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Opozicija apgailestauja dėl 
„organizacinio 
nesusipratimo »» 

Vilnius, vasario 28 d. (AGEP) 
— Seimo opozicijos vadovas Vy
tautas Landsbergis atsiprašė už
sienio diplomatų, kurie galėjo 
nepatogiai pasijusti dėl šios 
savaitės nesusipratimo Seime. 

Rusijos ambasada Vilniuje pa
reiškė pasipiktinimą nepagar
biu elgesiu su jos atstovais, ku
rie, pasak ambasados, pirmadie
ni buvo išprašyti iš Seimo kon
servatorių ir krikščionių de
mokratų frakcijų susitikimo su 
užsienio diplomatais del Konsti
tucijos 47-ojo straipsnio keitimo 
bei galimybių paspartinti Lie
tuvos integraciją j Europos Są
jungą. 

Pasak Rusijos ambasados pa
reiškimo, po trumpo formalaus 
pasikeitimo nuomonėmis deši
niosios opozicijos vadovas Vy
tautas Landsbergis pasiūlė 
Europos Sąjungai nepriklausan
čių šalių diplomatams „palikti 
posėdžių salę". Europos Sąjun
gai priklausančių šalių diplo
matai buvo pakviesti likti ir 
tęsti konsultacijas. 

Vytautas Landsbergis tačiau 
pareiškė negalįs sutikti su tokia 
Rusijos ambasados pateikta įvy
kio interpretacija. Opozicijos 
spaudos atstovė pranešė, kad 
susitikimą vedęs V. Landsber
gis padėkojo diplomatams u i 
dalyvavimą ir tuo metu paprašė 
Europos Sąjungos šalių ir JAV 
atstovų neilgam pasilikti. 

„Matyt, būtų buvę geriau su

rengti siauresni susitikimą vi
sai atskirai arba iš naujo. Dėl to 
nesusipratimo, jeigu kurie nors 
ne ES šalių atstovai pasijuto ne
patogiai. Tėvynės Sąjungos pir
mininkas jų atsiprašo", sakoma 
opozicijos spaudos atstovės Ra 
sos Rastauskienės trečiadieni 
paskelbtame komentare. Pats 
V. Landsbergis dabar yra išvy
kęs j Paryžių Europos Tarybos 
reikalais. 

Landsbergio komentare taip 
pat pažymima, kad Rusijos am
basados priekaištai krikščionių 
demokratų frakcijai neturi jokio 
pagrindo, nes susitikimą rengė 
konservatoriai savo iniciatyva. 

Tą patį, kalbėdamasis su ko
respondentu, pabrėžė ir krikš
čionių demokratų frakcijos 
narys bei Europos pakomitečio 
Seime pirmininkas Algirdas 
Saudargas, pavadinęs incidentą 
„apgailėtinu organizaciniu ne
susipratimu". 

Rusijos ambasada paskelbė 
pareiškimą, kad „tokius šio 
renginio organizatorių veiks
mus galima vertinti tik kaip 
nepagarbą atstovams valstybių, 
su kuriomis Lietuva palaiko 
normalius diplomatinius san
tykius". 

Pasak susitikimo dalyvių, be 
Rusijos, tolimesnėse diskusijose 
nedalyvavo nei Lenkijos, Latvi
jos, Ukrainos nei Turkijos am
basadų atstovai. 

Kauniečiai pikete parėmė 
miesto vadovus 

Kaunas, vasario 27 d. (AGEP) 
— Antradienį prie Kauno savi
valdybės pastato apie tūkstantis 
kauniečių protestavo dėl ban
dymų destabilizuoti padėtį 
Kauno miesto savivaldybėje ir 
išreiškė paramą miesto merui 
Vladui Katkevičiui bei mero 
pavaduotojai Vincei Vaidevutei 
Margevičienei. 

Piketą prieš Namų ir Sklypų 
Savininkų Sąjungos atstovus 
surengė Kauno Aukštaičių gat
vės 21-ojo namo gyventojai, pro
testuodami prieš, anot jų, ža
lingus Namų ir Sklypų Savinin
kų Sąjungos veiksmus. Namų ir 
Sklypų Savininkų Sąjunga iš
reiškė nepasitikėjimą meru, nes 
„valdyba priėmė jiems nepa
lankų potvarkį", pranešė Kau
no savivaldybė. 

Prieš pat demonstraciją vie
nas pagyvenęs vyriškis bandė 

iškelti plakatą , šmeižiant į 
Kauno miesto merą, bet jis buvo 
suplėšytas. Po neilgų kalbų 
piketo organizatoriai paskelbė 
rezoliuciją, palaikančią miesto 
vadovus. 

Praėjusią savaite Kauno dien-
r a š t i s „Laikinoj i s o s t i n ė " 
paskelbė, kad Kauno miesto 
taryba ketina nušalinti merą 
Vladą Katkevičių. Vasario 23 d. 
Kauno miesto tarybos 10-ojo 
sąrašo frakcija, kuriai priklauso 
ir meras V. Katkevičius, paskel
bė pareiškimą, kuriame teigia-
m a - jog gandai apie tariamą 
skilimą frakcijoje bei rengiamą 
mero atstatydinimą yra nepa
grįsti. „Jokio skilimo frakcijoje 
nėra, parašai dėl interpeliacijos 
merui frakcijoje nerenkami, o 
skleidžiami prasimanymai ne
turi jokio pagrindo", sakoma 
pareiškime. 

Svarstoma, ar palikti 
centralizuotą apšildymą 

Vilnius, vasario 27 d. (AGEP) 
— Energetikos bei Statybos ir 
urbanistikos ministerijų tech
ninė taryba nuspręs, kokios 
šildymo sistemos bus įrengtos 
daugiabučiuose namuose. 

