva 
grupe.

Allen koordinuoja ginklų 
kontrolę, karinių doktrinų 
koncepcijas, Europos ir NATO 
santykius, karinių ryšių progra
mas, strateginius resursus, pla
navimą ir kariškių juridinius 
klausimus JAV karinių pajėgų 
Europoje būstinėje.

valstybės” nepagrįstai vien su 
Latvija sieja nelegalių migrantų 
problemą, ir Latvija nuo tokių 
teiginių atsiriboja.

Vienas Latvijos vyresniųjų 
diplomatų, BNS korespondento 
paprašytas konkretesnių pro
blemos komentarų, atsakė, kad 
Užsienio reikalų ministerijos 
pareiškimas yra „labai konkre
tus ir labai konkrečiu klausi
mu

Tačiau lieka neaišku, ar 
„kai kuriomis kaimynėmis” 
Latvijos užsienio reikalų minis
terija laiko Rusiją, ar Lietuvą, 
ar jas abi.

Rusija atsisako priimti per 
šimtą iš Latvijos mėgintų depor
tuoti pabėgėlių iš Azijos ir 
Afrikos, o Lietuva pareiškė notą 
Latvijai už mėginimą nesude
rinus su ja deportuoti pabė
gėlius tranzitu per Lietuvos 
teritoriją.

Kaip pranešė Krašto apsaugos 
ministerijos spaudos atstovė, 
Lietuvoje aukštas JAV karo 
pareigūnas domisi karinių ryšių 
programos „Kariai kariams” 
eiga ir tolesniu planavimu. 
Pagal šią programą Lietuvos 
krašto apsauga gauna JAV 
konsultacinę ir medžiaginę pa
galbą.

Latvija paminėjo 
komunistų teroro 

aukas
Vilnius, kovo 29 (LA) - 1949 

m. kovo 25-osios naktį iš savo 
namų į Sibirą buvo išvežti ir 
vergais paversti 40,000 Latvijos 
gyventojų. Latviai to nepamiršo 
ir kovo 25 mini kaip komunistų 
teroro aukų dieną.

Šiemet Rygoje šios skaudžios

H. Kohl vyks į
Pergalės iškilmes 

Maskvoje
Bona, balandžio 4 d. (AP) — 

Vokietijos kancleris Helmut 
Kohl nutarė vykti į Maskvą 
pažymėti 50 metų sukaktį nacių 
Vokietijos nugalėjimo II Pasau
linio karo pabaigoje. Bet jis ne
dalyvaus iškilmių pagrindiniame 
renginyje — kariuomenės para
de, antradienį pranešė Vokie
tijos valdžios pareigūnai.

JAV prezidentas Bill Clinton, 
Prancūzijos prezidentas Fran- 
ęois Mitterrand ir Britanijos 
ministras pirmininkas John 
Major patvirtino, kad jie daly
vaus Raudonojoje Aikštėje vyk
siančiame kariuomenės parade, 
o Rusijos pareigūnai patvirtino, 
kad jame dalyvaus ir Čečėnijoje 
kariavę kariai.

Kancleris Kohl dalyvaus vai
niko padėjimo ceremonijoje ir 
priėmime Kremliuje ir galbūt 
aplankys vokiečių kareivių 
kapines netoli Maskvos, sakė 
Vokietijos pareigūnai.

Tiek kancleris Kohl, tiek ir 
JAV prezidentas Clinton bei 
kitų šalių vadovai nori parodyti 
Rusijos prezidentui Boris Jelci
nui moralinę paramą, kartu su 
juo atšvęsdami sukaktį perga
lės, kuri tebėra labai reikš
minga rusams. Bet jie nenori su
kurti vaizdo, kad pritaria Rusi
jos jėgos panaudojimui Čečėni
joje. JAV prezidentas sutiko 
dalyvauti kariuomenės parade 
tik po to, kai Jelcinas pažadėjo, 
kad nedemonstruos karinių pa
būklų.

datos minėjimo dalyviai, ap
lankę Latvijos okupacijos mu
ziejų, žygiavo iki Laisvės pa
minklo. Ten padėjo gėlių. 
Vyresnieji šluostėsi ašaras 
stebėdami iškilmingą paminklo 
garbės sargybos pasikeitimo ce
remoniją, kurioje dalyvavo Lat
vijos tautinės kareivių draugi
jos ir tautinės partizanų są
jungos nariai.

Rygos katedroje vyko pamal
dos už tuos, kurie neištvėrė 
Sibiro kančių. Rygos filhar
monijoje ir universiteto auloje 
surengti atminimo koncertai.

Estija dalyvautų Maskvoje tik 
jei Rusija atsiprašytų dėl 

okupacijos
Vilnius, kovo 31 d. (LR) — 

Vokietijos laikraščiui ,,Die 
Welt” duotame pasikalbėjime 
Estijos prezidentas Lennart 
Meri pareiškė, kad dalyvautų 
Antrojo pasaulinio karo pa
baigos 50-ųjų metinių iškilmėse 
Maskvoje tik tuo atveju, jei 
Rusija atsiprašys dėl Baltijos 
šalių okupacijos ir aneksijos. 
Rusijos prezidentas Boris 
Jelcin dėl sovietų armijos 
veiksmų atsiprašė Lenkijos, 
Čekijos ir Vengrijos, o Baltijos 
šalis jis lyg ir užmiršo, rašo 
„Lietuvos rytas”.

Prezidentas Meri sakė, kad 
Estija iškilmėse Maskvoje 
negali dalyvauti dar ir todėl, 
kad šis karas Estijai baigėsi tik 
1994 m., kai šalies teritoriją pa
liko paskutinis rusų kareivis. 
„Die Welt” padarė išvadą, kad 
estai Antrojo pasaulinio karo 
pabaigos 50-ąsias metines ga
lės švęsti tik 2044 metais.

Rusija sieks susigrąžinti į 
Lietuvą pabėgusius 

dezertyrus
Maskva, kovo 29 d. (BNS) — 

Rusijos Užsienio reikalų mini
sterija ketina siekti, kad du iš 
savo dalinio Karaliaučiaus 
srityje pabėgę Baltijos laivyno 
kariai, dabar esantys Vilniuje, 
būtų grąžinti Rusijai, pasi
kalbėjimo metu pareiškė Rusi
jos Užsienio reikalų ministeri
jos (URM) antrojo Europos 
departamento direktoriaus 
pavaduotojas Aleksandr Udal- 
cov, kuriam pavesta rūpintis 
santykiais su Baltijos šalimis.

Pasak A. Udalcov, karių išda
vimo Rusijai klausimas turi 
būti reguliuojamas arba dip
lomatiniais kanalais, arba,, jei 
bus nueita per toli”, pagal Rusi
jos ir Lietuvos sutartį dėl 
teisinės savitarpio pagalbos, tai 
yra, teisėsaugos organų kana
lais.

Rusijos diplomato nuomone, 
Lietuvai paprasčiau išduoti 
Rusijai dezertyrus, nes prie
šingu atveju „bus sukurtas 
precedentas, ir į Lietuvą pradės 
bėgti kiti dezertyrai iš Rusijos 
armijos”.

Tai, kad Lietuvos Seimo 
nariai dalyvauja, sprendžiant 
dezertyrų problemą, Udalcov 
pavadino „sunkinančia aplin
kybe”.

Lietuvoje sukurta 
transporto sistema
Vilnius, balandžio 3 d. (Elta) 

— Lietuvoje jau sukurta visame 
krašte vieninga, patikimai vei
kianti transporto sistema, pa
reiškė susisiekimo ministras 
Jonas Biržiškis.

Kuriami nauji Rytų-Vakarų ir 
Šiaurės-Pietų tranzito ko
ridoriai, didėja krovinių vežimo 
apimtys. 1993-1994 metais ati
daryta 10 nauju lėktuvų marš
rutų. Gamybos apimtis plečia 
Lietuvos jūrų laivininkystė, 
dabar turinti 44 laivus.

Tačiau, nurodė ministras, ge
ležinkelio sistema dar nepa
siekė ankstesnių metų perveži
mų mastų. Normaliai transpor
to veiklai reikia labai daug lėšų. 
Pernai vien geležinkelių išlai
kymo išlaidos siekė 463 mili
jonus litų, automobilių kelių 
priežiūrai ir atstatomajam re
montui panaudota 100 milijonų 
litų.

Rusijos sostinė rengiasi 
50-osioms pergalės Antrajame 
pasauliniame kare metinėms — 
tankų ir pėstininkų kolonos re
petuoja miesto aikštėse.

Rusijos prezidentas į iškilmes 
gegužės 9 d. pakvietė daugiau 
kaip penkiasdešimties šalių de
legacijas.

Praėjusią savaitę Maskvos me- 
ras Jurij Lužkov pranešė, kad 
gegužės 9 dienos renginiuose 
dalyvaus 57 pasaulio valstybių 
atstovai. Kvietimą po ilgų 
dvejonių jau priėmė JAV prezi
dentas Bill Clinton. Į Maskvą 
gegužės 9-ąją atvyks Pran
cūzijos, Vokietijos ir Didžiosios 
Britanijos vyriausybių atstovai. 
(Lietuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas balandžio 1 d. pra
nešė, kad nevyks. — Red.)

Amerikiečiai, prancūzai ir 
anglai karo pabaigos dieną 
švenčia gegužės 8 dieną.

Rusijos URM atstovo nuomo
ne, iš Rusijos armijos nuolat 
bėgama, todėl iš šio atvejo ne
reikia „pūsti” politinės prob
lemos.

Kaip žinoma, kovo 25 d. du 
Rusijos Baltijos karo laivyno 
pėstininkai buvo sulaikyti 
Panerių geležinkelio stotyje. 
18-mečiai Aleksandr Vaselkov 
ir Ruslan Kurdiukov pasitraukė 
iš dalinio, nenorėdami kariauti 
Čečėnijoje.

Ukrainos
parlamentas pašalino

vyriausybę
Kijevas, balandžio 4 (Reuters) 

— Prezidentas Leonid Kučma 
antradienį metė iššūkį Uk
rainos žmonėms modernizuoti 
šalį, vykdant jo siūlomas rinkos 
reformas. O vos porą minučių 
prieš šią jo kalbą Ukrainos 
parlamentas pašalino vyriau
sybę, didele balsų dauguma pa- 
reikšdami nepasitikėjimą ja. 
Prezidento artimi patarėjai 
sakė, kad pasinaudos šia proga 
sudaryti vyriausybę, kuri pajėgs 
vykdyti reformas.

Tai buvo pirmas atvejis nuo 
nepriklausomybės paskelbimo, 
kad vyriausybė buvo pašalinta 
nepasitikėjimo pareiškimu. O 
naujoji vyriausybė bus jau penk
toji posovietiniais laikais.

Prezidentas Leonid Kučma 
pareiškė, kad štai dabar jo 
reformų programa, kurią jis pri
statė po trejų metų neveiklumo, 
jau duoda pirmuosius vaisius. 
Jis ragino parlamentą patvir
tinti 1995 m. biudžetą, kad 
Tarptautinis Valiutos Fondas 
galėtų skirti 1.8 milijonų 
dolerių pradinį kreditą. Pernai 
Tarptautinis Valiutos Fondas 
patvirtino 371 milijonų dolerių 
paskolą Ukrainai.

KALENDORIUS

Balandžio 6 d.: Sikstas, 
Celestinas, Daugirutis, Žintau- 
tė.

Balandžio 7 d.: Šv. Jonas 
Krikštytojas Salietis (1651 - 
1719); Donatas, Hermanas, 
Minvydas, Kantaute. 1882 m. 
gimė rašytojas Antanas Vienuo
lis.
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1995 m. balandžio mėn. 6 d.

LIETUVIŲ TELKINIAI
Nors daugelis pažįsta Taurą 
kaip lituanistinės mokyklos 
„Žiburėlio” klasės steigėją ir 
ilgametę mokytoją, jos didžioji 
meilė yra akvarelių tapyba. 
Baigusi meno mokslus 1981 m. 
Wayne State universitete, 
Taura kuriam laikui nutolo nuo 
tapybos, bet prieš ketverius 
metus vėl prie jos grįžo.

Atvykusieji į parodos ati
darymą turėjo progos apžiūrėti 
Tauros ankstyvesnius ir vėliau
sius paveikslus, tarp kurių buvo 
pastebimi skirtumai. Anks
tyvesni paveikslai pasižymi 
geometrinių formų temomis ir 
šviesesnėmis spalvomis. Pasku
tiniuoju laiku tapyti paveikslai 
dažniau miniatiūriniai, temos 
abstraktiškos ar suabstraktinti 
namai, medžiai, ir kūno formos, 
spalvos tamsesnės. Parodos 
dalyviams buvo proga išgirsti 
Tauros minčių, asmeniškai pasi
kalbėti su ja, pasivaišinti įvai
riais užkandžiais.

Po sėkmingo atidarymo šešta
dienio vakare, nemažai žmonių 
lankė parodą sekmadienio rytą 
Džiaugiantis talentingos me 
nininkės pasiekimais, malo 
nu paminėti, kad keli jos darbai 
gegužės mėnesį bus iškabinti 
Bunting Gallery, Royal Oak 
priemiestyje. Ši galerija verta 
lietuvių dėmesio, nes joje dažnai 
eksponuojami Rytų Europos 
kraštų dailininkų darbai. Šių 
metų gegužės 26 d. Bunting 
Gallery prasideda „Small 
Works Group Show”, kurioje, 
be Tauros meno, bus Egidi
jaus Rudinsko darbai.

Linkime Taurai ištvermės ak
varelių tapyboje bei daug 
sėkmingų parodų ateityje.
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PRIEŠVELYKINIS
RENGINYS

DETROIT, MI
SENJORŲ KREPŠINIO 

PIRMENYBĖS

Detroite š.m. balandžio 1 ir 2 
d. vykusiose ŠALFAS s-gos Sen
jorų krepšinio pirmenybėse 
dalyvavo penkios komandos. 
Pirmenybių nugalėtojas Ha
miltono „Kovas”, laimėjęs prieš 
Toront „Aušrą” 68-60. Trečioji 
vieta teko Čikagos „Lituani- 
cai”, nugalėjusiai Detroito 
„Kovo” I komandą 56-48. 
Turnyrą stebėjo gausus būrys 
Detroito lietuvių. Šeštadienio 
vakare buvo suruoštas susipa
žinimo vakaras. Pirmenybių 
rungtynės ir susipažinimo vaka
ras vyko Dievo Apvaizdos 
Kultūros centre.

A.A.
ALGIRDAS MANVYDAS

Balandžio 2 d. mirė buvęs Det
roito „Baltijos” skautų tunto 
tuntininkas inž. Algirdas Man- 
vydas. Paliko liūdinčius — 
žmoną Stasę, sūnų Stasį ir 
marčią Aldoną, dukrą Loretą, 
10 vaikaičių ir penkis provai
kaičius. Balandžio 7 d., po šv. 
Mišių St. Patrick bažnyčioje 
Union Lake, Michigan, laido
jamas Holy Sepulchre kapinėse, 
kur ilsisi jo a.a. sūnus Tomas.

SĖKMINGOS
REKOLEKCIJOS

Šv. Antano bažnyčioje re
kolekcijas pravedė Kauno Šv. 
Mykolo Arkangelo — Įgulos 
bažnyčios klebonas kun. Ri
čardas Mikutavičius. Jo pa
mokslai daugeliui rekolekcijų 
dalyvių priminė šios parapijos 
įkūrėją a.a. kun. dr. Igną Bo- 
reišį, kurio pamokslų taip pat 
gausiai rinkdavosi klausyti. Šv. 
Antano parapija šiais metais 
mini savo gyvavimo 75 metų 
sukaktį. Jubiliejus bus švenčia
mas š.m. rugpjūčio 13 d. Jubilie
jinėse Mišiose dalyvaus Detroi
to kardinolas Adam Maida.

lm

SĖKMINGA PARODA

Tauros Underienės pirmoji 
meno paroda Detroito lietuvių 
visuomenei vyko š.m. kovo 
18-19 d. Dievo Apvaizdos 
Kultūros centre. Gausus būrys 
žmonių atvyko šeštadienio 
vakarą į parodos oficialų 
atidarymą. Rengėjų, t.y.,Detroi
to Sendraugių Ateitininkų var
du susirinkusius pasveikino 
Rita Giedraitienė. Ji paminėjo, 
kad džiugu rengti parodą 
Detroite gimusiai, augusiai, ir 
čia vėl gyvenančiai menininkei..