Naujoji statybos ir urbanis
tikos ministrė Aldona Bara
nauskienė korespondentui 
pasakė, kad antradienį dėl to 
eilinį karta diskutuos abiejų 
ministerijų pareigūnai. Pasak 
jos. siūlomi du variantai Pir
masis — sistemas palikti tech
niškai priklausomas nuo šilu
minių tinklų, tačiau kiekvieno 
namo šildymo sistema moderni
zuoti. Namuose turėtų būti 
įrengti apskaitos prietaisai bei 
automatine šilumos reguliavimo 
sistema. Tokia daugiabučio na
mo šiluminio mazgo rekon
strukcija kainuotų 15-18 tūks-

Sausio 31 d. Vilniuje įvykusiame Lietuvos Savivaldybių Asociacijos tarybos pasitarime dalyvavo 
38 miestų ir rajonų vadovai, jų tarpe (ii kaires) Panevėžio raj. vicemeras K. Vaičiūnas, Kretingos 
raj. meras J. Pelionis, Pakruojo raj. mere M. Šerienė, Palangos miesto meras J. Šarkauskas ir 
Šakių raj. meras R. Darnusis. Pasitarime kalbėta apie tai, jog LDDP vyriausybės vykdoma 
savivaldybėms nepalanki politika, neperduodant paskirtų biudžetinių ledų, pirmiausia kenkia 
gyventojams. 

Nuotr. A. Žižiūno „Apžvalgoje" 

Kauno hidroelektrinės 
direktorius paneigia kalbas 

Vilnhu, vasario 27 d. (AGEP) 
— Jokie Lietuvos gamtos reiški
niai nepajėgūs sugriauti Kauno 
h idroelekt r inės , t e ig ia jos 
direktorius Juozas Bartlingas. 
Pokalbyje su korespondentu jis 
kategoriškai paneigė kalbas, 
kad staigus atlydys ar pajudė
jusios ledų sangrūdos galėtų 
pralaužti hidroelektrinės už
tvanką ir todėl Kauną neva nu
siaubtų dešimties metrų van
dens banga. „Tie, kurie taip 
kalba, greičiausiai niekada nėra 
buvę elektrinėje ir nesusipažinę 
su jos sistema", sakė J. Bart
lingas. 

Didelės ledų sangrūdos nie
kada nepasiekia hidroelek
t r inės , nes ji į r eng ta už 
marių posūkio ir ledai užkliūva 
už Kiškinės iškyšulio. „Tuo tar
pu potvynius, kad ir kokie jie 
būtų, per 36 elektrinės darbo 
metus išmokome įveikti", sakė 
direktorius. Tirpstant sniegui ir 

ledui, Kauno marių lygis žemi
namas, o krintantis didesnis 
kiekis vandens tiesiog gamina 
daugiau elektros energijos. 

Į Nemuną nuleista didesnė 
vandens srovė greičiau nubėga 
į Kuršių marias, po jų — į Balti
jos jūrą. Kai srovė itin stipri, 
dalis didžiosios upės vandens 
įteka į intakus Nerį ir Dubysą, 
pasakojo Kauno hidroelektrinės 
vadovas. 

Statant Kauno hidroelektri
nę, viskas buvo itin kruopščiai 
apskaičiuota ir numatyta, prieš 
pavasarį ji visuomet atidžiai 
patikrinama. Pasak J . Bartlin-
go, nepagrįstą baimę gali kelti 
nebent sovietmiečiu propaguoti 
filmukai apie atominio karo 
baisumus, kuriuose vaizduoti 
milžiniški sprogimai. „Kauno 
elektrinę visiškai sugriautų ne
bent branduolinis g inklas" , 
sakė jis. 

Vilniaus Šiltnamių bendrovė 
laukia teismo sprendimo 

tančių litų ir sutaupytų 20%-
25% energijos išteklių. 

Antrąjį — nepriklausomos sis
temos — variantą labiau remia 
energetikai. Autonominę namo 
šildymo sistemą užtikrintų pa
pildomai įrengti šilumokaičiai. 
Tokia sistema, pasak A. Bara
nauskienės, energetikos tar
nybai patogi, nes atkrenta dau
gybė šilumos reguliavimo dar
bų. Vis dėlto jos įrengimas 
triskart brangesnis, o energijos 
taupumo požiūriu panašus, kaip 
priklausomų sistemų. 

Ministerijų techninėms tary
boms priėmus sprendimą, dau
giabučių namų šildymo mazgų 
rekonstrukcija taps privaloma. 
Sistemų pertvarkai bus naudo
jamos Būsto Kreditavimo Fon
do. Pasaulio Banko ir gyventojų 
lėšos 

Vilnius, vasario 27 d. (AGEP) 
— Vilniaus Šiltnamių akcinės 
bendrovės likimą iš esmės 
nuspręs Vilniaus apygardos 
teismas. Jame vasario 28 d. bus 
nagrinėjama byla dėl įmonės 
bankroto. Ją kelia šiltnamių 
kombinato skolininkai. 

Žemės ūkio ministerijos juri
dinio skyriaus viršininkė Irena 
Paulauskienė korespondentui 
sakė, kad Vilniaus Šiltnamių 
akcininkų iniciatyvinė grupė 
vasario 10 d. raštu kreipėsi į 
premjerą, Seimo narius bei 
kitus pareigūnus dėl sunkios 
bendrovės būklės. Dėl vyriau
sybes pasikeitimo šis skundas 
liko iki galo neištirtas. 

Naujasis ministras pirminin
kas Mindaugas Stankevičius 
įpareigojo žemės ūkio, ener 
getikos, finansų, ekonomikos 
bei teisingumo ministrus sku 
bos tvarka ištirti įmonės būklę 
ir pateikti pasiūlymus, kaip jai 
pagelbėti. 

Ši ministrų grupė posėdžiavo 
praėjusią savaitę, tačiau dėl 
galimo bendrovės bankroto ga
lutinio sprendimo nepriėmė. 

„Jei teismas Vilniaus Šiltna 
miama paskelbs bankrotą, pagal 

jo procedūrą galimos trys išeitys 
— įmonės likvidavimas, jos fi
nansinis gaivinimas ir jos reor
ganizavimas", sakė I. Paulaus
kienė. Pasak jos, realiausias yra 
planas įmonę reorganizuoti. J is 
priimtiniausias ir kreditoriams, 
nes bendrovė labiausiai įsisko
linusi dujininkams, t.y. valsty
binei įmonei. Už skolas dalis 
privatizuoto kapitalo vėl gali pe
reiti valstybės žinion. 

Didžiausias Lietuvoje ir vie
nas didžiausių Europoje šilt
namių kombinatas pateko į sun
kią materialinę būklę po nesėk
mingo privatizavimo ir dėl blogo 
įmonės valdymo. Jį prislėgė ir 
išaugusios energijos kainos, 
ypač mokesčiai už dujas. įsisko
linusiai bendrovei, turinčiai 
apie 60 šiltnamių Šildymas se
niai išjungtas, ir todėl susprogo 
šiltnamių vamzdžiai. 

Vasario 13 d dėl dideles 
sniego dangos ant stiklinių 
stogų dalis šiltnamių sugriuvo. 
Po sniego lavina buvo palaidota 
šimtai sudužusių gyvsidabrio 
lempų. Aplinkosaugos specialis
tai teigia, kad orui atšilus, 
reikės išvežti daug gyvsidabriu 
užteršto grunto 

Rusijos ortodoksai atsiskyrė 
nuo Konstantinopolio 

patriarchato 

Socialdemokratai 
priėmė rinkimų 

programą 
Vilnius, vasario 26 d. (Elta) — 

Šeštadienį Vilniuje įvykusioje 
Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos konferencijoje patvir t in ta 
partijos r inkimų į Seimą pro
grama. Šiame dokumente so
cialdemokratai skelbia savo 
siekius „ugdyti Lietuvoje demo
kratiją politinėje, ekonominėje, 
socialinėje ir kultūrinėje sri
tyse". 

Lietuvos Socia ldemokra tų 
Partijos p i rmininkas Aloyzas 
Sakalas Eltai sakė, kad jis 
reikšminga programos nuosta
ta laiko tai , kad joje nurodomi 
konkretūs būdai, kaip mokesčių 
politikos pagalba mažinti vis 
didėjantį atotrūkį ta rp turtingai 
ir vargingai gyvenančių Lietu
vos visuomenės sluoksnių. 

Socialdemokratai y ra pirmoji 
L ie tuvos p o l i t i n ė p a r t i j a , 
oficialiai patvir t inusi , kad yra 
pasirengusi naujojo Seimo rinki
mams. 

Seimo komitetas 
pritarė Konstitucijos 

pataisai 
Vilnius, vasario 26 d. (Elta) -

Seimo Užsienio reikalų komi
te tas vienbalsiai pr i tarė tam, 
kad Konstitucijos 47 straipsnis 
būtų pakeistas. Šis straipsnis 
dabar iš viso draudžia žemę par
duoti užsieniečiams. Apie šią 
komiteto nuostatą pirmadienį 
spaudos konferencijoje infor
mavo jo p i rmininkas Kazys 
Bobelis. 

P a s a k Bobel io , p a t a i s o s 
priešininkai užima Lietuvai 
labai žalingą poziciją, kuri 
kenkia bendrai Lietuvos užsie
nio politikai. „Kyla klausimas, 
ar mes norime užsidaryti narve 
ir izoliuotis kaip savo laiku 
Albanija, ar eiti į Vakarus" , 
klausė jis. Kalbos apie ta i , kad 
užsieniečiai išpirks Lietuvą, K. 
Bobelio nuomone, yra absurdiš
kos. Tai, pasak jo, „senas sovie
tiškas galvojimas, sena sovie
tinė politika, kuri neleido nie
kam iš užsienio atvažiuoti, in
vestuoti, laisvai plėtoti savo 
verslą" Mes tur ime džiaugtis, 
. je igu kas nors investuotų 
kapitalą, pirktų žemę, nes to 
niekas neišveš, tai liks Lietuvo 
je" , pabrėžė Seimo Užsieno 
reikalų komiteto pirmininkas 
Kazys Bobelis. 

Rusų Ortodoksų patriarchatas 
atsiskyrė nuo Rytų Ortodoksų 
istorinio centro — Konstanti
nopolio pa t r ia rcha to — dėl 
ginčo apie Estijos ortodoksų 
nepriklausomumą nuo Mask-
vos, rašo Peter Steinfels „The 
New York Times" laikraščio va
sario 28 d. laidoje. Šis veiksmas 
supriešino didžiausią Ortodoksų 
bažnyčią — Rusijos, turinčios 
daugiau, kaip 100 milijonų 
narių — su tradicine ir simbo
line Rytų ortodoksų vadovybe. 

Skilimas įvyko tų pačių tauti
nių konfliktų pasekme, kurie 
krečia Rusiją ir Rytų Europą 
nuo pat komunizmo žlugimo, 
rašo Peter Steinfels. Skilimas 
tapo oficialiu praėjusį sekma 
dienį , v a s a r i o 25 d., kai 
Maskvos patriarchas Aleksy II, 
Apsireiškimo katedroje švęs 
damas Dieviškąją liturgiją su 50 
rusų ortodoksų vyskupų, išleido 
iš liturgijoje tradiciškai minimų 
ortodoksų vadų Konstantino 
polio patriarcho Bartolomiejaus 
I-ojo vardą. 

Anot Maskvos patriarchato 
paskelbto pareiškimo, tai buvo 
pi rmas k a r t a s nuo Rusijos 
Ortodoksų patriarchato įsikū 
rimo 988 metais, kad Rusijos 
bažnyčia a t s i sakė paminėti 
Kons tan t inopo l io (šiandien 
vadinamo Istambulu) patriar 
chą. Be to, rusų ortodoksu 
kunigams uždrausta kor.oeleb-
ruoti liturgijas su kunigais. 
kurie yra tiesiogiai pavaldūs 
Konstantinopolio patriarchato 
jurisdikcijai. 