Dail. Taura Zarankaitė Underienė savo paveikslų parodos atidaryme, S.m. 
kovo 18 ir 19 d., vykusiame Dievo Apvaizdos Kultūros centre, Detroite.

Nuotr. J. Urbono

Šv. Antano parapijos moterys 
Verbų sekmadienį ruošia prieš- 
velykinį pyragų, tortų ir namie 
gamintų sūrių išpardavimą. 
Veiks gausūs Velykų stalo 
patiekalų laimėjimai. Parapijos 
choristės tuo pačiu metu rengia 
savo kūrybos darbų parodą, 
kurioje bus galima ne tik pasi
grožėti, bet ir įsigyti mūsų kūry
bingų moterų tapytų ir spalvo
to stiklo paveikslų, veidrodžių ir 
kt. Visi kviečiami.

L.Š.S.I. CENTRO 
VALDYBOS POSĖDIS

Lietuvos Šaulių s-gos išeivijoje 
centro valdybos posėdis šešta
dienį, balandžio 1 d., vyko vado 
Mykolo Abariaus namuose, Li
vorną, MI. Dalyvavo 12 CV 
valdybos nariai iš Čikagos, 
Toronto ir Detroito.

Pradėdamas posėdį vadas M.

Abarius pasveikino dalyvius. 
Susikaupimo mmute pagerbta 
žymi skautė ir šaulė Emilija 
Putvytė š.m. kovo 22 d. mirusi 
slaugos namuose Putname. 
Buvo aktyvi šaulė nuo 1922 m. 
Po to M. Abarius kvietė visus 
vieningai ir sutartinai veikti. 
Mirtis retina kuopas. Dabar vei
kia 15 rinktinių ir 150 dalinių.

Vyko v-bos narių pranešimai. 
Vado pavaduotojas J. Mikulis 
pranešė, kad nauju narių beveik 
nėra. Mirusiųjų sąrašai ilgėja. 
Jis perskaitė Klaipėdos rinkti
nės iš Lietuvos padėką už jiems 
užsakytą „Draugo” dienraščio 
prenumeratą. Iždininkas prane
šė, kad nuo š.m. balandžio 1 d. 
pasitraukia iš pareigų. Jo pa
reigas perimti ir baigti likusią 
2 metų kadenciją sutiko Šarū
nas Mingėla.

Sporto vadovas Balys Savic
kas pranešė apie š.m. rugpjūčio 
4-7 d. Vilniuje vyksiančias šau
dymo varžybas. Trumpai apibū
dino balsavimus dėl uniformų.

„Baltijos” jūrų šaulių kuopai 
užsidarius, jos vėliava buvo per
duota vadui M. Abariui.

Po posėdžio visi buvo pakvies
ti puikioms vaišėms ir paben
dravimui. Pietus pagamino C V 
sekretorė Onutė Abarienė. Mal
dą prieš valgį sukalbėjo ūkio 
vadas Juozas Kinčius.

ST. BUTKAUS ŠAULIŲ 
KUOPOS METINIS 

SUSIRINKIMAS

St. Butkaus šaulių kuopos 
metinis narių susirinkimas sek
madienį, balandžio 2 d., vyko 
Šv. Antano parapijos patalpose, 
Detroite. Dalyvavo 16 narių ir 
svečių.

Kuopos vado pavaduotoja Da
nutė Petronienė pradėjo susi
rinkimą, pakviesdama Matą 
Baukį vadovauti jo eigai. 
Kuopos vėliavą įnešus Alfonsui 
Lukui, maldą sukalbėjo kape
lionas kun. Alf. Babonas. Miru
sieji nariai pagerbti susikau
pimo minute. Sekretorės Re
ginos Juškaitės perskaitytas 
praėjusių metų s-mo protokolas 
buvo priimtas be pataisų. Vado 
pavaduotoja pranešė apie praė
jusių metų veiklą: kuopos atsto
vai dalyvavo LŠSI suvažiavime 
Čikagoje; įvyko du posėdžiai. 
Ypatingų projektų nebuvo. Iš
reiškė padėką iždininkui Matui 
Baukiui už rūpestingą knyg- 
vedybą. Įvyko išvažiavimas į 
„Pilėnų” stovyklavietę. Vadė 
padėkojo už atliktus darbus 
Lidijai Mingėlienei, Onutei Pus- 
dešrienei ir Eugenijai Bulo
tienei. Išreiškė padėką Vladui 
Jomantui už rūpestingą prie
žiūrą ligonio buv. pirm. Eduar
do Milkaus. Iš pareigų pasi
traukė v-bos narys Algirdas 
Vaitiekaitis.

Iždo pranešimą atliko ižd. 
Matas Baukys. Revizijos komi
sijos narys Albinas Pusdešris 
pranešė, kad sausio mėn. buvo 
patikrintos iždo knygos ir rastos 
tvarkingai vedamos.

Susirinkime buvo renkamas 
kuopos vadas, nes buv. pirm. 
Ed. Milkui susirgus, pareigas 
turėjo tęsti pavaduotoja. Nauju 
vadu išrinktas Jonas Šostakas, 
vado pavaduotoja — Danutė Pet
ronienė. Valdyba iki kadencijos 
pabaigos liko ta pati.

LŠSI vadas Mykolas Abarius 
padėkojo valdybai už bendra
darbiavimą ir dalyvavimą šau
lių visuotiniame s-me, Čikagoje. 
Pasveikino ir sėkmės darbe lin
kėjo naująjam kuopos vadui ir 
jo pavaduotojai. Pasveikino 70 
metų šauliškoje veikloje da 
lyvaujančią Adą Poderienę. Pri
siminta Šaulių s-gos įkūrėjo 
Vlado Putvio giminaitė Emili
ja Putvytė š.m. kovo mėn. 22 d. 
mirusi Putname, slaugos na
muose. Baigdamas kvietė visus 
dirbti kartu.

Susirinkimas baigtas vėliavos 
įteikimu naujam kuopos vadui. 
Išnešus vėliavą ir sugiedojus 
Lietuvos himną, visi dalyviai 
susibūrė pabendravimui ir už- 
kandžiams.

Regina Juškaitė

Danutė Petruaevičiūtė ir Roma Petruševičienė jų „Šilo” koncertui Detroite 
dekoruotoje scenoje.

Nuotr. J. Urbono

ST. PETERSBURG, FL
ALRKM S-GOS 76 KUOPOS 
METINIS SUSIRINKIMAS

Amerikos Lietuvių Katalikių 
Moterų s-gos 76-tos kuopos me
tinis narių susirinkimas vasario 
17 d. vyko Florida Power patal
pose. Kuopos pirm. Valerija 
Leščinskienė pasveikino pir

Amerikos Lietuvių Tautinės sąjungos St. Petersburgo skyriaus valdyba ir svečiai. Iš k.: I eil.
— skyriaus pirm. J. Šulaitis, D. Mackialienė, S-gos pirm. dr. L. Kriaučeliūnas, Ir. Kriaučeliūnienė 
ir J. Žvinys. II eil. — B. Miklienė, V. Miklius, V. Jurkūnienė, J. Jurkūnas, A. Šulaitienė ir L. 
Žvynienė. Nuotr. A. Česnaitės

mame šių metų susirinkime da
lyvaujančias nares ir svečią — 
prel. V.. Balčiūną, atvykusį iš 
Putnam, CT.

Valdybos narėms atlikus veik
los pranešimus, ilgiau sustota 
prie E. Šatraitienės pateikto 
kuopos finansinės padėties 
pranešimo. Iždo globėjos Elena 
Vilnis ir Vanda Gruzdienė pa
tvirtino, kad iždas gerai tvar
komas.

Šiuo metu ALRK Moterų s-go- 
je vyksta naujų narių verbavi
mas. Labai apsidžiaugėm, kad 
šiame susirinkime kuopon įstojo 
dalyvavusios viešnios — O. Sen
kuvienė, A. Tamulionienė ir M. 
Juozaitienė. Mūsų kuopa naujų 
narių vajuje vėl nori būti pir
moje, arba bent antroje vietoje.

Trumpą žodį tarė prel. V. Bal
čiūnas. Jis supažindino su 
keliomis lietuvių bei anglų 
kalba parašytomis knygelėmis 
ir pranešė, kur jas galima užsi
sakyti. Kuopos pirm. V. Leščins
kienė perskaitė laišką, kad 
Lietuvoje labai trūksta mišiolų 
(jų kaina yra 10 dol.). E. Šatrai- 
tienė sutiko tvarkyti mišiolų už
sakymus. Kiekviename mišiole 
buvo lapas su aukotojo vardu ir 
pavarde.

Sekė naujos valdybos rinki
mai. Iš veiklos pranešimų 
išryškėjus, kad praėjusių metų 
valdyba sutartinai labai gerai 
dirbo, valdyba aklamacijos būdu 
buvo perrinkta dar vieneriems 
metams. Valdybą sudaro: Vale
rija Leščinskienė — pirmininkė, 
Vanda Vaitkevičienė — vicepir
mininkė, Rozalija Plepienė — 
protokolų sekretorė, Dolores 
Jonaitis — finansų sekretorė, 
Irene Daktanas — iždininkė, 
Elena Vilnis ir Vanda Gruzdie
nė, — iždo globėjos. Bronė

I

Balutienė ir Eugenija Šatrai- 
tienė — renginių vedėjos. Don- 
na Kamm — garbės pirmininkė.

Susirinkime dalyvavęs kun. 
S. Ropolas pasidžiaugė darbingu 
kuopos metiniu susirinkimu, 
sukalbėjo maldą už sergančias 
ir mirusias kuopos nares. Lin
kėjo visoms sėkmingų metų.

Susirinkimui pasibaigus, 
pirm. V. Leščinskienė pakvietė

vaišintis ir pranešė apie prieš- 
velykinį narių susirinkimą; 
Florida Power patalpose. Vai
šinantis narių suneštiniais pa
tiekalais, visiems smagu buvo 
pabendrauti po ilgesnio nesi
matymo.

A.A.
EMILĖ MIKALAUSKIENĖ

Po ilgos ir sunkios ligos prieš 
dvejetą mėnesių savo namuose 
mirė 92 metų amžiaus sulauku
si a.a. Emilė Mikalauskienė, bu
vusi ilgametė ALRK Moterų 
s-gos narė. Mirė globojama sū
naus ir sesers.

1954 m. atvykę Amerikon, 
Emilė ir jos vyras gyveno Wor- 
cester, MA. Ten įstojo į ALRK 
Moterų s-gos 5 kuopą, jos sesuo 
Liuda Sprindžiūnienė jau buvo 
69-tos k-pos narė. Apsigyvenu
sios Floridoje abi įsijungė į 
ALRK Moterų s-gos 76 kuopos 
veiklą. E. Sprindžiūnienė buvo 
76 kuopos iždininkė daug metų.

A.a. Emilė Mikalauskienė 
buvo gimusi Lietuvoje, gausio
je 10 vaikų šeimoje. Nepaisant 
didelės šeimos vargų, velionė 
užaugo) gera šeimininkė, pasi
žymėjusi valgių gaminime. Jos 
specialybė buvo tortai. Tiek 
Worcesteryje, tiek ir Floridoje 
gyvendama, Motinos'dieną 
švenčiant, ji kuopų nares ir 
svečius susirinkime pavaišin
davo savo gamybos dideliu „Na
poleono” tortu. E. Mikalauskie
nė buvo veikli ir kitose draugi
jose, iki liga ją pakirto. Visada 
buvo linksma ir malonaus būdo.

Sujos liūdinčia šeima liūdi ir 
maldoje prisimena ALRK Mote
rų 76 kuopos narės. Ilsėkis 
ramybėje, miela Sese.

Donna Kamm
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• Redakcija už skelbimų turini 
neatsako. Skelbimų kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą ką 
nors skelbti.

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4847 W. 103 St., Oak Lawn, IL

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

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

3900 W. 95 81. Tai. (708) 422-0101
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd. 3 v p p -7 v.v anlrd 12 30-3 v.p p 
Irečd uždaryta, katvd 1-3 v p p . 

penki ir šeštd 9 v.r -12 v.pp.
6132 S. Kedzle Ava., Chicago 

(312) 778-6969 arba ,312) 489 4441 
DR. K. A. JUČAS

ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 

IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 
KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja

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

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

Tai. kabineto Ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Ava., Cicero

Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyrus treč Šešt ,2 iki 4 vai p.p

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
172 Schlller St., Elmhurst, IL 60128 

706-641-2600
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tai. 708-834-1120

DR. S. LAL
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS

7722 S. Kedzle, Chicago 60052 
Tai. 312-434 2123

Pirmd 2 v p p - 7 v v , antr 9 v r - 12, 
ketvd 12-4 v p p . penktd 12-6 v v

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

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzle Ava., 
Chicago, III. 60652

• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba.
• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Prašome 
siunčiant pasilikti kopiją.

• Birštone sausio 28-29 d. 
vyko vyskupijos katalikų moky
tojų dvasinės atgaivos savaitga
lis. Renginio dalyviai klausėsi 
paskaitų, kurias skaitė „katali
kų pasaulio” leidyklos direkto
rius R. Černiauskas, Kauno Ka
talikų Teologijos fakulteto doc. 
kun. J. Ivanauskas, kun. Č. Ka
valiauskas, vienuolės Diana ir 
Dorotė iš Jungtinių Amerikos 
Valstijų. Mokytojus aplankė ir 
tauriu žodžiu sustiprino Kaišia
dorių vyskupas J. Matulaitis.

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

9830 S. Rldgeland Avė. 
Chicago Rldge, IL 8041S 

700-636-0622 
4148 W. 83rd St. 

312-738-7709

Cardlac Dlagnosls, Lt d. 
Marquette Medlcal Bulldlng 

6132 S. Kedzle 
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 Dundee Ava., Elgln, III. 60120 

Tai. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tai. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

Dr. RAIMUNDAS RUGINIS
Chiropraktinis gydymas nuo 

nugaros, kaklo ir galvos skausmų
1025 Ogden Av*.
Utį*, IL 60532 

Tai. 708-963-1410

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS (
0132 S. Kedzle

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

Vizitai apmokami Medicare
Kabineto tel. (312) 776-2080 

Namų 708-440-5545
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms

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

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

Valandos pagal susitarimą
Tel. (312) 565-7788

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS

Good Samarltan Medlcal Center- 
Napervllle Campus 

1020 E. Ogden Ava., Sulis 310, 
Napervtlle IL 00663 
Tel. 706-627-0060 

Valandos pagal susitarimą 
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Amerikos Balti} Laisvės lygos konferencijoje priėmusi Čečėnijos preziden
tui skirta Laisvės žymenį, kalba Lietuvos seimo narė Romualda Hofertienė.
Vertėjauja Valdas Graužinis. v, . .. .Nuotr. Aivars Jerumams

LIETUVA IR IŠEIVIJA: 
IDĖJOS IR VEIKSMAI

JUOZAS KOJELIS
Lietuvos seimo narė Romual

da Hofertienė 1995 kovo 11 d. 
Los Angeles latvių bendruome
nės centre Čečėnijos prezidento 
Džocharo Dudajevo vardu pri
ėmė Amerikos Baltų Laisvės ly
gos skirtų 1994-jų metų laisvės 
žymenį.