Tai padaryta, atsiliepiant į 
Konstantinopolio patriarchato 
prieš kelias dienas paskelbtą 
sprendimą, kad Estijai pri
pažįstama autonominė bendruo
menė, pavaldi Konstantinopo
liui, ne Maskvai. 

Dėl šio konflikto gali žymiai 
sutrikti pravoslavų Bažnyčios 
a tg i j imas buvusiose komu 
nistinėse šalyse ir kitur, rašo 
Steinfels, ir jis gali figūruoti ir 
Rusijos prezidentiniuose rinki 
muose. 

Nors Rusijos patriarchato pa 
reiškime buvo kalbama apie 
„šimtmečius išsaugotos Orto
doksų vienybės sudužimą", 

Reikalauja pirmiausia 
išspręsti žemės 

grąžinimo klausimus 
Vilnius, vasario 25 d. (AGEP) 

— Lietuvos Demokratu Partija 
mano, kad pirmiausia reikia 
susitvarkyti „savo kieme", o tik 
po to leisti užsieniečiams pirkti 
Lietuvos žemę. Kaišiadoryse 
šeštadienį surengę partijos 
tarybos prezidiumo posėdį, de 
mokratai nutarė, kad užsienio 
i n v e s t i t o r i a i ga lės pirkti 
Lietuvos žemę tada, kai bus 
išspręsti nuosavybės grąžinimo 
k l a u s i m a i , reglamentuotas 
žemės vertimas ne žemės ūkio 
paskirties žeme. 

Demokratai pažymi, kad ne 
pa ta i sy tas Konstitucijos 47 
straipsnis nėra kliūtis rati
fikuoti Lietuvos ir Europos 
Sąjungos asociacijos sutarti 
Didesne kliūtimi gali tapti Lietu 
voje pr ipaž įs tami partiniai 
diplomai, mano partijos pirmi 
ninko pavaduotojas Seimo na 
rys Juozas Tartilas. Jis teigė, 
kad dėl partinių diplomų galio 
jimo protestuoja Didžiosios Bri 
tanijos. Prancūzijos ir Vokieti 
jos oficialios institucijos bei 
Europos mokslų taryba 

Jungtinėse Valstijose esantys 
ortodoksų vadovai pažymi, jog 
šis skilimas dar nėra galutinis. 
Jie pastebi, jog Rusijos Orto
doksų patriarchatas paskelbė, 
jog ryšiai su Konstantinopoliu 
yra „suspenduoti", ne visiškai 
atkirsti, ir kad abi susiginči
jusios bažnyčios tebėra rišamos 
netiesioginiais ryšiais koi kiti 
Ortodoksų patriarchatai nuo jų 
formaliai neatsiskyrė. Tačiau 
tai gali pasikeisti, jei Maskva ir 
Konstantinopolis ims telkti kitų 
patriarchatų paramą, tuo skel-
damos ortodoksų pasaulį pu
siau. 

Ortodoksų krikščionija yra 
susiorganizavusi į nepriklau
somus tautinius patriarchatus, 
kurie laikosi tų pačių doktrinų 
ir apeigų, bet yra savarankiš
kai valdomi <vad. ..autocepha-
los">. Estijos Ortodoksų baž
nyčia yra viena iš kelių ,,auto
nomišku" Ortodoksų bažnyčių, 
kurios paprastai atsako jas 
įsteigusiam patriarchatui tik 
savo vyriausio vyskupo pasi
rinkimo atžvilgiu. 

Visi patriarchatai pripažĮ.sta 
Konstantinopolio Ekumeni.šką 
Patriarchą ..pirmuoju lygiųjų 
tarpe", jam pripažindami vado 
vaųjantį vaidmenį Ortodoksų 
reikaluose ir sprendžiant 
nesutarimus tarp bažnyčių. Tas 
vaidmuo, tačiau, pasireiškia ne 
įsakomąją ttalia. o iniciatyvos 
paėmimo ir įtikinimo pastango
mis, ir dėl jo galios ne retai yra 
kilę ginčai. 

Paskutiniaisiais šimtmečiais, 
Rusija išaugo kaip konku
rentė Konstantinopoliui, kuris 
geografiškai atsirado krikš
čionybės pakraščiuose, Turkijai 
tapus islamiška šalimi. 

Dėl Estijos bažnyčios statuso 
Konstantinopolis ir Maskva 
ginčijasi j au dveji metai 
nerasdamos sutarimo. Vasario 
20 d. patriarchas Bartolomiejus 
I paskelbė, kad Konstantino
polis perima Estijos Orotodoksų 
bažnyčią, to prašant tiek Esti
jos vyriausybei, tiek ir 67 pro
centams Estijos ortodoksų, ku
rie nori atsiskirti nuo Rusijos 
Ortodoksų vadovų Maskvoje. 

Bartolomiejus I paaiškino, 
kad jis atgaivina 1923 m. 
nuostatą. Tuo metu, leidžiant 
Maskvos patriarchatui, kuris 
tuo metu pats buvo beveik 
visiškai suparalyžuotas nuo ko
munistų persekiojimo. Kons
tantinopolis priėmė Estijos 
Ortodoksu bažnyčią po savo 
sparnu. Bet po Antrojo pasau
linio karo Sovietu Sąjungai 
prisijungus Estiją, Estijos 
Ortodoksų bažnyčia de fakto 
grįžo Maskvos patriarchato 
žinion Tą faktą Konstanti
nopolio patriarchatas pripažino 
1978 metais, suspenduodamas 
1923 m. dekretą. Dabar, anot 
Konstantinopolio patriarcho. 
Estijos nepriklausomybe panai
kino 1978 m. pripažinimo pa
grindą. 