Amerikos Baltų Laisvės lyga 
į Amerikos baltų visuomeninį 
gyvenimų išėjo su drųsiomis 
idėjomis ir naujais veiklos 
būdais. Pagrindinis tikslas buvo 
į Amerikos vyriausybės kasmet 
kartojamų okupacijos ir aneksi
jos nepripažinimo formulę 
įkvėpti naujos gyvybės. Pasise
kė geriau negu buvo tikėtasi. 
Jau 1982 m. Lygos pastangomis 
JAV Kongresas priėmė jungtinę 
rezoliucijų, įpareigojančių Ame
rikos prezidentų skelbti „Baltų 
laisvės dienų” ir išleisti specia
lių proklamacijų. Nors pirmoji 
rezoliucija turėjo tam tikrų trū
kumų, tačiau nuo nepriklauso
mybių praradimo dienos tai 
buvo pats stipriausias Amerikos 
prezidento ir Kongreso oficialus 
pasisakymas už Baltijos valsty
bių laisvę. Kitais, 1983 metais, 
kartu veikiant su Baltuosiuose 
rūmuose dirbusiu Linu Kojelių, 
prezidentas Ronald Reagan į 
Baltuosius rūmus pakvietė 200 
Amerikos baltų, pasakė kalbų, 
paskelbė 1993-jų metų „Baltų 
laisvės dienų” ir pasirašė pro
klamaciją. „Amerika užsienio 
politikos žaidime ėmė naudoti 
Baltijos kortą” — įvykį taip 
interpretavo Vakarų Europos 
spauda.

Vėliau iki Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimo 1990 m. Baltų 
laisvės dienos ir prezidento pro
klamacijos kartojosi kasmet.

Tačiau Baltų lyga nepasidavė 
rutinos monotonijai ir kasmet 
savo veiklų turtino. Lygos pas
tangomis prez. Reagan 1983 m. 
parašė laiškų ir išsiuntinėjo 
visiems Jungtinių Tautų na
riams, nurodydamas priežastis, 
kodėl Amerika nepripažįsta 
Baltijos valstybių okupacijos ir 
aneksijos; energingai veikė, kad 
baltų kalbomis programos iš 
Laisvės radijo būtų perkeltos į 
Laisvosios Europos radiją; kas
met ruošė žmogaus teisių kon
ferencijas, kurios atgarsį 
rasdavo amerikiečių spaudoje, 
nes dalyvaudavo aukšto rango 
vyriausybės atstovai, Kongreso 
nariai, vyskupai, intelektualai, 
garsūs žurnalistai.

1984 m. Baltų lygai pasisekė 
„išbaidyti” Sovietų Sąjungų iš 
pasaulinės olimpiados, ir tas 
įvykis susilaukė viso pasaulio 
dėmesio. Lygos atstovai daly
vaudavo televizijos debatuose 
ne tik Amerikoje, bet ir kitose 
valstybėse.

Visą tų dešimtmetį Lygos 
veikla buvo dinamiška ir apėmė 
plačias politinės rezistencijos 
sritis. Tas laikotarpis tebelau
kia istorikų dėmesio.

Nuo 1984 m. Baltijos valsty
bių kovoje dėl laisvės nusipelniu
siems asmenims ar grupėms 
Lyga pradėjo skirti „Laisvės 
žymenis” (Freedom awards).
1984- jų metų žymuo buvo pa
skirtas „Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikai” ir suma
niai drąsiems jos leidėjams,
1985- jų — tuo metu pasaulyje 
pagarsėjusiam vyskupui Juli
jonui Steponavičiui. Vėliau 
gavo Estijos, Latvijos ir kiti 
Lietuvos kovotojai. 1994-jų

metų „LaisvėB žymuo” ir absen
tia buvo paskirtas Čečėnuos did
vyriui — prezidentui Džochar 
Dudąjevui. Žymenį jo vardu pri
imti iš Lietuvos atvyko Lie
tuvos Nepriklausomybės Atkū
rimo Akto signatarė, dabartinio 
Seimo narė ir „Lietuvos Seimo 
geros valios misijos” vadovė 
Romualda Hofertienė (TS). Kiti 
grupės nariai: Romualdas Ozo
las (Centro), Algirdas Patac
kas (KD), Saulius Pečeliūnas 
(Dem.), Zbignevas Semenovičius 
(lenkų) ir Alfonsas Vaišnoras 
(TS).

Ar toks žymenų įteikimas 
turi kokią prasmę? Į tokį klau
simą 1986 m. spalio 18 d. atsakė 
vysk. Paulius Baltakis, priim
damas žymenį vysk. Julijono 
Steponavičiaus vardu. Jis kalbė
jo; „Gal kas į žymens įteikimą 
asmeniui in absentia pažiūrės 
kaip į reikšmės neturintį ges
tą... Bet aš užtikrinu jus, mano 
bendraminčiai, kad jūsų darbas 
yra žinomas ir kad yra tikras 
dvasinis ryšys, peržengiąs kon
tinentų ir vandenynų nuoto
lius”. Ir jis pacitavo iš LKB 
Kroniką (nr. 7), kur su dėkingu
mu buvo atsiliepta į tokio žy
mens jai paskyrimą 1984 metais.

Kaip „Kronika” prieš dešimtme
tį, taip šiais metais jautriai ir 
pagarbiai atsiliepė R. Hofertie
nė: „Baltų Laisvės lyga nepa
sidavė klaidinimams ir drąsiai 
išreiškė savo poziciją, apdovano
dama prezidentą Džochar Du
dajevą. Tai didžiulė moralinė ir 
politinė parama kenčiančiai če
čėnų tautai... Tepaseka jūsų 
kilniu pavyzdžiu pasaulio vy
riausybės, organizacijos ir visi 
geros valios žmonės”.

Romualda Hofertienė, buv. 
matematikos mokytoja, Lietu
vos mokytojų profesinės sąjun
gos pirmininkė ir kelių kitų 
organizacijų veikėja, neišsemia
mos energijos moteris, jaučia 
pareigą šalia tiesioginių pareigų 
Seime dalyvauti kitų skriau
džiamų mažų tautų laisvės ko
vose. „Gini kitą — gini save. 
Paremi kito laisvės troškimą — 
stiprini ir savo laisvę, savo 
valstybingumą” — yra jos mora

linis ir visuomeninis-politinis 
credo. Kai Maskvos agentas 
Šervardnadzė niokojo Gruzijos 
nepriklausomybę, ji nuskubėjo 
ten, teikdama moralinę paramą 
teisėtam prezidentui Zviad 
Gamsakhurdia, o žuvus jam, 
dalyvavo jo laidotuvėse. Dabar 
jėgas ir energiją skiria kelti 
viešumon Rusijos nusikaltimus 
Čečėnijoje ir organizuoti pagal
bą nukentėjusioms čečėnų šei
moms, ypač vaikams. Ji taip pat 
jungiasi į tarptautines organiza
cijas kovai už Tibeto laisvę.

Romualdos Hofertienės daly
vavimas Amerikos Baltų Lais
vės lygos konferencijoje, atsto
vaujant plačiosios rezistencijos 
prieš blogį pasaulyje Lietuvos 
jėgoms, simbolizavo Lietuvos ir 
išeivijos pozityvių idėjų susitiki
mą ii- akcijos suderinimą.

Savo žodyje, priėmus žymenį, 
R. Hofertienė išryškino gen. Dž. 
Dudajev rolę, kad sovietai ne
pajudėjo 1991 m. prieš Estijos 
išsilaisvinimo sąjūdį: „Sovietų 
generolo Dudajev pasipriešini
mas Maskvos įsakymui pravesti 
kruvinus įvykius 1991 m. Esti
joje, buvo didžiulė parama ne vien 
tik estams. Nežinia, kaip toliau 
būtų klostęsis Lietuvos ir Lat
vijos likimas, jei Dudajevas 
būtų pasielgęs Estijoje, kaip su 
jo tauta dabar sovietiniai Rusi
jos generolai elgiasi Čečėnijoje”.

Kalbėdama apie Lietuvos Ne
priklausomybės atkūrimo datą, 
kovo 11-tąją, Romualda Hofer
tienė taikliai pastebėjo, kad 
Lietuva ir kitos dvi Baltijos 
valstybės turėjo išeiviją, lyg 
langą į Vakarus. Nors okupan
tai trukdė, bet išeiviai pro tą 
langą matė bolševikų daromas 
skriaudas ir pranešė Vakarų 
pasauliui. Tas priartino kovo 
11-sios Aktą. Čečėnai, deja, savo 
išeivijos neturi.

Žymenį įteikęs Estijos garbės 
konsulas Jaak Treiman apgai
lestavo, kad ir Bush neturėjo, ir 
Clinton neturi aiškiai formuluo
tų užsienio politikos principų ir 
savo miglota laikysena nepadrą
sina demokratinių procesų bu
vusioje Sovietų Sąjungos terito
rijoje. Dėl to kenčia ir čečėnų

tauta.
Trumpą žodį Kovo 11-tosios 

tema tarė ir Lietuvos garbės 
gen. konsulas Vytautas Če 
kanauskas.

Baltų Laisvės lygos pirminin
kas Robert Kerr paryškino Vy
tauto Landsbergio didvyrišką 
laikyseną Lietuvos Nepriklau
somybės atkūrimo įvykiuose, o 
R. Hofertienę pakvietė tapti 
Lygos garbės nare. Ji pasipuošė 
Lygos ženkleliu.

Maldą sukalbėjo ir susikaupi
mo minutę, pagerbiant Čečėni
jos laisvės kovotojus, pravedė 
kun. Aloyzas Volskis, uždarymo 
žodį tarė Lygos vicepirmininkas 
dr. Zigmas Brinkis. Programai 
vadovavo buv. Latvijos konsulas 
Aivars Jerumanis. Meninėje da
lyje grojo kylanti smuikininkė 
Ieva Mickutė, skambino jaunas 
latvių pianistas Peter Svalbe. 
Visi dalyviai giedojo Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos himnus, iš 
juostos nuskambėjo ir Čečėnijos 
himno melodija.

Svečių tarpe buvo dr. Frank 
De Balogh-Amerikos vengrų 
fed. pirm., „Pagalbos Ukrainai” 
d-jos delegacija su pirm. Lubo- 
myr Osadca, sveikino raštu du 
kongreso atstovai ir Latvijos 
parlamentarų grupė.

Danutė Bindokienė

Po koncerto
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IŠ IPATĖLIO ŠNEKTŲ
JURGIS JANKUS

Užsimetęs kailinius, išėjo į kiemą. Tylu. Tik Storpirščiai 
jau sukilę ar dar nesugulę, nes iš trobos lango šviesa 
krito tiesiai ant svirno sienos. Pakėlė akis į dangų pažiū
rėti, kur Sietynas, bet dangus buvo apsiniaukęs. Įėjo 
vidun, bet lova netraukė. Ievutės šauksmas tebestovėjo 
galvoje kaip gyvas. Buvo toks jausmas, kad atsigulsi, 
užmerksi akis, ji ir vėl atbėgs prie lango. Lyg norėdamas 
ją pamatyti, vėl priėjo prie lango, bet tuo metu kažin 
kas šmėkštelėjo pro sodą Storpirščio kieme ir nuskubino 
tvartų link. Samuolis negalėjo pasakyti, ar tikrai taip 
buvo, nes matė tik kreiva akim. Žiūrėjo į laukus, o 
pamatė, kas buvo už sodo, be vis tiek atsisėdo ant suolo, 
alkūne pasirėmė į palangę ir ėmė žiūrėti. Nereikėjo žiū
rėti, bet kai kaimynas ima judėti vidurnaktį, nebenori 
taip palikti. Po kiek laiko atvažiavo į kiemą vienkinkis. 
Kur dabar tuo laiku? Turėjo kas atsitikti. Samuolis net 
prie stiklo prigludo. Jeigu iš kiemo suktų į dešinę, pro 
langą negalėtų matyti. Bet kur į aną pusę suktų. Ne
bent į malūną. Bet lauke jokio vėjo. Ir į klėtį nebuvo 
matyti ką vaikščiojant. Ilgai netrukus iš už trobos kampo 
išvažiavo. Ratuose sėdėjo du. Vienas prieky, kitas gale 
atbulas, kojas žemyn nuleidęs. Samuolį suėmė smal
sumas sužinoti, kur jie dabar vidurnakty. O gal jau ir 
paryčiai, nors gaidžių dar nebuvo girdėjęs. Jis vėl pakilo 
ir išėjo prie vartų. Buvo pašalę. Jau antrą savaitę 
gyvuliai ganėsi želmenyse. Labai aiškiai ratai barškėjo 
pašalusiu keliu. Nenuvažiavo tiesiai, o pasuko į kelią 
pro jaują, bet ir čia tolyn nenuvažiavo. Pabarškėjo per

Baltų Laisvės lygos konferencijoje, įvykusioje Los Angeles, C A, kovo 11 d., 
Lietuvos seimo narė Romualda Hofertienė, Lygos vicepirm. dr. Zigmas 
Brinkis ir kun. Aloyzas Volskis.

Nuotr. Jono Matulaičio

LANDSBERGIO IR
ŠLEŽEVIČIAUS BYLA 

NEBAIGTA

Vytautas Landsbergis, grįžęs 
iš kelionių į JAV ir Daniją, kur 
aktyviai spaudė Vakarų politi
kus dėl NATO išplėtimo į Balti 
jos valstybes, atsakė į „Lietuvos 
aido” žurnalisto klausimus apie 
jam iškeltą bylą dėl ministro 
Urmininko garbės įžeidimo.

Dėl teismo sprendimo sumo
kėti 6,000 litų Adolfui Šleže
vičiui, nuteistasis kreipėsi j 
aukštesnę teisino instancijų. 
Pasak Vytauto Landsbergio, 
apylinkės teismas padarė keletą 
procedūrinių sprendimų ieškovo 
naudai. Beje, žmonės pradėjo 
rinkti pinigus, kad Vytautui 
Landsbergiui nereikėtų pačiam 
mokėti 6,000 litų. Vytautas 
Landsbergis į tai pasakė, kad 
moralinė parama jam labai 
svarbi, tačiau jis tiki kitokiu 
teismo sprendimu, nes būtų 
labai blogai, jei žmonės supras
tų, kad su valdžia bylinėtis be 
viltiška.

Vytautas Landsbergis pasakė, 
kad jį linksmai nuteikė vokas 
su 100 dolerių čekiu, kurį jis 
gavo Čikagoje per Amerikos 
lietuvių surengtą Vasario 
16-osios minėjimą. Vytautas 
Landsbergis sakė, kad, laimėjęs 
bylą, šį čekį perduos Demokra
tinės spaudos rėminio fondui.

(LA, 02.25)

Kaip jau turbūt „visas pašau 
lis” žino (juk „Draugas” labai 
daug vietovių ir kraštų aplan
ko), praėjusį sekmudienį Čika
goje įvyko labai sėkmingas kon
certas mūsų dienraščio naudai. 
Apie jį bei programos atlikėjus 
daug rašyta prieš; jau buvo, ir 
dar bus, nemažai gražių žodžių 
parašyta post factum, nes visos 
rengėjų viltys pasitvirtino ir 
koncertas tikrai puikiai pavyko.

Net po kelių dienų mintys 
nuolat grįžta prie balandžio 2 d. 
— sekmadienio. Ne vien dėl šau
nios koncerto programos, bet la
biausiai dėl daugybės rankų, vi
suomet pasiryžusių savo darbu, 
talentais, aukomis ir palan
kumu remti vienintelį už 
tėvynės ribų dar gyvuojantį 
lietuvišką dienraštį. Jau daug 
kartų minėjome, kad nuosta
biausi mūsų ištekliai yra 
žmonės — lietuvių visuomenė, 
kuri nuolat parodo daug nuošir
dumo ir paramos. Su tokiu tvir
tu užnugariu nesunkus joks dar
bas, netrūksta noro augti, 
tobulėti, stengtis. Net sutiktos 
kliūtys (negalėtume skųstis jų 
stoka) nebaido.

Dabar dar grįžkime prie kon
certo -- ne prie programos, o 
žmonių, kurie įų ruošė, kurie 
nuo scenos džiugino kiaušy 
tojus. Nemažai įų tin i yr turėjo 
tiesiogių ryšių su „Draugu”, 
pvz. , Čikagos Lietuvių operų? 
choro valdybos pirm. Vytautas 
Rodžius, talentingasis akmnpa 
niutonus Ričardus Šokas, musu 
šaunuolė solistė Dana Stau 
kaitytė, solistai Vaznelis, 
Vaclovas Momkus, o per jį oi 
Margarita Momkiene. Nor*- ina 
estro Alvydas Vasaitis jokiais 
ryšiais su dienraščiu neaušti j 
šęs, bet jo pastangos, nuošit 
dūmas ir pasiaukojimas, ruo 
šiant. chorų bei solistus kon 
certui, buvo begalinis. Rezulta 
tai akivaizdūs, o padėkos žo 
džiai už jo darbų, atlikta vien už 
„ačiū”, atrodo blankūs, nepn 
kankanu. Juo labiau, kad 
laikas, sunaudotas ruošiant 
„Draugo” koncertų, buvo labai 
brangus ir Čikagos Lietuvių 
operos chorui, ir maestro Vasai 
čiui: ne už kalnų (gegužės 14 d.) 
ir „Perlų žvejų” premjera, ir jai 
reikia ruoštis.

Jeigu pradėtume rašyti apie 
„Draugo” renginių komiteto 
įnašą į šio koncerto mošą ir ki 
tus darbus dienraščio labui, 
kelių puslapių nepakaktų. 
Talkininkai ir labai darbštūs, ir 
gausūs, tad net nemėginsime jų 
išvardinti, tik visiems kartu 
pareiškiame padėką, o ypač

Birutei Jasaitienei, Marįjai Re- 
roienei, Vaclovui Momkui.

Kartą pradėjus minėti „Drau
go” geradarius, neįmanoma 
apsieiti be labai svarbios talkos, 
kurią teikia Draugo fondas. 
Visą pagrindinį darbą nuo pat 
pradžios veža ir sėkmingai 
„milijoninį daigą” dienraščiui 
stengiasi dideliu medžiu 
išauginti, Draugo fondo Tarybos 
pirm. Bronius Juodelis. Jis 
planuoja „vąjus”, kiekvieną su
tiktąjį šnekina tapti DF nariu, 
kituose telkiniuose fondui su
randa atstovų, kad tik darbai 
sėkmingiau vyktų. Ir vyksta. 
Štai Kalifornija jau sukruto 
ruošti DF koncertą Los Angeles 
mieste balandžio 23 d. (DF ten 
vadovauja nuolatinis mūsų 
bendradarbis Vytautas Šeš
tokas). Galbūt ir kituose tel
kiniuose renginiai DF labui pla
nuojami.

Reikia pažymėti, kad sol. 
Jonas Vaznelis, publiką žavėjęs 
savo balsu ir asmenybe Jau
nimo centro scenoje, yra DF in
vestavimų komisijos pirmi
ninkas. o Vaclovas Momkus, ku
rio ne tik klausėmės praėjusį 
sekmadienį, bet dažnai girdime 
įvairiuose renginiuose, taip pat 
priklauso DF lėšų telkimo komi
tetui Vadinasi, jų pastangos 
padėti musų dienraščiui nesiri- 
bujo vienkartiniu pasirodymu
ienoje “t regimos nuolatos.
Ištiki -ų neįmanoma suskai

čiuoti. kiek žmonių dirba ir kiek 
neapmokamų darbo valandų pa
aukoja. kad dienraščio „varik
lis”. gerai veikęs jau daugiau 
kaip 8ri metus, niekuomet nesu- 
ilutų, todėl redakcijos pareigos 
atrodo palyginti beveik leng
viausio ,. Juk mes turime gausų 
hm j pareigingų bendradarbių, 
t urimi I įbai akylus skaitytojus, 
km ie neleidžia „apsnūsti” ir per 
dideliu klaidų padaryti (mažas 
jie gr- J. ir geraširdiškai atlei
džia); Di augo fondas tebesistie- 
pia i „milijono šviesą”, nors B. 
Ji rb.i'einantis ir iždininko 
part j is; vis dažniau nusiskun
džia, kad negauna laukiamų 
laiškų ir DF narių skaičius la
bai tingiai juda daugyn.

Galbūt šiandien „Draugas” 
neturi tokio gausaus skaitytojų 
būrio, kaip kadaise, bet jis pul
suoja gaivališko gyvybe, kurią 
visi gali pajusti: telkinių veik
los rašiniuose, laiškų skyriuje, 
žinučių gausume, net skelbi
muose. Besiskelbiantys jaučia, 
kad jų skelbimai susilauks 
dėmesio, dėl to ir naudojasi 
„Draugo” puslapiais. Ačiū vi
siems, visiems!

gruodą, pabarškėjo ir sustojo. Gerai įsižiūrėjęs, net galėjo 
įžiūrėti, kaip pasuko iš kelio ir sustojo prie jaujos durų. 
Sustoję stovėjo ir stovėjo. Ir kojos ėmė šalti ir vėsa po 
kailiniais ėmė lįsti, o vežimas nuo jaujos nejudėjo. 
Gerokai sustiręs, atėjo į trobą, atsigulė ant dar ne visaiv 
atvėsusio šalikrosnio, bet užmigti negalėjo. Jau ėmė 
brėkšti, kai vėl išgirdo barškant ratus. Greitai pakilęs, 
pribėgo prie lango. Tuoj atbarškėjo ir vežimas. Abu vyrai 
sėdėjo ant drangų, o arklys bėgo ristele. Įsuko į 
Storpirščio kiemą ir dingo už tvarto kampo. Samuolis 
nuo lango nesitraukė, kol abu vyrai grįžo. Tada vėl 
atsigulė, bet akys nesimerkė. Galvojo kitą dieną 
paklausti, kas atsitiko, bet atrodė nepatogu kaimyną 
užsipulti, o kai Storpirštienė pamačiusi arkliui rezgines 
šieno nešantį paklausė, ar kartais Ievutės kur nematęs, 
ar ką negirdėjęs, ir kai įsišnekusi pasakė, kad tuo pat 
metu dingusi ir mergaitė, ir pinigai, jam susimazgė į 
vieną mazgą ir keistas sapnas, ir aiškiai nugirstas 
šauksmas,ir važinėjimas vidurnaktį. Tik Samuolis buvo 
toks žmogus, kuris be reikalo liežuviu netabaluoja, tai 
tik pasakė, kad nematė ir dar pridėjo: „Pabėgo? O kur 
ji bėgs? Juk nei tėvo, nei motinos, nei kokios giminės. 
Nebent į mišką. Bet ir tai ko. Ar pasikarti?” „Nemanyk, 
tokios nesikaria, kol pinigų turi. Petriukas pratrynė akis, 
tai gal tiesiai į Ameriką išdulkėjo”. Ji daugiau dar norėjo 
pasakyti, bet Samuolis tik krestelėjo rezgines aukščiau 
ant nugaros ir nuėjo į tvartą. Kitą dieną jau visi šnekėjo, 
kad Ievutė su Storpirščio pinigais išdūmė į Ameriką, o 
dar kitą jau apie labai piktą velnią, kuris neprašęs ir 
neklausęs apsigyveno jaujoje. Visi šnekėjo, kiekvienas 
vis kitaip Ievutę į šuns dienas dėjo, tik Samuolis taip 
tylėjo, kad kiti jau ėmė šnekėti esą jam nesmagu, kam 
Petriuko merga taip padarė. Viską pasakęs, nutilo,tik 
vyžos galu sklaidė palaidus plūktinės aslos grumstelius.

„Aš atnešiu kastuvą”, po valandėlės pasakė Petriukas, 
bet tėvas sulaikė. „Nereikia . Tegu iškas tie, kurie 
užkasė”. Atsiklaupęs garsiai sukalbėjo „Amžiną atilsį”. 
Šalia ant vieno kelio priklaupė ir Petriukas. Vėliau sakė, 
kad jau seniai buvo kokį poterį sumetęs, ar bent bandęs 
su Dievu pašnekėti, o tada pirmą sykį pasirodė, kad ir 
Dievas, ir Ievutė abu stovi čia pat, bet vis tiek pakilęs 
paklausė, ar daugiau nieko ir nebedarysią. „Rytoj rytą 
nuvažiuosiu pas uriadniką”. Ir nuvažiavo. Ir uriadnikaa 
jau buvo girdėjęs, kad kažin kokio ūkininko merga 
pavogė pinigus ir išlėkė į Ameriką, bet kai pats 
ūkininkas nieko nesakė, tai ir ieškoti nėjo, bet dabar, 
kai kaimynai viską taip aiškiai susakė, pasišaukė 
stražniką, liepė pakinkyti arklį ir išvažiavo. Petriukui 
su tėvu liepė važiuoti namo ir sėdėti troboj, kad visada 
galėtų prisišaukti, jeigu prireiktų.

Kai uriadnikaa įvažiavo į kiemą, Storpirštis buvo 
diendaržy, o bernas ant skiedryno tašė baslius. Storpirš
tis, pamatęs žandarus, išėjo pasitikti, o bernas, įkirto 
kirvį į kaladę ir atbulas traukėsi prie daržinės, bet uriad- 
nikas pamatė ir liepė stražnikui paimti. Tas užbėgo už 
kito daržinės ąalo ir rado už kampo susigūžusį. Visi suėjo 
į trobą ir ėmė klausinėti apie Ievutę. Išgirdo tą patį, kad 
pavogė pinigus ir pabėgo. Dar sužinojo, kad ją laikė kaip 
savo vaiką, nieko nuo jos neslėpė, žinojo, kur kas yra 
padėta. Žinojo ir kur pinigai, tai pasiėmė, kiek jai reikėjo 
ir dingo. „Visus?” paklausė uriadnikaa. Storpirštis 
susižvalgė su žmona... „Visus?” — Ne visus. Auksinę 
dešimtrublę. Tą, kur Amerikas davė Uršulės Mišiom. 
Klebonui nunešiau popierinę, o auksą pasilikau sau. 
Sakiau, gali kam nors prireikti. Tada matė ją ir Ievut ė. 
Dar ir pasakė, jeigu tokį pinigą turėtų, turtinga būtų” 
„Tai manote, kad su dešimt rublių gali į Ameriką 
nulėkti?” „O ką mes galim žinoti. Ji gal žinojo, gal ir

Samuolių Petriukas žinojo. Kai pui važiuodavo iš gim
nazijos, abu nosis į knygas buvo sukišę. Gal ir 
Samuoliukas žino, kur ji?” -- šnekėjo Storpirštienė. „O 
kur jie buvo?” vėl paklausė uriadnikas. „Va čia. 
Prieskrynėje. Galiu ir parodyti”. Greitai atidarė skrynią 
ir iš prieskrynio išėmė drobinį maišelį. „Visi yra, o 
auksinio nėra”. „Norėjo merga praturtėti", įterpė ber
nas. „Ir nė vienas nejutot?” „Nejutom, — jau prašneko 
Storpirštis. — Kas naminį vagį pajus?” „Ir tu nieko ne
jutai?” uriadnikas staiga atsisuko į berną. „Aš?” — 
nustebo tas. „Aš miegojau”. „Kaip žinai, kad miegojai? 
Ji gal pasiėmė, kai ant skiedryno baslius tašei?” „Ji 
naktį išėjo, o aš tada kamaroj miegojau”. „Tai matei, 
kad naktį išėjo ir nieko nesakai? A?” Tai užtat už 
daržinės slėpeis? Tai užtat? Sakyk į kurią pusę nuėjo. 
Gal nenuėjo. Gal pats pinigus pasiėmei, o ją kur užkišai? 
A? Ko tyli. Prasižiot negali? A?” Ir, sako, taip drožė per 
žandą, paskum per kitą, kad bernas net pasviro, o kai 
kėlė ranką vėl tėkšti, pasakė. „Už ką čia mane daužai, 
kad aš nieko nepadariau. Daužyk, kas padarė. Jeigu 
nori, galiu parodyti ir kur ji yra?” „Tai vesk”, — paliepė 
uriadnikas, o Storpirštienė prišoko ir ėmė šaukti: „Matai 
koks, matai koks. Mes iš proto einam, o jis žino ir 
nesako”. O bernas kaip niekur nieko: „Einam parodysiu 
ir pasakysiu, kaip buvo”. „O kaip buvo? Kaip?” šoko 
Storpirštienė, o bernas: „Kam klausi, kad pati žinai. Ar 
ne pati liepei pasišlapinti pavadį? Ar ne pati liepei 
atnešti agrastų rykščių, kad skaudžiau būtų!” „Ar galva 
tau susimaišė? Kada liepiau? Koki pavadį? Kokių 
rykščių?” šaukė Storpirštiene, bet uriadnikas liepė vesti. 
Bernas nuvedė , jauja b parode šviežiai judintą žemę

(Bus daugiau)
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GIESMĖS PRISIKĖLUSIAM 
KRISTUI

Su pavasarine Velykų dovana 
vėl ateina Dievo Motinos para
pijos choras Clevelande. Jo pir
masis debiutas — kalėdinių 
giesmių įrašas „Prakartėlėn 
skubu”, kaip žinome, susilaukė 
gražaus įvertinimo ir pasiseki
mo, o daugeliui ir dabar tebėra 
dvasinė muzikinė atgaiva. Nau
joji įrašo juostelė, „Prisikėlė 
Jis” pratęs šio džiaugsmo nuo
taiką ilgomis ateities dienomis.

Dievo Motinos parapijos cho
ras, įžengęs į tryliktuosius dar
bo metus, savo aktyvioje muzi
kinėje veikloje yra atlikęs 
įviairiausių pobūdžio koncertų: 
religinių, klasikinės muzikos, 
liaudies ir populiarios muzikos. 
Dievo Motinos — Lietuvos Ma
donų parapijos — tikintieji 
didžiųjų religinių ir tautinių 
švenčių progomis gėrisi choro 
giedojimu. Choras dalyvavęs 
jungtiniuose choruose: Lietuvos 
krikščionybės jubiliejuje Romo
je, Čikagoje, Rochesteryje, sep
tintoje lietuvių išeivijos dainų 
šventėje; su Toronto „Volunge” 
koncertavo Toronte ir Cleve
lande net keturis kartus ir 
ateitinantį mėnesį vyksta kon
certuoti Toronte. Ne kartą kon
certavo su Rochesterio LB cho
ru, „Grandinėlės” ansambliu ir 
t.t.

Ir dabar šis mišrus gražia
balsių choras ii lo naują 
įrašą, šauniai reprezentuojantį 
lietuvių chorinės muzikos 
talentą, kaip ilgai išliekančią 
velykinę dovaną. Choro vadovė 
nuo pat įsikūrimo pradžios yra 
Rita Čyvaitė-Kliorienė, muzikė, 
baigusi Clevelando valstybinio 
universiteto fortepijono klasę, 
ir muzikos pedagogiką Summa cum 
Laude. Kaip lengvojoje atletikoje, 
taip ir muzikiniame pasaulyje, 
Rita pasireiškia kaip talentin

NEW YORKE ORGANIZUOJASI 
NAUJIEJI ATVYKĖLIAI

Per paskutiniuosius 5-6 metus 
į JAV iš Lietuvos yra atvykę 
keletas tūkstančių lietuvių. Vie
ni iš jų pastoviam apsigyveni
mui, kiti su laikinomis vizomis, 
dar kiti ir be jų. Visi jie yra 
pasklidę po įvairius Amerikos 
miestus, bet daugiausia — Čika
goje, New Yorke, Detroite. Sa
koma, kad New Yorke naujai 
atvykusių yra apie pora tūks
tančių. Bet kur jie yra? Tik su 
retomis išimtimis, vieną kitą 
pamatysi lietuviškoje bažnyčio
je, parengime, ar kokiame nors 
minėjime. Su apgailestavimu 
tenka apie juos išgirsti tik 
tuomet, kada kuris nors iš jų 
„pasižymi” ir patenka į tei
sėsaugos rankas. Ačiū Dievui, 
New Yorke apie „pasižymėju
sius”, kaip kad girdisi kituose 
miestuose — nesigirdi.