Maskvos patriarchatas pa
smerkė toki sprendimą, kaip 
nepateisinamą kišimąsi į jo 
istorišką jurisdikcija. Maskvos 
patriarchato požiūriu. 1923 m. 
sprendimas buvo išimtinis, 
pateisintas tik nenormalios 
Rusijos patriarchato padėties. 

KALENDORIUS 

Vasario 29 d.: Pirmosios Ga
vėnios savaitės ketvirtadienis 

Kovo I d.: Albinas. Antanina. 
Tulgaudas. Rusne. 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1996 m. vasario mėn. 29 d. 

4 
LIETUVIŲ TELKINIAI 

D E T R O I T , M I 

SVARBI IR JDOMI 
PASKAITA 

S m. kovo 10 d.. 12:15 vai. p.p. 
Dievo Apvaizdos lietuvių pa
rapijos Kultūros centre rengia
ma mokslininko Paul A. Goble 
paskaita. Jis yra vadovavęs kri
tiškais 1990-1991 metais Balti
jos reikalamas JAV Valstybės 
departamente ir buvo specialiu 
patarėju apie tautų ir mažumų 
problemas Sovietų Sąjungoje. 
Tie. kurie tuo metu skambi
nome i Valstybės departamentą 
Lietuvos reikalais, kaip tik ir 
kalbėdavome su Paul Goble. o 
dabar bus proga su juo asme
niškai susipažinti ir jis mums 
plačiau apie tą laikotarpi 
papasakos. Šiuo metu dirba 
Potomac fundacijoje McLean, 
Virginijoje, specialistu apie 
buvusia Sovietu Sąjungą. Taip 
pat yra dirbęs Carnegie fonde, 
skatinančiam pasaulinę taiką ir 
specialaus asistento pareigose 
Valstybės departamento tyrimo 
ir mokslo srities padalinyje, 
kuris ruošia savaitinius pasau-
Iio įvykių raportus, buvęs 
..Laisvės" radijo skyriaus direk
toriumi Miunchene. 

Paul Goble yra įsigijęs baka
lauro laipsn) Miami Universi
tete Ohio valstijoje ir politiniu 
mokslų doktoratą l'niversity of 
Chicago. išspausdinęs daugiau 
nei šimtą moksliniu straipsnių 
apie tautų ir mažumu proble 
mas buvusioje Sovietu Sąjun
goje, rašo apie išsilaisvinusius 
kraštus, jo raštų yra keturi 
tomai rusų kalba. 

1991 m. Paul Goble buvo ap
dovanotas JAV valstybinės ra
dijo (NPR) už reportažus apie 
Lietuvos Aukščiausiąja Taryba. 
1995 m. JAV Lietuvių Bendruo
mene apdovanojo Gintaro žyme
niu už nepailstamas studijas 
apie Baltijos kraštus, kurias jis 
tęsia ir toliau. 

Paul Goble labai nuoširdžiai 
vertina išeivijos pastangas pa
dėti vystytis demokratijai Lietu
voje ir taip pat paskaitoje išryš
kina dabartine užsienio reikalų 
pol i t ika VV'ashingtone. Vi
suomenė yra kviečiama daly
vauti. Laukiami svečiai ir iš 
toliau. Paskaita rengia JAV 
Lietuviu Bendruomenes Detroi
to apylinkė ir Michigano apy
garda. 

L iuda Rugienienė 

R. OZOLAS POLITINĖJE 
P O P I E T Ė J E 

Sekmadienį, vasario 25 dieną. 
Romualdas Ozolas kalbėjo LB 
surengtoje politinėje popietėje. 
į kurią susirinko daugiau negu 
150 klausytojų. Prelegentą pri 
statė LB Michigano apygardos 
pirm. Liuda Rugienienė. Lietu
vos seimo narys ir Centro są
jungos vadovas Ozolas supažin 
dino su Lietuvos Seimo veikla 
ir pabrėžė, kad opozicija daug 
išmoko dalyvaudama Seimo opo
zicijos eigoje, kur vadovaujama 
partija turi dominuojama jtaka 

ir jėgą. Tikisi, kad nauji Seimo 
r ink ima i pakeis dabar t inę 
va ldančią partiją, t ač iau 
priminė, kad kairiosios jėgos 
tur i įtaką mažesnėms poli
tinėms partijoms ir grupuotėms. 
kurios padės sudaryti LDDP 
koalicinę jėgą. Atsakinėjo ir į 
klausimus. Popietėje surinktos 
aukos buvo skirtos prelegentui 
ir jo kelionės išlaidoms pa
dengti. 

VINCO ZEBERTAVICIAUS 
DEIMANTINIO 

GIMTADIENIO ŠVENTĖ 

Praėjusį šeštadienį, Sv. An
tano parapijos svetainėje vyko 
aktoriaus, medžiotojo, žuvautojo 
Vinco Žebertavičiaus pager
bimas jo deimantinio gimta
dienio proga, kurį suruošė jo 
žmona Elena Žebertavičienė. I 
pokylį susirinko Vinco Žeberta
vičiaus draugai, bičiuliai, o ypač 
jo kolegos žuvautojai ir medžio
tojai. Gauta sveikinimų ir lin
kėjimų iš saulėtos Sunny Hills. 
Floridoje, gyvenančių bičiulių. 

Lietuvos Vyčių JAV Vidurio apygardos metinio Lietuvos Nepriklausomybes minėjimo 39-jo banke
to, š.m. vasario 4 d. vykusio Martinique pokylių salėje, Čikagoje, rengėjai. Iš k.: pirm. eil. — 
Eleonore Kasputis. Peter P Ziinsitis, Evelyn Oželis, Algirdas Brazis, Aldona Brazis, Robert Martin, 
Jr., Antr eil. — Wanda Pliskaitis, Teresė Strolia, Julia Zakarka, MaryBeth Slakis, Estelle Ro-
gers, Lorraine Švelnis, Dolores Warnauskis, Bruce Nebereiza, Edward Pocius, Rita Zakarka ir 
Aušra Padalino. 