New Yorke jau prieš porą me
tų buvo pradėta rūpintis kaip 
tuos naujai atvykusius surasti.

Galbūt reikėtų skaityti, kad 
jų beieškant pradžią padarė LB 
Queens apylinkė. Tos apylinkės 
valdyba (pirmininkė Ramutė 
Česnavičienė) suorganizavo 
jiems anglų kalbos kursus, ku
riuos lankė per 30 asmenų. Kur
sai dar ir dabar tebevyksta, tik 
juos lankančių sumažėjo.

Šių metų sausio 15 d. NY LB 
apygardos valdybos rūpesčiu 
(pirmininkė Laima Šileikytė- 
Hood), Apreiškimo parapijos 
salėje, buvo sušauktas organiza
cijų vadovų, naujai atvykusių ir 
kviestų visuomenininkų pasita
rimas, į kurį atsilankė ir Lietu
vos generalinis konsulas dr. Pet
ras Anusas. Buvo pasidalinta 
mintimis, rūpesčiais, ieškota su
rasti kelius į bendradarbiavimą. 
Nieko konkrečiai nenutarus, iš
siskirstyta su viltimi dialogą 
tęsti.

ga ir energijos pilna kūrybinga 
muzikė. Ji jau 10 metų vadovau
ja Šv. Kazimiero lituanistinės 
mokyklos chorui. 1986-1988 m. 
buvo Lietuvių muzikų sąjungos 
pirmininkė. Dirigavo Septinto
je lietuvių dainų šventėje (1991) 
ir Pasaulio lietuvių dainų šven
tėje (1994) Lietuvoje. Tarptau
tinės vertinimo komisijos narė, 
atrenkant geriausius Lietuvos 
chorus. Šiuo metu vienintelė 
Clevelando lietuvių muzikinio 
gyvenimo iniciatorė ir puose
lėtoja.

„Prisikėlė Jis” giesmių įraše
— dešimt kūrinių: R. Williams
— „Velykų giesmė”, E. Englert
— „Prisikėlė Jis”, L. Lewan- 
dowski — „Psalmė 150”, kun. G. 
Šūkio — „Garbė Dievui aukšty
bėse”, J. Naujalio — „Linksma 
diena”, A. Jasiulionio — „Pa
sveikintas būk, Prisikėlęs”, 
kun. G. Šukio — „Šventas”, L. 
van Beethoven — „Garbė Aukš
čiausiam”, J. Govėdo — „Dievo 
Avinėli” ir G.F. Handel — „Ale
liuja!” Visi kūriniai atliekami 
lietuvių kalba.

Įrašas rekorduotas Dievo Mo
tinos šventovėje su vargonų ir 
trimito palyda. Trimito instru- 
mentacija — Ritos Čyvaitės- 
Kliorienės. Rekordavimas — 
Paul Hamann. Redagavimas — 
Ritos Kliorienės ir Paul 
Hamann. Viršelis ir braižiniai 
Teresės Beržinskienės. Garso 
įrašas — Suma Recording 
Studio, Painesville, Ohio.

Juostelės kaina — 10 dol. Gau
nama Dievo Motinos parapijos 
knygyne Clevelande, „Drauge”
— Čikagoje. Užsisakyti, rašant 
ar skambinant: Romas Apana
vičius, 23750 Chardon Rd., 
Euclid, Ohio 44117, tel. 
216-531-6995. Persiuntimo iš
laidos — 2 dol.

Vacys Rociūnas

Kovo 12 d. į suorganizuotą 
naujai atvykusių lietuvių susi
tikimą atvyko apie 70 naujųjų 
ir keletas „senųjų” ateivių. 
Susitikimas įvyko Kultūros 
Židinio posėdžių kambaryje. Čia 
irgi buvo daug pasisakyta, išsi
kalbėta, svarstyta. Buvo galima 
aiškiai pajausti norą organizuo
tis. Ir į šitą susitikimą atsilankė 
generalinis konsulas dr. Petras 
Anusas, kuris linkėjo jungtis 
draugėn, veikti kartu ir neišsi
barstyti. Buvo sudarytas neofi
cialus koordinacinis komitetas, 
į kurį įeina šie asmenys: dr. Al
gis Pliūra, Albina Banienė, Pet
ras Laučiškis, Gintaras Ivaška, 
Asta Barkauskienė, Modestas 
Žikas ir Robertas Meškauskas.

Kovo 24 d., susirinkus į pir
mąjį posėdį, buvo išrinkta val
dyba: dr. Algis Pliūra — pirmi
ninkas, Albina Banienė, Petras 
Laučiškis, Modestas Žikas ir 
Gintaras Ivaška. Buvo sutarta 
pasitarimams susirinkti kiek
vieną penktadienį. Iki kovo 31 
d., bus stengiamasi paruošti or
ganizuojamos bendrijos nuosta
tų projektą, o iki vasaros pra
džios — sušaukti visuotinį orga
nizacijos steigimo susirinkimą.

Naujoji organizacija glaudžiai 
bendradarbiaus su LB NY apy- 
gargos, Queens apylinkės val
dyba. Stengsis, kad būtų „su
rasti” ir suregistruoti visi 
New Yorke ir jo apylinkėse 
besirandą naujieji atvykėliai iš 
Lietuvos. Tikslu vieni kitus 
pažinti ir susidraugauti, ba
landžio 29 d., Kultūros Židinyje 
bus suruošta „Linksma vakaro
nė”.

Džiaugsmas ima matant, kad 
„ledai jau pralaužti” ir pradėjo 
judėti! Tikėsime, kad išsipildys 
žodžiai: „Nebeužtvenksi upės 
bėgimo...”

P. Palys

Philadelphijos „Bendruomenės balso” radijo programos darbuotojai. Iš k.: I eil. — R. Dainorienė, 
Vyt. Volertas, vyr. koordinatorė Julija Dantienė, finansų tvarkytojas Ged. Dragūnas, A. Raste
nytė Page. II eil.— V. Kukšys, R. Rukšienė, A. Malašaitienė, D. Jakienė, dr. G, Labutis, K. Voler- 
tienė, V. Volertas, J. Pauliukonytė Gentlesk ir T. Gečienė. Trūksta R. Krušinskienės ir P. Dainoros.
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„BENDRUOMENĖS 
BALSUI” 42-ji METAI

1953 m. sausio 3 d. Philadel- 
phijoje eterio bangomis buvo 
transliuota pirmoji „Bendruo
menės balso” radijo programa. 
Šiandieną, praslinkus 42-jiems 
metams, ši radijo programa sėk
mingai tebegyvuoja, kiekvieną 
šeštadienio rytą „Lietuviais 
esame mes gimę” melodija svei
kindama 50 mylių (75 km) spin
duliu gyvenančius tautiečius. 
Kovo mėnesio paskutinį šešta
dienį transliuotas radijo pusva
landis eile buvo 2,028-tas. Kaip 
ir praeityje, pagrindinis dėfne- 
sys buvo skiriamas Lietuvai, 
Philadelphijos lietuviško telki
nio gyvenimui, tautinei kultū
rai, šį kartą klausytojus supa
žindinant su muz. Juozo Nau
jalio gyvenimu ir brandžiu mu
zikiniu palikimu.

„Bendruomenės balso” radi
jo programa JAV-se unikali 
savo bendruomenine prigim
timi. Įkurta Philadelphijos LB 
apylinkės valdybos rūpesčiu, vi
są gyvavimo laikotarpį veikia 
tiesioginėje LB apylinkės pri
klausomybėje, apylinkės valdy
bai esant atsakingai už finansi
nį radijo programos išlaikymą. 
Apylinkės valdybai neturint pa- 
sipelnimo tikslų, kiekvienoje 
programoje skiriama laiko tau
tinei kultūrai, švietimui, lab
darai, politinės pagalbos Lietu
vai organizavimui, ir kt. Redak
torių kalbama apie Lietuvos 
našlaičių globą, APPLE Lietu
vai teikiamą pagalbą švietimo 
srityje, Draugo fondą, Lietu
vių fondą, iškeliami svarbesni 
asmeniniai atlikti darbai, ne
paisant ar informacija palydėta 
čekiu programai išlaikyti. Pro
gramos redaktorių dėmesys 
kiekvienam sėkmingam pasi
reiškimui, jų sugebėjimas veng
ti galimos visuomenės poliariza
cijos, leidžia programai gyvuoti 
be didesnių finansinių trūku
mų. Programa išsilaiko kelių 
ilgamečių verslininkų skelbi
mais įr visuomenės aukomis, fi
nansinę atskaitomybę tvarkant 
LB apylinkės valdybos nariui 
Gediminui Dragūnui.

„Bendruomenės balso” mintį 
įgyvendinti įgalino trys asme
nys — kun. Stasys Raila, prof. 
dr. Ant. Salys, ir adv. Kazimie
ras Čeledinas (Charles Chele- 
den), kurio vadovaujama lietu
viška Liberty Federal finansinė 
įstaiga suteikė kiekvienam už
mojui būtiną finansinį užnuga
rį. Daugelio metų įnašą atidavė 
programų redaktoriais buvę 
Adolfas Gaigalas, Henrikas Sa
vickas, prof. dr. Jonas Puzinas, 
dr. Kostas Ostrauskas, prof. dr. 
Ant. Klimas, Vytautas Voler
tas, Balys Raugas, ir eilė kitų. 
Daugeliui mūsų buvimas redak
toriais „Bendruomenės balse” 
buvo mokykla, leidusi vėliau 
ryžtis „išplaukti” į platesnius 
visuomeninius vandenis.

Tačiau šio straipsnio tikslas 
ne apie praeitį kalbėti, bet 
pasidžiaugti „Bendruomenės 
balso” dabartimi, kuri žada ir 
šviesią ateitį. Svarbiausia, pro
gramos redaktorių trūkumo nė
ra. Vyr. koordinatorės Julijos 
Dantienės žinioje šiuo metu 
darbuojasi net keturiolika re
daktorių: Kristina ir Virgus 
Volertai, Ramunė ir Paulius 
Dainoros, Raimonda ir Vidman
tas Rukšiai, Roma Krušinskie- 
nė, dr. Gintaras Labutis, dr. 
Jūratė Pauliukonytė-Gentlesk, 
Anilora Mašalaitienė, Dalia Ja
kienė, Aldona Rastenytė-Page, 
Teresė Gečienė ir Vytautas 
Volertas.

Redaktoriai yra suskirstyti į 
dvylika grupuočių, kiekvienai 
sudėčiai per metus pravedant 
maždaug keturias radijo pro
gramas. Amžiumi redaktoriai 
įvairuoja nuo 30 iki 70 metų, o 
profesinis pasiruošimas bei as
meniniai pomėgiai programoms 
suteikia savitą atspalvį. Redak
torių tarpe inžinieriai, pedago
gės, medicinos srities darbuo
tojos, advokatė, chemikė, fizi
kas, aktorė, režisierė, lituanis
tė ir t.t. Redaktorių tarpe esa
ma net trijų „Lietuvos lietu
vių”. Tai dvi iš Lietuvos į užjū
rius atitekėjusios marčios (R. 
Rukšienė ir R. Dainorienė) ir 
fizikas dr. Gintautas Labutis, 
dviejų metų stažuotei atvykęs į 
JAV-es ir visapusiškai integra- 
vęsis lietuviško telkinio veiklon.

„Bendruomenės balso” gau
saus ir gabaus kolektyvo nebū
tų be vyriausios koordinatorės 
Julijos Dantienės sėkmingų pa
stangų ruošti naujus darbuoto
jus. Kai turime gausią redakto
rių sudėtį, programos įdomios,

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.- 

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

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

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

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

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

gerai paruoštos, redaktorių savo 
tarpe draugiškai konkuruo- 
jamasi, o laimėtojas — progra
mos klausytojas. Nepaisant pa
reigingų redaktorių, J. Dan- 
tienei tenka kiekvieneriems 
metams numatyti programose 
apžvelgtinas kultūrines temas, 
sukaktis, asmenų jubiliejus. Jai 
tenka aiškintis, jei kuris redak
torius užgroja trankią plokšte
lę. Kritiką ji priima su šypsena, 
diplomatiškai, nes klausytojai 
ne tik tautos balsas, bet ir 
„Bendruomenės balso” savinin
kai bei išlaikytojai. Svarbiausią 
indėlį „Bendruomenės balso” 
ateičiai J. Dantienė atidavė 
prieš daug metų Philadelphijo- 
je įkurdama LB dramos būrelį. 
Jam priklausydami busimieji 
programų redaktoriai įgijo pa
sitikėjimą, sustiprino lietuvių 
kalbos žinias, patobulino tarse
ną. Nemaža dalis dabartinių re
daktorių yra buvę aktoriai J. 
Dantienės režisuotuose, o kai 
kuriais atvejais, ir jos pačios 
sukurtuose, vaidinimuose.

Prieš penketą metų „Ben
druomenės balso” radijo progra
ma buvo pažymėta JAV LB 
Kultūros tarybos ir Lietuvių 
fondo premija. Redakcinio ko
lektyvo vienbalsiu sprendimu 
1,000 dolerių premija buvo pa
dovanota Vilniaus radijo užsie
nio laidų pagerinimui bei stipri
nimui. Tuo lyg ir norėta pasa
kyti, kad eterio bangomis skren
dąs kiekvienas lietuviškas žodis 
mums yra didžiulė vertybė.

Alg. S. Gečys

• JAV Aukščiausiasis 
teismas 1922 m. vasario 27 d. 
vienbalsiai suteikė moterims 
teisę balsuoti.

• 1570 m. vasario 25 d. Ang
lijos karalienė Elzbieta I buvo 
popiežiaus Pijaus V ekskomuni
kuota.

REAL ESTATE

IEŠKO DARBO

Moteris 60 metų, gailestingoji 
seselė, ieško darbo prie ligonių ar 

senelių. Gali gyventi kartu. Skam

binti Danutei: 312-233-6752.

MISCELLANEOUS

KĘST CONSTRUCTION, INC.
Kokybiška nauja statyba 

ar remontas.
312-767-6191 

Kęstutis Rekašius

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

10°/o—2O°/o—30% pigiau mokėsit 
pas mus už apdraudą nuo ugnies, 

taip pat ir už automobilio 

draudimą.

FRANK ZAPOLIS 
32O8’/2 West 95th Street 

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

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

H. Deckys 
Tel. 585-6624

VIENA KNYGA — VIENAS DOLERIS 
ŠIAS KNYGAS GALIMA GAUTI 

DRAUGE
ANTANAS KUČINGIS. Biografija — atsiminimai. Ona Nar

butienė. 169 psl.
ALEKSANDRAS KAČANAUSKAS. Atsiminimai. Aid Zobo- 

rienė. 60 psl.
UŽ SPYGLIUOTŲ VIELŲ. Atsiminimai. A. Gervydas. 221 psl. 

ŽVILGSNIS PRAEITIN Straipsnių rinkinys. Jonas Kutra. 115

psl.
PIRMASIS RŪPESTIS. Novelės. Jurgis Jankus 213 psl. 

LUKŠIŲJAI. Novelės. A Giedrius. 231 psl.

DAIKTAI KASDIENINIAI Eilėraščiai. Aloyzas Baronas. 71

psl.
AIDAS TARP DANGORAIŽIŲ. Romanas. O. Nendrė. 365 psl. 

GYVENIMO VINGIAIS. Atsiminimai. Dr. P. Karvelienė. 357

psl.
ANGLŲ NOVELĖ. Anglų raš. novelių antologija. Sudarė Pov.

Gaudys 459 psl

MOTINA GAILESTINGOJI. Kun. dr. Juozas Prunskis. 117 

psl.
PRIEŠAI. Raštų rinkinys. Fabijonas Neveravičius. 168 psl. 

PIETŲ KRYŽIAUS PADANGĖJE. Novelės. P. Gaudys. 480

psl.
OŠIANČIOS PUŠYS Novelės. Halina Didžiulytė-Mošins- 

kienė. 176 psl.
ŽEMAIČIŲ VYSK. MOT. VALANČIUS. Kun. A. Aleksa. 300 

psl.

KETURI GANYTOJAI. Atsiminimai. Myk. Vaitkus. 180 psl.

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 

supakavimo ir pašto išlaidų apmokėjimui.

Išnuomojamas S kamb. 2 mlag.
apšildytas bt.; šaldytuvas, ir virimo 
plyta; 71 St. ir Washtenaw apyl. $429 J 
mėn. + 1 mšn. „socurtty dop” Ir 
„laasa”. Kreiptis į Almą: 312-479-9727.

Išnuomojamas 5 kamb. 2 mieg. 
butas Archer ir Rockvvell apyl. Be 
gyvuliukų.

Tel. 312-523-9174

HELP WANTED

Reikalinga moteris prižiūrėti 90 m. 
tėvelĮ, atlikti namų ruošos darbus ir 
gyventi pietų Kalitornijoj prie Los 
Angeles, labai gražioje gamtoje. Reikia 
šiek tiek mokėti angliškai. Sutartis — 
vienerių metų darbui. Kreiptis: tai. 
714-443-0244.

UNIVERSAL HOME CARE 
AGENCY

Positions available: nannies, com- 
panions, elder care, housekeepers.

Tel. 312-237-0076

Many happy 
retnrns.

Givc thc gift that gives batk 

mere than you've givcn For as 
lillle as $25. you can givc a picce 

of America to someonc you care 

aboul Ask your banker for a gift 
ccrtificale upon purchasc.

^r^XJ.A.BONDS

A publk yjrvice oi ihi> ne* spaper
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RENGINIAI
Balandžio 8 d. Smuikininko 

Raimundo Katiliaus ir pianisto 
Leonido Dorfmano koncertas 
Jaunimo centre. Ruošia „Sau
lutė”.

Balandžio 9 d. — Verbų sek
madienio religinis koncertas 
Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jos bažnyčioje 2 v. p.p.

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

Balandžio 21 d. — Noros 
Aušrienės keramikos ir Audro
nės Adomavičienės batikos dar
bų parodos atidarymas 7 v.v. 
Jaunimo centro Čiurlionio gale
rijoje.

Balandžio 22 d. — Soprano 
Lijanos Kopūstaitės ir Gintės 
Čepinskaitės fortepijono kon
certas 5 v. p.p. Balzeko Lietuvių 
Kultūros muziejaus „Gintaro” 
salėje.

— Vytauto Kernagio koncer
tas 6:30 v.v. Jaunimo centre.

— Medžiotojų ir meškeriotojų 
klubo metinis narių susirinki
mas Šv. Kazimiero parapijos 
salėje, Gary, Indianoje.

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

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

Balandžio 27 d. — Ve ne 
zuelos Lietuvių Čikagoje drau
gijos pusmetinis narių susi
rinkimas 2 v. p.p. Šaulių na
muose.

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

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

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

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

— Pianistų Roko ir Sonatos 
Zubovų koncertas 3 v. p.p. 
„Tėviškės” parapijos bažnyčioje.

ČIKAGOJE
— Švč. M. Marijos Nekalto 

Prasidėjimo par. bažnyčioje 
80-tas sukaktuvinis koncertas 3 
v. p.p. Muz. direktorius sol. Ar- , 
noldas Voketaitis. Dalyvaus eilė 
solistų.

Gegužės 7 d. — Illinois Lietu
vių Respublikonų lygos meti
niai pažymėjimų pietūs Lietu
vių centre, Lemonte.

— Panevėžiečių klubo gegu
žinė Šaulių namuose, Čikagoje.

— Lituanistinių mokyklų mo
kinių koncertas „Eglutei” 
paremti. Jaunimo centre 3 v. 
p.p. rengia LB Švietimo taryba.

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

Gegužės 13 ir 14 d. — 
„Pagalba Lietuvai” konfe
rencija Šv. Kazimiero Seserų 
vienuolijos patalpose. Rengia 
JAV LB Socialinė taryba.

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

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

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

— Čikagos ateitininkų šeimos 
šventė Ateitininkų namuose, 
Lemonte.

— Venezuelos Lietuvių Čika
goje draugijos 25 metų gyva
vimo sukaktuvinė gegužinė 
Šaulių namuose.

Gegužės 28 d. — Lituanis
tinių mokyklų mokytojų pager
bimas Balzeko Lietuvių Kultū
ros muziejaus „Gintaro” salėje. 
Rengia Amerikos Lietuvių Tau
tinė sąjunga.

— Pasaulio Lietuvių centro 
pietūs Lemonte.

Gegužės 29 d. — Mirusiųjų 
pagerbimo iškilmės prie Stegėjų 
paminklo Šv. Kazimiero lietu
vių kapinėse (tuoj po šv. Mišių). 
Iškilmes praveda Sv. Kazimiero 
kapinių kapų savininkų drau
gija ir Bendruomenės Pasau
liečių k-tas, garbės sargyboje 
dalyvaujant šauliams, šaulėms 
ir ramovėnams.

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

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

— Anginos Lietuvių klubo 
gegužinė Šaulių namuose.

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

Birželio 25 d. — „Gintaro” 
balius ir debiutančių pristaty
mas bei Čikagos Lietuvių Mote
rų klubo stipendijų įteikimas 
4:30 v. p.p. Drury Lane Oak 
Brook Terrace.

— Lietuvių centro gegužinė 
Lemonte.

— Tauragės Lietuvių klubo 
narių susirinkimas Šaulių na
muose.

Liepos 2 d. — Lietuvos Vyčių 
JAV Vidurio apygardos metinis 
JAV nepriklausomybės sukak
ties šventės piknikas J. Stan
kūno sodyboje, Pines, Indiana.

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

Liepos 16 d. Amerikos Lietu
vių Tautinės s-gos metinė gegu
žinė Ateitininkų namuose, Le
monte.

— Lietuvių Karių veteranų 
sąjungos „Ramovė” organizuo
jama išvyka ir iškilmės prie Lie
tuvos prezidentų garbei eglučių 
International Friendship Gar- 
dens, Michigan City, Indianoje.

Liepos 30 d. — „Draugo” ge
gužinė Marijonų sodyboje, Čika
goje.

Rugpjūčio 13 d. — Ateiti
ninkų namų gegužinė Ateitinin
kų namų sode, Lemonte.

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

Rugpjūčio 27 d. — Illinois 
Lietuvių Respublikonų lygos 
gegužinė Lietuvių centre, Le
monte.

— BALFo metinė gegužinė 
Jaunimo centre.

Rugsėjo 17 d. — Tauragės 
Lietuvių klubo gegužinė Šaulių 
namuose.

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

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

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

— Spalio 1 d. — Zarasiškių 
klubo gegužinė Šaulių na
muose, Čikagoje.

Spalio 14 d. — Rudens madų 
paroda Lietuvių centre, Lemon
te.

Spalio 15 d. — Karinės ir tau
tinės minties spaudai Lietuvoje 
paremti kavutė-popietė Šaulių 
namuose rengia Lietuvių Ka
rių veteranų s-ga „Ramovė”.

Spalio 21 d. — Lietuvių fon
do pokylis Lietuvių centre, Le
monte.

Spalio 22 d. — „Draugą” pa
remti jaunųjų talentų popietė 3 
v. p.p. Jaunimo centre.

Spalio 27 d. — Suvalkiečių 
draugijos metinis narių susi
rinkimas Z. Kojak svetainėje.

Spalio 28 d. — „Puota jūros 
dugne” — metinis jūrų skautuos 
pokylis Lietuvių centre, Le
monte.
Spalio 29 d. — Anglijos lietu

vių klubo narių susirinkimas 
Jaunimo centre. 11:15 vai. r. šv. 
Mišios už mirusius narius.

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

— Lietuvių Golfo klubo po
kylis Lietuvių centre, Lemonte.

Lapkričio 18 d. — „Litua- 
nica”-„Liths” futbolo klubo 
metinis pokylis Lietuvių centre, 
Lemonte.

Lapkričio 19 d. — Lietuvos 
kariuomenės atkūrimo 77 metų 
sukakties minėjimas Šaulių na
muose. Rengia Lietuvių Karių 
veteranų s-ga „Ramovė”.

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

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

I — Tauragės Lietuvių klu- 
Įbo metinis narių susirinkimas 
Šaulių namuose.

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

Gruodžio 23 d. — Pasaulio 
Lietuvių centro Kūčios Lemon
te.

Gruodžio 31 d. — Pasaulio 
Lietuvių centro Naujųjų Metų 
sutikimas Lemonte.

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1995 m. balandžio mėn. 6 d.

A.tA.
JONAS PURTULIS

Gyveno St. Petes Beach, FL.
Mirė 1995 m. balandžio 4 d., sulaukęs 87 metų.
Gimė Lietuvoje, Rokiškio apskrityje.
Nuliūdę liko: žmona Elena, sūnus Vytas, mirusio brolio 

Juliaus žmona Stasė ir sūnus Algis Norkus su šeima; brolis 
Kostas su šeima Lietuvoje bei kiti giminės.

Priklausė Liet. Bendruomenei, Lietuvių Šaulių sąjungai, 
Amerikos Lietuvių Tautinei sąjungai.

Velionis buvo pašarvotas ketvirtadienį, balandžio 6 d. 
Beach Memorial laidojimo namuose, St. Petes Beach.

Laidotuvės įvyks penktadienį, balandžio 7 d. Iš laidojimo 
namų bus atlydėtas į Holy Name bažnyčią, Gulfport, FL, ku
rioje bus aukojamos gedulingos šv. Mišios už velionio sielą. 
Po Mišių velionis bus palaidotas Memorial Park kapinėse, St. 
Petersburg, FL.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę žmona, sūnūs, brolis ir kiti giminės.

Laidotuvių direkt. Beach Memorial Funeral Home. Tel. 
813-360-5577.

r
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„DRAUGO”
55.00 dol. Petras Jasulaitis, 

Chicago, IL; Paulius Gylys, 
Olympia, WA;

50.00 dol. Jusefa Petrauskas, 
North Chicago, IL; Victor 
Aukzemas, Newark, DE; Vladas 
Miceika, Toronto, Ont., Kanada;

25.00 dol. Jurgis Lendraitis, 
Palos Heights, IL; Alfonsas Ge
čas, Reedsburg, WI; A. Klemka, 
Otterville, Ont., Kanada; Julius 
Balutis, Cicero, IL; Algimantas 
Bražėnas, Royal Oak, ’.ll; J. Ra- 
das, Livonia, MI; Vytautas Ge
čas, Sunny Hills, FL;

20.00 dol. Albert Kvecas, 
Sunny Hills, FL; Joe Ignaitis, 
Cupertino, CA;

15.00 dol. Juozas Kalinaus
kas, Philadelphia, PA; Aleksan
dra Kavaliūnas, Culver, IN; Al
oyzas Balsys, Woodhaven, NY;

10.00 dol. Genė Vosylius, 
Chicago, IL; Marija Arcisaus- 
kas, Orland Park, IL; Silvija 
Kučėnas Foti, Chicago, IL; Kazė 
Bartkus, Burlington, Ont., Ka
nada; G. Budraitis, Harbert, MI; 
Kazys Laukaitis, Hinsdale, IL; 
Petras Vasiliauskas, Wood Ha- 
ven, NY; Xavier Aleksiunas, 
Plainfield, IL; Antanas Mali
nauskas, Chicago, IL; Zenonas 
Paškus, Oak Lawn, IL; Albinas 
Grigaitis, Manchester, MI; J. 
Žiūraitis, Oakville, Ont., 
Kanada.

25.00 dol. Titas Jonynas, 
Detroit, MI; Vytautas Gutaus
kas, Harbert, MI; Aleksas Lau
raitis, Palos Heights, IL; dr. Alf. 
Stankaitis, DVM, Wethersfield, 
CT; Aldona Ankus, Chicago, IL; 
Igoris Itomlenskis, Cleveland, 
OH; Eugenijus Vilkas, Valen-

REMEJAI

čia, CA; Alg. Piragis, Toronto, 
Ont., Kanada;

20.00 dol. Mečys Balys, 
Cleveland, OH; Irena Smie- 
liauskienė, Oak Lawn, IL;, 
Mykolas Janilionis, Hamilton,i 
Ont., Kanada; Julius Jakutis, 
Cicero, IL;

15.00 dol. Jonas Pečkaitis, 
Merrillville, IN; Georg Gudat, 
Chicago, IL; Pranas Stirbys, 
New Britain, CT; Antanas Ka
šubą, St. Pete Beach, FL;

15.00 dol. Pranas Gluoksnys, 
Calgary Altą, Kanada; G. Juš
ka, St. Pete Beach, FL; L. 
Jankauskienė, St. Pete Beach, 
FL; Gene Bajorūnas, Chicago, 
IL; Pranas Zaranka, Redford, 
MI; Juozas Vieraitis, Chicago, 
IL; V. Spirikaitis, Euclid, OH; 
A.L. Ancevicius, Oak Lawn, IL;

15.00 dol. V. Maciūnas, Phi
ladelphia, PA; dr. R. Senkus, 
Stillwater, MN; Z. Junevičius, 
Chicago, IL; Antanas Pinkus, 
Los Angeles, CA; Angele Bliu- 
džius, Los Angeles, CA; Teresė 
Jakelaitis, Wood Haven, NY; 
Petronėlė Zakaraitė, Chicago, 
IL; Bronė Mikulskis, Chicago, 
IL; Emilija Jurgela, Glendale, 
NY; Adolfas Sekonis, St. Pete 
Beach, FL; Vacys Narkevičius, 
Dovvners Grove, IL; Robertas 
Tamulionis, St. Pete Beach, FL;

14.00 dol. Alfonsas Nakas, 
Sunny Hills, FL;

13.10 dol. Aldona Jesmantas,
Riverside, IL;

10.00 dol. Bronė Buika, Three
Oaks, MI; Birutė J. Ceckus,
Dearborn Heights, MI; Valeri
jonas Balčiūnas, Rockland, MA; 
Julius Levanas, Plainfield, IL;

G. Vitkus, Rancho Palos Ver- 
des, CA;

10.00 dol. Juozas Ruokis, 
Brockton, MA; John Serafinas, 
Elizabeth, N J; Donatas Banai
tis, Woodhaven, N Y; Viktoras 
Palunas, Akron, OH; Gailutė 
Palionis, Middleton, WI; 
Snieguolė Jurskytė, Philadel
phia, PA; J. Rugelis, Maywood, 
IL; J. G. Kazlauskas, Stamford, 
CT; Jonė Bružas, Oakland, CA; 
J. Petuška, Southington, CT; 
Vytautas Montvilas, Toronto, 
Ont., Kanada; J. Statkevičius, 
R. R. 3 Rodney, Ont., Kanada; 
Jonas Miltenis, Hamilton, Ont., 
Kanada; Regina Raubertaitė, 
Philadelphia, PA; dr. D. 
Degesys, Gatės Mills, OH; Alek
sandra Dainora, St. Catharines, 
Ont., Kanada; Gintautas Vit
kus, Rancho Palos Verdes, CA; 
The Poet Marija Aukštaitė Re
search Foundation Port Hope, 
Ont., Kanada;

14.00 dol. Juozas Tamo
šiūnas, Toronto, Ont. Kanada;

10.00 dol. Stefanija Burba, 
i Oak Lawn, IL; Vaclovas Džigas, 
Omaha,'NE; E. Čepienė, Wes- 
ton, Ont., Kanada; J. Kiznis, 
Brooklyn, NY; Antanas Kulie- 
šis, Chicago, IL; Juozas Lekys, 
Chicago, IL; Ludmila Stulpin, 
Eastport, ME; Antanina Skin
kys, Chicago, IL; Anthony Stul
pinas, Matteson, IL; Tony 
Dameika, Durand, IL; dr. J. 
Kasuba, Midland, MI; Gintas 
Zaranka, Chicago, IL; Mari
jonas Naruševičius, Paterson, 
NJ;

Visiems šiems aukotojams 
ir tiems, kurie atsiuntė ma
žesnes aukas, •„Draugas”* 
reiškia nuoširdžią padėką.