ĮDOMIOS „LIETUVIŠKŲ 
M E L O D I J Ų " PROGRAMOS 

„Lietuviškų melodijų" radijo 
valandėlė, transliuojama antra
dieniais nuo 3 iki 4 vai. p.p. ir 
šeštadienių rytais nuo 8 vai. iš 
WPON, 1460 AM stoties, šešta-

Kadangi Vincas mėgsta gam- dienį, vasario 24 dienos laidą 
tą, salė buvo papuošta žalumy
nais. Turtingame maisto bufe
te buvo Vinco pagautų ešerių ir 
lydekų patiekalai, bei stirnienos 
ir briedienos kepsniai. Netrūko 
ir gardžių tortų bei pyragų. 
Sukaktuvininko kėdė buvo pa
puošta vainiku, perrišta tri-
spalviu kaspinu. S t i rnų 
paveikslėliai buvo net ant ser
vetėlių. Salę puošė Mykolo Aba
r i a u s plakatas su užrašu: 
..Sveikiname Vincą 75 metų 
oroga". 

Pokyliui vadovavo Mykolas 
Abarius. Kun. Alfonsas Babo-
nas sukalbėjo maldą. Sukaktu
vininkas buvo pakviestas į 

buvo prailginęs vieną valandą, 
kad galėtų perduoti 40 minučių 
trukmes pasikalbėjimą su Det
roite viešėjusiu Lietuvos Res
publikos Seimo nariu ir Centro 
sąjungos vadovu Romualdu 
Ozolu. Pasikalbėj ime buvo 
pal iesta: Pabalt i jo Kraš tų 
bendradarbiavimas, rusų tran
zito, išeivijos bendravimas, ar
tėjantys Seimo ir Prezidento 
rinkimai, banko krizė. Centro 
sąjungos politinės jėgos tikslai, 
sveikatos, ekonomijos ir energe
tikos klausimai. Buvo perduoda 
ir Antano Zaparacko pasikal
bėjimas su buvusiu ministru 
pirmininku ir Konservatorių 

sceną, kur jo žmona Elena ir jos vadovu Gediminu Vagnorium, 
sesutė Julija Galvinauskienė jį kuris supažindino klausytojus 
perjuosė gražia lietuviška juos- su Lietuvos ..Tėvynės sąjungos" 
ta. Buvo pakeltos šampano tau- veikla ir galimybe aktyviai 
rės ir sugiedota „Ilgiausių pasireikšti Seimo rinkimuose, 
metų", o muzikui Stasiui Sližiui Speciali programos laida buvo 
vadovaujant — sugiedota „Va- baigta Edvardo Skiočio žemai-
lio. Ilgiausių Metų, Valio!" tiškai įkalbėtu pranešimu iš jo 
Buvusių aktorės Suzanos Mik
šienės vaidintojų grupės narių 
vardu sveikino Danutė Jan-
kienė; žurn. Stasys Garliauskas 
savo sveikinimą paįvairino 
papasakodamas momentą iš 
Vinco Žebertavičiaus vaidybos 
scenoje. ALKOS vaidintojų gru
pės vardu kalbėjo Vytautas 
Ogilvis: BALFo 76-to skyriaus 
vardu sveikino direktorius 
Vladas Staškus. Vladas Staškus 
paruošė ir išstatė fotografijų 
albumą, kuriame atsispindėjo 
Detroite vaidinti pastatymai, 
daugumas jų buvo ruošiant 
paremti BALFo 76-to skyriaus 
veiklą. 

Žmona Elena dailiuoju žodžiu 
ir daina pasveikino sukaktuvi
ninką, kartu su sesute Julyte 
padainuodamos: ..Sveiks, mano 
saule". „Prie Šešupės kranto". 
„Dar širdyje nesutema", „Tėvy
nė" ir „Gyvenimas, dar nepra
šoktas tango". 

Sujaudintas Vincas Žebertavi-
čius tarė žodį. Padėkojo klebo
nui kun. Alfonsui Babonui. jį 

Lietuvos Vyčių veikla 

įspūdžių viešint Lietuvoje. 
Gavėnios antradienio laidose 

Šv. Antano parapijos klebonas 
kun. Alfonsas Babonas kalbės 
Gavėnios temomis. 

MINĖSIME KOVO 11-TĄJĄ. 
Sekmadienį, kovo 10 d.. 12:15 

v. p.p. Dievo Apvaizdos Kultū
ros centre bus minima Kovo 11 
dienos — Lietuvos nepriklau
somybes atstatymo 6 m. su
kaktis. Pagrindinis kalbėtojas 
bus Pabaltijo Kraštu specialis
tas Paul Goble, kuris šiuo metu 
yra Senior Fello\v Potomac 
Fundacijos. Kovo mėn. 11 dieną 
minėjimą rengia LB Detroito ir 
Michigan apygardos valdybos 

sveikinusiems: Danutei Jankie-
nei. Stasiui Garliauskui. Vytau
tui Ogilviui. Vladui Staškui ir 
Mykolui Abariui, ypač savo 
žmonai Elenai ir jos sesutei 
Julytei už pokylio suruošimą, o 
svečiams — už dovanas, sveiki
nimus ir dalvvavima. 

Tragiškų Sausio lesios įvykių Vilniuje penkmečio minėjimo Detroite dalis dalyvių Iš k . pirmo 
y fil - -I Naumavicius. Gražina Urbonienė, V ir V Rauckiai. rašytojas Jurgis Jankus ir kt 

Nuotr J. U r b o n o 

112-osios VYČIŲ KUOPOS 
SUSIRINKIMAS 

Vasario 20 d. (Pelenų dienos 
išvakarėse) 7:30 vai. v. Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo para
pijos salėje vyko mėnesinis 
susirinkimas, kuriam vadovavo 
pirm. Rita. Zakarkaitė. Ji pak
vietė dvasios vadą kun. Antaną 
Zakarauską sukalbėti maldą. 
Prieš maldą dvasios vadas pa
aiškino Pelenų dienos prasmę, 
kad pelenai primena mums savo 
sielose sužadinti atgailą ir 
Gavėnios metu daugiau melstu-
mėmės ir pasiruoštume didžia
jai Velykų šventei. Paskui 
valdybos pirm. ir kiti valdybos 
nariai pateikė trumpus savo 
veiklos pranešimus. 