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
A.tA.

STASYS MATUTIS
Minint mūsų mylimo Vyro ir Tėveliuko, kurio netekome 

1994 m. balandžio 1 d., mirties sukaktį, šv. Mišios už velionį 
bus aukojamos š.m. balandžio mėn. 8 d., šeštadienį, 8 vai. ryto 
Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje, Lemont, IL.

Maloniai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose Mišiose ir kartu pasimelsti už velionį Stasį.

Po Mišių paminklas a.a. Stasiui bus šventinamas Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuliūdę: žmona ir vaikai.

REMKIME ANTANO MONČIO FONDĄ, 
PRISIDĖKIME ĮSTEIGTI ANTANO MONČIO

GALERIJĄ PALANGOJE
Antanas Mončys ir jo kūryba išliko daugelio juos pažinusių at

minty ir širdyse. Skulptorius gyveno virš 40 metų Paryžiuje ir čia 
sukūrė didžiausią dalį savo darbų.

Dvejus metus prieš mirtį Antanas Mončys Lietuvai dovanojo 
šešiasdešimt savo įvairių laikotarpių darbų ir norėjo, kad visi būtų 
pastoviai rodomi Palangoje, kur prabėgo jo jaunystė.

1991 ir 1992 metais Lietuvos švietimo ministerija šiuos kūrinius 
pargabeno į Lietuvą, dalį jų parodė Vilniuje ir kituose Lietuvos mies
tuose, o paskui viską nuvežė į Palangą, kur pats skulptorius tikėjosi 
įsikurti. Deja, ligos pakirstas A. Mončys 1993 m. liepos 10 d. mirė 
Paryžiuje, nepamatęs, kaip vykdomi jo norai.

1993 m. Lietuvoje buvo įsteigtas Antano Mončio Fondas. Fondo 
pagrindinis tikslas — įsteigti galeriją-muziejų, kur būtų pastoviai 
rodomi skulptoriaus dovanoti darbai. Fondas rinks medžiagą apie 
skulptoriaus gyvenimą ir kūrybą, rengs paskaitas, leis knygas bei 
spausdinius, stengsis, kad A. Mončys būtų geriau pažįstamas 
Lietuvoje ir užsieny. Fondas dalyvaus vietos ir krašto kultūriniame 
gyvenime ir įsteigs Antano Mončio premiją remti jaunuosius skulp
torius Lietuvoje.

Lietuvos vyriausybės ministro pirmininko 1994 m. vasario 
mėnesio įsakas pripažino „Antano Mončio Fondui” A. Mončio 
dovanotus kūrinius ir teisę juos rodyti. Fondui buvo paskirtas pasta
tas — 1935 m. pastatyta Palangos biblioteka, ir Fondas pradėjo 
šį pastatą perstatyti ir įrengti taip, kad jis tiktų rodyti A. Mončio 
darbus.

Siekdamas tai baigt įvykdyti, „Antano Mončio Fondas” prašo 
Jūsų pagalbos.

Aukas prašome siųsti (kaip šelpėjas įjci $100, nuo $100 kaip 
rėmėjas) tiesiog į banką:

Credh Lyonnale Paris — Agence 00448 — eompte n’8210 
T-l 8 „FondaHon Antanas Moneysr arba čekiu „Fondatlon An
tanas Mončys”, atsiųsti Jean-Chrtstophe Mončys $8, rus 
DoudaauvMo 78018 Paris, France, su čia pridedamu tekstu:

Pavardė: .,.............................................................................. ...............................................

Vardas: .................................................... Profesija .....................................................

Adresas: ...................................................................................................................................

Telefonas: ................................................................. ...............................................................

Norėdamas padėti ..Antano Mončio Fondui", siunčiu............. sumą
čekiu tiesiai (banką.

Data:.......................

Parašas: ...................................................................................................................................

Jūs gausite pakvitavimą, ir fondas Jus pastoviai informuos apie 
savo veiklą

A.tA.
KAZYS GIRULIS

Gyveno Chicagoje.
Mirė 1995 m. balandžio 2 d., sulaukęs 74 metų.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 46 m.
Nuliūdę liko: žmona Ona, duktė Danutė Girulytė, sūnūs 

Jonas ir Viktoras Giruliai, anūkas Jeffrey ir daug giminių 
Lietuvoje.

Velionis buvo pašarvotas balandžio 4 d. Thornridge 
Funeral Home laidojimo namuose, 14318 S. LaGrange Rd., 
Orland Park, IL. Po gedulingų šv. Mišių už velionio sielą 
balandžio 4 d., įvyko privačios laidotuvės.

Nuliūdę žmona, vaikai ir anūkas.

Draugo Fondo Investavimo Komisijos ir Fondo nariui 
ALGIUI STRIKUI, jo tėveliui

A.tA.
VYTAUTUI STRIKUI

mirus, gilią užuojautą reiškia

Draugo fondo direktorių taryba ir 
Investavimo komisija

St. Petersburgo LB apylinkės pirmininkui

A.tA.
KLEMUI JURGĖLAI

mirus, liūdesy likusią žmoną IRENĄ, dukras LINDĄ, 
RŪTĄ su vyru ERNIE ir anūkes, nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime.

St. Petersburgo LB apylinkės valdyba:
Algis Dūda 
Elena Jasaitienė 
Stasys Juozapavičius 
Loreta Kynienė 
Vida Meiluvienė

Vacys Petkus 
Marija Šaulienė 
Vladas Vasiliauskas 
Stasys Vaškys

A.tA.
KAZIMIERUI VAIČIUI

mirus, žmoną STEFANIJĄ, sūnus — RAMOJŲ su 
šeima, VAIDOTĄ su žmona ir visus jų artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame.

V. Zaunienė-Leskaitienė
D. Zaunius
N. ir A. Cenfeldai 
V. Weckstrum
J. Tamienė
S. ir V. Fledžinskai
R. ir I. Magid
S. Petravičienė
S. ir A. Ablingiai 
R. ir D. Safranavičiai
L. Malinauskaitė-Stewart
K. Ur baitu
E. Mockeliūnas ir
M. ir J. Šimoniai

I
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6 DRAUGAS, ketvirtadienis, 1995 m. balandžio mėn. 6 d..

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Dvasinės atgaivos popietė,
religinis koncertas Svč. M. 
Marijos Gimimo parapijos baž
nyčioje Marquette Parke, jau 
netoli. Jis įvyks Verbų 
sekmadienį, balandžio 9 d., 2 
vai. po pietų. Visuomenė malo
niai kviečiama atsilankyti, ne 
vien pasisemti dvasinio susi
kaupimo Didžiosios savaitės 
rimčiai, bet tuo pačiu paremti 
lietuvišką parapiją, kuri išgyve
na sunkias dienas.

Marijos Arštikienės, gyve
nančios Riverside, IL, „Draugo” 
redaktorėms dovanotas Lietu
vių Enciklopedijos komplektas, 
jai sutinkant, per „Transpak” 
siuntinių agentūrą, siunčiamas 
SKAT bibliotekai Lietuvoje. 
Knygų siuntimui paruošimu ir 
persiuntimo finansavimu pasi
rūpino du vyresni skautininkai. 
„Draugo” redaktorės nuošir
džiai dėkoja M. Arštikienei už 
vertingą dovaną, o broliams 
skautininkams už gerąjį dar
belį, kad ta dovana galėtų 
džiaugtis ir naudoti Lietuvos 
savanoriai kariai.

„Draugo” geradariai randa 
įvairiausių būdų savo dienraš
čiui padėti. Šie skaitytojai, nors 
ir dalyvavo praėjusio sekma
dienio „Draugo” koncerte, prie 
bilietų kainos pridėjo auką. Ne
kalto Prasidėjimo parapijos kle
bonas kun. Anthony Puchen- 
ski, pats besirūpindamas para
pijos 80-tojo jubiliejaus koncer
tu, įvyksiančiu balandžio 30 d., 
paaukojo 50 dol., o Jadvyga ir 
dr. Adolfas Damušiai — 20 
dol. Tariame ačiū!

Jaunimo tautinio ansamb
lio „Grandis” tradicinis vaka
ras vyks balandžio 29 d., 6 v.v. 
Lietuvių centre, Lemonte. Dau
giau informacijos skelbsime 
vėliau. Sekite spaudą.

Prieš išvykdama į Lietuvą po sėkmingų gastrolių JAV ir Kanadoje, „Drauge” 
apsilankė rašytoja, poetė, tremtinė Antanina Garmutė (dešinėje). Čia ją ma
tome su dienraščio administracijos tarnautoja Nijole Užubaliene.

x Lietuvių Operos „Perlų 
žvejų” spektaklio, kuris bus ge
gužės 14 d., 3 vai. p.p., bilie
tai jau gaunami „Patria” par
duotuvėje, 2638 W. 71st St., 
Chicago, IL, 60629, tel. 312- 
778-2100. „Patria” atidaryta 
kasdien nuo 10 vai. ryto iki 4:30 
vai. p.p., išskyrus antradienius 
ir sekmadienius. Ten pat 
gaunami ir autobusų bilietai į 
Morton mokyklos auditoriją.

(sk)

x Kviečiame į koncertą 
penktadieni, balandžio 7 d. 
7:30 v.v. Lietuvių Dailės mu
ziejuje, Lemont, IL. Programą 
atliks pianistas L. Dorfmanas. 
Programoje: Čiurlionio, Kutavi
čiaus, Bacho, Šopeno ir kt. kūri
niai.

(sk)

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 Weet Cermak Road — 
Tel. (312) 847-7747.

(sk)

■
PLC centras, Lemonte, ruo

šia tradicinį Velykų stalą 
balandžio 22 d., šeštadienį, 5 
vai. p.p. Šiais metais ne tik gė- 
rėsimės ir vaišinsimės skanu
mynais, bet turėsime ir dvasiai 
malonaus peno, nes meninę pro
gramą atliks solistė Lijana 
Kopūstaitė ir pianistė Gintė 
Čepinskaitė. Stalus bei pa
vienes vietas reikia būtinai 
užsisakyti iki balandžio 17 d., 
skambinant V. Marchertienei 
708-985-7216 arba A. Palekie- 
nei 708-448-7436.

Stasys Milašius, Lake Gene- 
va, WI, siųsdamas „Draugo” 
prenumeratos mokestį, pridėjo 
100 dol. Džiaugiamės, turėdami 
tokių dosnių laikraščio rėmėjų, 
kurie padeda sumažinti jo fi
nansinius sunkumus. Nuošir
džiai dėkojame už auką.

Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos klebonas kun. Jonas 
Kuzinskas balandžio 2 d. kar
tu su arkidiecezijos vyskupais ir 
kitais kunigais šventė 50 metų 
Quigley North mažosios semi
narijos pabaigimo sukaktį.

Čikagos Lietuvių jaunimo
sąjungos skyriaus ruošiami 
šokiai vyks Velykų vakarą 
Lietuvių centre,Lemonte. Pra
džia 8 v.v. Kviečiamas jaunimas 
nuo 16 metų (su I.D.!).

L.A.R.K. Moterų sąjungos 42
kuopa, Grand Rapids, MI, ku
riai pirmininkauja Sofija Las- 
tienė, matydamos vargą Lietu
voje, padeda nelaimingiems 
Lietuvos žmonėms. Jos teikia 
pagalbą pinigais ir siuntiniais 
dviem daugiavaikėms šeimoms 
ir padeda vieniems senelių 
namams. Jeigu kas nori padėti 
daugiavaikėms vargstančioms 
Lietuvos šeimoms, kreipkitės į 
JAV LB Socialinių reikalų 
tarybą tel. 312-476-2655.

x Laukiame visų atvykstant 
Verbų sekmadienį, balandžio
9 d. į Jaunimo centro kavinę.
J.C. Moterų klubas, Velykės pa
dedamas, ruošia priešvelykinius 
pusryčius po 10 vai. ryto reko
lekcijų užbaigimo šv. Mišių. Ve
lykė šįmet ypatingai ankstyva 
ir darbšti: jūsų pasismaguria- 
vimui visokiausių skanėstų 
prigamino ir margučių primar
gino. Savo atsilankymu pa- 
remsite J. centrą. Prižadame, 
kad niekas su verbomis ne
plaks.

x Korp! „Gaja” priešvely- 
kinis susirinkimas įvyks š.m. 
balandžio 8 d. 4:30 vai. p.p. 
Ateitininkų namuose, Le
monte, IL. Kviečiame korporan- 
tus ir jų šeimas gausiši daly
vauti. Korp! „Gaja” valdyba.

(sk)
x Parduodame bilietus ke

lionėms į Lietuvą ir į visus pa
saulio kraštus geriausiomis kai
nomis. Skambinti: T. L^sniaus- 
kienei, TravelCentre, Ltd., 
tel. 7084526-0773.

(sk)

ATSIŲSTA PAMINĖTI

• „Pensininkas”. 1995 m. 
Nr. 2. Leidžia JAV Lietuvių 
Bendruomenės Socialinių reika
lų taryba, 2711 W. 71 Street, 
Chicago, IL 60629. Redaktorius 
Karolis Milkovaitis, 18421 
Lemon Drive, 415, Yorba Linda, 
CA 92686; tel.: (714) 777-1617. 
Administratorė Elena Siru
tienė. Spaudė „Draugo” spaus
tuvė.

Šiame numeryje, kaip ir anks
tesniuose, gausu gydytojų 
patarimų, įvairių ligų simpto
mų aprašymų, konsultuojama 
teisiniais klausimais. Šeimi
ninkės ras kulinarinių receptų. 
Žurnalo gale — aprašymai bei 
nuotraukos iŠ „Seklyčioje” 
vykusių renginių ir švenčių.

• „Eglutė”. 1995 m. Nr. 3. 
Leidžia JAV LB Švietimo 
taryba. Vyr. redaktorė Nijolė 
Nausėdienė. Administratorius 
Viktoras Kučas. Redakcija: 
13154 SparrovvCt., Lockport, II 
60441.

Tai mėnesinis lietuviškas 
žurnaliukas vaikams. Šiame 
numeryje besidomintys pasa
komis, ras aborigenų pasaką, 
aprašymą su nuotraukomis apie 
šiuos žmones, kurie pirmieji ap
sigyveno Australijos žemyne; 
eilėraštukų, pačių vaikučių 
rašinėlių; galvosūkių ir, žinoma,
, juokų maišelį”.

• „Kultūros barai”, 1995 m. 
Nr. 2. Vyriausias redaktorius — 
Bronys Savukynas. Red. adre
sas: Universiteto 6, 2600 
Vilnius MTP. Tai mėnesinis 
kultūros ir meno žurnalas. 
Šiame numeryje: S. Abramaus- 
ko prisiminimai apie Vladą 
Drėmą, dovanojusį Lietuvai 
„Dingusį Vilnių”; ištraukos iš 
V. Narbuto romano; pasikalbė
jimas su žinomu Lietuvos reži
sieriumi Rimu Tuminu; straips
niai dailės, teatro, muzikos, is
torinėmis temomis; eilėraščiai.
• „Bridges”, 1995 m. Nr. 2. 

Redaktorė Audronė Gulbinienė. 
Adresas: 2715 E. Allegheny 
Avė., Philadelphia, PA 19134. 
Fax: (609) 234-8782.