Po to dr. Brazis rodė skaidres 
ir aiškino apie senatvės ligą 

ILGIAUSIŲ METŲ! 
Vasario 25 dieną, Akademinio 

Skautų sąjūdžio ir sporto veikė
jas Viktoras Memenąs šventė 
savo 60-tąjį,gimtadienį. Svei
kiname Viktorą Memeną gim
tadienio proga ir linkime dar 
daug metų dalyvauti lietuvių 
sportinėje ir, skautiškoje veik
loje. „ 

KAZIUKO MUGĖ 

Kovo 3 dieną. Dievo Apvaiz
dos Kultūros centre vyks 38-toji 
„Gabijos" ir „Baltijos" skautų 
tuntų rengiama Kaziuko mugė. 
Mugės pradžia — tuoj po 10:30 
v.r. šv. Mišių. 

Im 
ŠEIMŲ REKOLEKCIJOS 

DAINAVOJE 

Š.m. vasario mėn. pradžioje 
Dainavoje vyko Šeimų rekolek
cijos, kuriose dalyvavo 16 šeimų 
(arti septyniasdešimt asmenų). 
Rekolekcijas pravedė iš Čikagos 
atvykęs kun. Antanas Saulaitis. 

Rekolekcijų tema buvo „Duo
na, vanduo ir šviesa". Kun. 
Saulaitis tarp žaidimų, užsi
ėmimų ir pasikalbėjimų įrodė, 
kaip duona maitina, vanduo 
gaivina ir šviesa apšviečia, taip 
tikėjimas yra būtinas šeimos 
gyvenime. Mišių metu kiekvie
na šeima uždegė žvakę simboli
zuojant, kad kiekvienas atne
šam asmenišką šviesą į šį gyve
nimą. 

Suaugę turėjo progą padisku
tuoti skirtingas temas: kaip 
ga l ima išmokyti Lietuvos 
gyventojus sukurti „veikiančias 
parapijas" ir kokią įtaką galime 
turėti stiprinant religinę veiklą 
parapijoje. 

Rekolekcijos buvo įdomios, 
įspūdingos ir suteikė peno 
kiekvieno dalyvavusio sielai. 
Dėkojame Kristinai Zubric-
kienei ir Reginai Puškorienei, 
Dievo Apvaizdos parapijos Švie
timo komiteto narėms, už jų 
pasiaukojimą rengiant šias 
rekolekcijas. 

V. A. Norkevicienė 
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kataraktą. Čia pamatėme, kaip 
jis yra pasalinamas operacijos 
būdu. Buvo ir keletas klausimų 
į kuriuos dr. Brazis plačiau 
atsakinėjo. 

Tada buvo pakviestos Phyllis 
Pelleick, Ann Marie Kassel, 
Teresė Strolienė ir kun. A. 
Zakarauskas vadovauti į antrąjį . 
vyčio laipsnį pakėlimo apei
goms. Trys I-ojo laipsnio vyčiai 
— Peter Jasaitis, Vida Sakevi-
čiūtė ir Bernice Rabinskas buvo 
pakelti į II-ąjj laipsnį. Juos visus 
sveikino dvasios vadas ir pir
mininkas, linkėdami būti ir 
toliau veikliais nariais. 

Kovo mėn. susirinkimo metu 
užkandžių nebus, nes mūsų 
kuopa ruošia kovo 24 d. cepeli
nų popietę ir laimėjimų 
traukimą Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo parapijos salėje, į kurį 
pirm. Rita ir renginių vadovė 
Julija Zakarka kvietė visus at
vykti ir atsivesti taip pat ir savo 
draugus. 

Susirinkimas buvo baigtas 
malda, ir tada visi buvo pakvies
ti pasivaisinti kavute ir gausiais 
užkandžiais. 

Apol. P . Bagdonas 

30-TAS TALPINTUVAS 
PASIEKĖ LIETUVĄ 

„Pagalba Lietuvai" vadovas 
Robert Boris praneša, kad 
30-tasis talpintuvas, išsiųstas iš 
Detroito sausio 5-tą dieną, pa
siekė Lietuvą vasario 6-tą 
dieną. Šiame talpintuve buvo 
siunčiami Our Lady of Sorrows 
bažnyčios suolai, talpinantys 
daugiau negu 900 maldininkų, 
liturginiai rūbai, žvakidės, ta
bernakulis bei kiti religiniai 
daiktai. Bažnyčios klebonas 
prelatas VValter Hurley paau
kojo 5,000 dol. persiuntimo išlai
doms sumokėti. Šis talpintuvas 
buvo nusiųstas vysk. Juozui 
Žemaičiui; visi bažnytiniai 
reikmenys skiriami Vilkaviškio 
katedrai. 

METINIS GOLFO 
TURNYRAS 

„Pagalba Lietuvai" vadovas 
Robert S. Boris praneša, kad 
pirmadienį liepos 15 d., trečiasis 
metinis George Perles Golfo tur
nyras vyks Paint Creek golfo 
laukuose, Lake Orion, MI. 1994 
m. ir 1995 m. turnyrai buvo 
sėkmingi; 1994 m. gryno pelno 
gauta — 24,000 ir 1995 m. gryno 
pelno gauta — 9,000 dol. Pinigai 
buvo naudojami paremti „Beta-
nijos" ir „Carito" sriubos vir
tuves, kurioms vadovauja arki
vyskupas Audrys Bačkis, ir 
medicinos siuntų siuntimo išlai 
doms sumokėti. 