10 kartų per metus išeinantis 
žurnalas anglų kalba. Šiame 
numeryje A. Banionytė rašo 
apie JAV Kongreso priimtą 
pataisą, Lietuvą įgalinančią 
kandidatuoti NATO, Jeanne 
Dorr tęsia straipsnių ciklą apie 
Lietuvos našlaičius, A. Rimas 
rašo ekonominiais klausimais, 
aprašoma APPLE veikla 
Lietuvoje.

• „Lithuania in the World”,
1995 m. sausis-vasaris. Žurna
las leidžiamas anglų kalba kas 
du mėnesiai. Leidėjai: Stasys 
Kašauskas, Valdemaras Kat
kus kartu su „Lithuanian air- 
lines”. Spausdinamas Danijoje. 
Labai puikios kokybės, su 
spalvotomis iliustracijomis, 
kreidiniame popieriuje, gerai 
išlyginta anglų kalba, įvairia 
medžiaga (šiek tiek istorinės, 
sporto, gamtos, ekonomikos, 
verslo ir kt.). Žurnalas tinkantis 
reprezentacijai. Adresas: Du Ka 
Ltd. T. Vrublevskio 6,2600 Vii- 
nius, Lietuva.

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

(sk)

x Smuikininko Raimundo 
Katiliaus koncertas, akompa
nuojant pianistui Leonidui Dorf- 
manui, atliekant visai naują 
programą, bus šeštadienį, ba
landžio 8 d. 4:00 vai. p.p. Jau
nimo centre. Ruošia „Saulu
tė”, Lietuvos vaikų globos bū
relis.

(sk)

GERIAUSI IŠ GERIAUSIU
l t

Penktadienio vakare Lietuvių 
dailės muziejuje Lemonte buvo 
didelė šventė, nes muziejaus 
patalpose susirinkusius puikiu 
koncertu pavaišino smuikinin
kas Raimundas Katilius ir pia
nistas Leonidas Dorfmanas. 
Abu muzikai, pradėję studijas 
Vilniuje, laimėję nemažai tarp
tautinių premijų ir koncertavę 
daugelyje kraštų.

Dalios Kučėnienės globojami 
muzikai, ne tik pernai, bet ir 
šiais metais daugumą koncertų 
atliko amerikiečiams, bet nepa
sigailėjo pasidalinti savo talen
tais ir su savaisiais. Kritikas 
Robert Dure, rašydamas „The 
Laporte Herald” laikraštyje 
davė aukščiausius įvertinimus.

Nuo 1991 m. Katilius ir Dorf
manas dažnai drauge koncer
tuoja. Raimundas Katilius visiš
kai įsitraukia į atliekamą 
kūrinį ir visa savo būtybe iš
gyvena kiekvieną niuansą. 
Leonido Dorfmano veide atsi
spindi kiekviena gaida, o lakūs 
pirštai plaukia klavišais. Jau
natviška išvaizda lyg nesiriša 
su jo subrendusiu muzikiniu su
gebėjimu. Arčiau pažvelgus, 
smuikininko intensyvumą ir 
prisirišimą prie savo meno liudi
ja pats instrumentas ir muziko 
rankos. Smuikas ir pianinas 
subtiliai — tai rišasi, tai vienas 
kitą papildo, klausytojus gaubia 
ir neša į fantazijos jausmų pa
saulį. Koncertas baigiasi, garsai 
nutyla ir sužavėta publika 
pakyla, griausmingai ploja, 
norėdama išsiprašyti dar kelių 
minučių pratęsimą, dar vieną 
„bisą”.

Kovo 31-oji taip pat buvo šven
tė, nes po ilgų pastangų Lietu
vių dailės muziejuje jau įsigytas 
naujas fortepijonas. Dar pernai 
šie žymieji muzikai koncertavo, 
naudodami „seną klepą”. Nau
jam fortepijonui vajus pa- 
spartėjęs po to koncerto, su
intensyvėjo „Saulutei” ruošiant 
adventinę „Muzikos ir poezijos 
valandėlę”. Ieškant tinkamo 
fortepijono su tinkama kaina ir 
išsimokėjimo planu, daug darbo 
įdėjo muziejaus vedėja Dalia 
Šlenienė bei muzikai Aleksand
ras Kučiūnas, Alvydas Vasaitis 
ir Stasys Baras.

Šiltiems aplodismentams ap
rimus, Dalia Šlenienė padėkojo 
Raimundui Katiliui ir Leonidui 
Dorfmanui už nuostabų kon
certą ir Stasiui Barui už 
pagalbą, įsigyjant fortepijoną. S. 
Baras pavadino kovo 31-ąją 
krikštynomis, nes naujasis for
tepijonas buvo. pakrikštytas 
koncertu, atliktu „geriausių iš 
geriausių”. Fortepijono 
kūmomis paskelbė Dalią 
Šlenienę ir Alvydą Vasaitį. 
Tokioje jaukioje aplinkoje, 
turint tokį puikų fortepijoną, 
bus malonu tęsti kamerinės 
muzikos tradiciją.

Publika skirstėsi, praturtinta 
religinės muzikos vakaru ir 
daug kas ketino nepraleisti pro
gos išgirsti Raimundo Katiliaus 
ir Leonido Dorfmano platesnę 
programą ateinantį šeštadienį, 
balandžio 8 d., 3 vai. p.p., Jau
nimo centre.

Emilija Paliokaitė

Dr. Dalia Kučėnienė (kairėje) autografuoja savo knygą „Žemaitė Ameriko
je” Lucijai Vedegienei. Knygos sutiktuvės įėyko Čikagoje kovo 19 d.

Nuotr. Viktoro Kučo

Maironio lituanistinės mokyklos Lemonte „Geležinio Vilko” Lietuvos istorijos būrelis, mokyto
jos ir svečias dr. A. Žygas. Mokiniai (ne iš eilės): Arius Elvikis, Tomas Kuprys, Saulius Petroliū- 
nas, Kristina Jonušaitė, Austė Ringutė, Deimantė Žukaitė, Jonas Grigaliūnas, Vika Gylytė, Daina 
Ringutė, Rimantas Marčiulionis, Audra Kazlauskaitė, Robertas Končius ir Petras Plačas. Kairėje 
— mokyklos direktorė Eglė Novak, istorijos mokytoja ir būrelio globėja Gražina Sturonienė ir 
lietuvių kalbos mok. Rūta Končienė. Paskutinėje eil. antras išdeš. — svečias dr. Arvydas Žygas,
kalbėjęs mokiniams apie Kovo Il sios įvykius Lietuvoje.

IŠLYDĖJUS
PARTIZANUS-TREMTINIUS

Istorinis pirmas susitikimas 
su Lietuvos partizanais sujungė 
mūsų išeiviją su tėvyne. Jų dai
nos grupė „Šilas” jau grįžo į 
Lietuvą. Susitikimai su parti
zanais Čikagoje, PL centre Le
monte, Cicero, Clevelande, To
ronte, Hamiltone ir Detroite 
susilaukė išskirtinio dėmesio — 
iki ašarų.

Susitikimo proga už koncertus 
gauta pajamų. Jaunimo centre 
Čikagoje 5,990 dol., PL centre 
Lemonte 1,500 dol. ir Cicero 675 
dol. Prie kelionių išlaidų apmo
kėjimo prisidėjo Torontas — 
2,000 dol., Clevelandas — 1,000 
dol., Detroitas — 895 dol. Iš viso 
pajamų gauta 12.060 dolerių.

Išlaidos buvo šios: lėktuvu ke
lionė iš Lietuvos į Čikagą ir at
gal į Lietuvą 5,720 dol., autobu
su kelionė iš Čikagos į Cleve- 
landą, Torontą, Hamiltoną, Det
roitą ir atgal į Čikagą 987 dol., 
vizos į Kanadą (8 asmenys po 42 
dol.) — 336 dol., reklama „Drau
gui” 170.10 dol., Jaunimo cent-
ro salė 575 dol., programos Či- dieną Detroite. Visą kelionių at-
kagai, Torontui ir Detroitui, 
nuotraukos, radijo reklama, vai
šės, ekskursija po Čikagą, tele
fonas — 528 dol. Iš viso išlaidų 
8,316 dolerių. Likutis 3,744 do
lerių, kuris bus atiduotas Lietu
vos Laisvės kovų sąjūdžiui Lie
tuvoje. Buvę partizanai gauna 
tik menkas pensijas, jie neturi 
nei savo sąskaitos banke būti
niems sąjungos reikalams, pvz., 
pagalbai ligoniams, sužeistiems- 
invalidams partizanams, laido
tuvėms, žuvusių partizanų 
šeimoms paremti. Dainuojan
čiosios partizanų grupės „Ši
lo” nariai buvo pinigais ap
dovanoti kiekvienoje vietovė
je atskirai, ir rengėjams tų su
mų dydis nėra žinomas.

Partizanų-tremtinių (iš viso 8 
asmenys) kelionės nefinansavo 
nei Lietuvių fondas, nei kiti fon
dai, nei pavieniai asmenys. Jų 
kelionės ir visos kitos išlaidos 
buvo padengtos iš tų suruoštų

renginių pajamų, kurias gavo 
Čikagos rengėjai.

Rengėjų vardu nuoširdų ačiū 
tariame visiems, atsilankiu
siems į partizanų-tremtinių 
koncertus, visiems, priėmusiefųs 
juos į savo namus, vaišinusiems 
ir aukojusiems savo laiką bei 
aukas, ypač Jūrai ir Edmundui 
Jašiūnams, Juozui ir Antaninai 
Vasiukevičiams, Stasei ir Vy
tautui Paulioniams, Onai ir 
Jonui Gradinskams. Ypatinga 
padėka Albinui Hofmanui, ku
ris dešimt dienų vežiojo visą 
grupę — Čikaga, Clevelandas, 
Torontas, Hamiltonas Detroitas
— ir atgal į Čikagą, paaukoju- laikais. Žinau, kad po jo kalbos 
šiam savo laiką, neimant už tai mes tikrai daug geriau supra-
nieko. Padėka radijo „Margu
čio” programos vedėjui Petrui 
Petručiui už koncerto skelbimus 
ir pokalbius radijo laidose su 
partizanais.

Partizanai praleido 14 dienų 
Čikagoje, dvi naktis ir vieną 
dieną Clevelande, penkias die
nas Toronte, dvi naktis ir vieną

sakomybę 
rengėjai.

apsiėmė Čikagos

Rengėjų vardu: Birutė Jasai
tienė, dr. Petras Kisielius ir 
Marija Remienė, koncertų ko
ordinatorė.

Ar patiktų laimėti? Daug 
progų laimėti bus, jeigu atsilan
kysite į Lietuvos Vyčių 112 
kuopos ruošiamą „Gamės Par- 
ty and Buffet Luncheon”, sek
madienį, balandžio 30 d., 12:30 
vai. p.p. Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijos salėje. Visas pel
nas skiriamas parapijai ir Šv. 
Kazimiero kolegijai Romoje, kur 
studijuoja seminaristai, atvykę 
iš Lietuvos. Bilietus jau galima 
įsigyti pas Lietuvos Vyčių 112 
kuopos narius, o rezervacijas 
priima Julie tel. 708-425-5015.

Čikagos miesto savivaldy
bė džiaugiasi, kad švelni šių 
metų žiema sutaupė mokesčių 
mokėtojams apie 10 mil. dol., 
kurie paprastai išleidžiami 
sniego ir ledo nuvalymui nuo 
gatvių. Kadangi sniego kritulių 
buvo nedaug, liko daug šiems 
metams nupirktos druskos, ku
rios suvartota tik 150,000 tonų, 
palyginti su 1993-1994 m. žie
ma, kai reikėjo net 318,000 to
nų druskos.

LB Švietimo Taryba š.m. ge
gužės 7 d. Jaunimo centre ruo
šia mokinių koncertą „Eglutės” 
žurnalui paremti. Koncertą 
atliks talentais jau pasižymin
tys Čikagos Lituanistinės ir 
Lemonto Maironio vardo 
lituanistinės mokyklų moki
niai. Visuomenei puiki proga 
paremti jaunimo žurnalą ir 
pasidžiaugti naujais besivystan
čiais lietuviško jaunimo talen
tais.

Nuotr. Lidijos Ringienės

SVEČIAS ISTORIJOS 
BŪRELYJE

Kovo 11 d. Maironio mokyk
loje veikiančiame Lietuvos is
torijos būrelyje, pavadintame 
„Geležinio Vilko” vardu, apsi
lankė svečias, dr. Arvydas 
Žygas. Jis būrelio nariams 
papasakojo apie 1990 m. sausio 
13-tosios įvykius Lietuvoje, 
kuriuose jis pats dalyvavo. Taip 
pat kalbėjo apie Lietuvą prieš 
sausio 13 d. Visas būrelis, o taip 
pat keli svečiai, susidomėję ir 
atidžiai klausėsi jo pasakojimų. 
Vėliau dr. Žygas iš juostelės pa
grojo Mozarto „Magiškąją flei
tą” ir pasakė, kad ši melodija 
lietuvius stiprino nelaisvės

tome lietuvių tautą ir laisvės 
pergalę.

Būrelio nariai klausė klau
simus, į kuriuos svečias at
sakinėjo. Pabaigęs kalbėti, dr. Žy
gas pagyrė „Geležinio Vilko” 
būrelio narius, kad jie nori 
mokytis apie Lietuvą ir sten
giasi jai padėti, net toli nuo jos 
gyvendami. Buvo klausimų apie 
skautus ir ateitininkus Lietu
voje, taip pat, ar Lietuvai gresia 
pavojus iš rusų ir lenkų, ir t.t.

Kai dr. Arvydas Žygas atsi
sveikino ir išėjo, jo viešnagės 
įspūdis mums ir mūsų globėjai, 
mokytojai Gražinai Sturonienei 
pasiliko visą dieną.

Deimantė Žukaitė
I

A.a. Leono Lendraičio at
minimui artimieji ir pažįstami 
paaukojo $2,340 Lithuanian 
Mercy Lift. Nuoširdžiai 
dėkojame aukotojams: J. ir A. 
Birutis, I. ir dr. L. Kriauče- 
liūnas, J. ir W. Lendraitis, V. ir
D. Petkus, A. ir G. Matutis, D. 
ir R. Mieželis, E. ir V. Valan- 
tinas, A. ir V. Adamkus, A. P. 
Ankus, B. ir A. Augaitis, R. ir 
R. Griškelis, V. ir J. Jonušas, B. 
Matutienė, M. ir dr. V. Nemic- 
kas, R. ir dr. L. Ragas, L. ir dr. 
J. Ringus, R. ir J. Riškus, D. ir
M. Trakia, T. ir R. Chiapetta, V. 
ir P. Jokubauskas, N. ir V. 
Aukštuolis, M. Burstein, A. ir 
H. Flessor, G. Matutis, J. ir B. 
Krokys, L. ir R. Burba, S. ir A. 
Damijonaitis, D. ir L. Gylys, Z. 
ir A. Jonikas, V. ir V. Mažeika, 
D. ir Z. Mikužis, R. ir E. Modes
tas, M. ir H. Paškevičius, V. ir 
V. Šaulys, P. ir M. Skruodys, J. 
ir R. Slivinskas, M. ir J. Utz, S. 
ir J. Užupis, Z. ir S. Žilevičius, 
J. Ambrizas, D. ir V. Bilaišis, P 
ir R. Domanskis, L. ir D. Bar- 
ker, A. ir M. Karalius, L. ir A. 
Jurkūnas, G. ir P. Naris, V. ir 
A. Rimeika, A. Šlutas, D. 
Sruoga, R. ir K. Sušinskas, S. 
Tylienė, B. V i nd ašie nė, L. ir R. 
Rupinskas, Z. Ewert, B. ir B. 
Nainys, P. ir J. Prestinario, V. 
ir S. Statkus, M. ir R. Harper ir 
R. ir G. Simonaitis. Auka padės 
gydyti senelius su akių ligomis.
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