Antradienį, vasario 20 d„ 
posėdyje buvo nuspręsta turny
rą pakartoti ir šįmet. Visas 
pelnas,kuris bus gautas šiais 
metais, bus naudojamas talpin 
tuvų, persiuntimo išlaidoms 
padengti ir tęsti paramą arki
vyskupo Audrio Bačkio pro
j ek t ams — „Betan i jos" ir 

DRAUGO prenumerata mokama i i anksto 

metams Vi metų 3 men. 
JAV $95.00 $55.00 $35.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $110.00 $60.00 $40 00 
Tik šeštadienio laida: 
JAV $55.00 $40.00 $30 00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $60.00 $45.00 $35.00 
Užsakant i Lietuvą 
(Air cargo) $100.00 $55.00 
Tik šeštadienio laida $55.00 
Užsakant i užmeni 
oro pašte $500.00 $250 000 
Tik šeštadienio laida $160.00 $85.00 

Vyriausia redaktorė Danute Bindokiene 
Administratorius Pijus Stončius 

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis. MIC 

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

> skelbti. 

• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba 

• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotu 
straipsnių nesaugo. Prašome 
siunčiant pasilikti kopija 

„Car i to" sriubos vir tuvėms. 
Golfo komite tu i vadovauja 
buvęs Michigan State univer
s i t e to futbolo v y r i a u s i a s 
t r e n e r i s ( l ie tuvių k i lmės ) 
George Perles. Komiteto pir
mininkas bus Michigan valsti
jos vyriausias prokuroras Frank 
Kelley. Garbės komitete bus ir 
Detroito ark ivyskupas kar
dinolas Adam Maida, Michigan 
valstijos gubernatorius John 
Engler , ir Detroito futbolo 
komandos treneris Wayne Fon-
tes. Golfo dienos pirmininkas — 
Robert Boris. 

Vakare bus ir banketas. Vi
suomenė kviečiama dalyvauti . 
Trečiasis George Perles tur
nyras vyks Paint Creek Golf ir 
Country Club, Lake Orion, MI. 
Dalyvavimo kaina 200 dol. 
asmeniui, vien banketo bilietai 
— 75 dol. asmeniui. Dėl regis
tracijų golfo turnyrui ir banke
tui, prašome kreiptis pas Rober
tą Boris, 4457 Fairvvay Court, 
VVaterford, MI 48238. Telefonas 

(810)682-0098; faksas 
682-5201. 

(810) 

Regina Juška i tė 

Skautininke Liuda Rugienienė kalba 
Dainavoje vykusiame Lietuvių Skau 
tų sąjungos veiklos už Lietuvos- ribų 
50 m. sukakties minėjime. 

DR. A. B. GLEVECKAS 
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SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS 
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GYDO ODOS AUGLIUS ŽAIZDAS IR 
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KOSMETINE CHIRURGIJA 
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JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 
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EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4047 W. 103 M. , O * * Lawn. IL 

Pirmas apyl so Northmrestern un to 
diplomu heluviams sutvarkys dantis 'it 
prieinama, kainą Pacientai priimam, 
absoliučiai punktualiai Susitarimui 
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Kauno Vytauto Didžiojo rinktines Garbės kuopos šauliai vėliavos pakėlimo ceremoniale 
Nuotr. J . Ivaškevičiaus 

ŠAULIŲ SĄJUNGĄ 
VENGIAMA MINĖTI 

Neseniai Lietuvoje buvo pami 
nėtos Sausio 13-osios įvykių 
penktosios metinės. Šiai atmin
tinai valstybės ir tautos datai 
pažymėti buvo organizuota dau
gybė įvairiu renginių daugejy-
je Lietuvos miestų. Spaudos 
puslapiuose Lietuvos žmonės 
galėjo perskaityti straipsniu, 
kurie nukėlė mus į prieš pen 
kerius metus buvusių įvykių 
sūkurius — Aukščiausioji Tary
ba, Televizijos bokštas, Spaudos 
rūmai... Tačiau, kalbant apie 
šių pastatų ir kitų objektų 
apsaugą, niekas nepaminėjo 
šaulių dalyvavimo. jojant 
juos. Kas tai — nf rašyti 
apie šaulius, ar n. jimas? 

Prasidėjus neramumams Vil
niuje, Krašto apsaugos departa 
mento direktorius A. Butkevi
čius kreipėsi į tuometinį LŠS 
vadą su prašymu paskirti šau
lius palaikyti tvarką prie AT 
pastato, kadangi galimos provo
kacijos. Rytojaus dieną Vilniaus 
ir Kauno rinktinių šauliai jau 
buvo prie AT rūmų ir kiek ga
lėjo padėjo AT apsaugos ir KAD 
vyrams. Kadangi grėsmė ir 
įtampa augo, Saulių sąjungoje 
buvo paskelbta nepaprastoji 
padėtis ir sausio 9 dieną prie AT 
rūmų papildomai atvyko Pane 
vėžio, Šiaulių, Marijampolės, 
Alytaus, Varėnos, Gargždų, Ro
kiškio šauliai (apie 180 vyrų). 
Šauliai buvo išrikiuoti vidinia 
me AT rūmų kiemelyj*' ir po 
trumpo KAD direktoriaus A. 
Butkevičiaus bei AT apsaugos 
vadovo A. Skučo informacijos 
bei instruktavimo buvo įvesti į 
pastatą. Šauliams drauge su ka 
rininkų kursų kariūnais, vado 
vaujamiems pulkininko B. Viz
baro, ir būreliui pasieniečių 
buvo patikėta II korpuso ap

sauga. Manau, kad visi rūmų 
gynėjai atsimena, kokiomis są
lygomis mums teko vykdyti 
svarbią valstybei užduotį. Dalis 
Vilniaus rinktinės šaulių saugo
jo Vilniaus savivaldybę ir Gedi
mino pilį, budėjo prie Televizi
jos bokšto. Beje. prie Televizijos 
bokšto žuvusieji Darius Gerbu
tavičius ir Ignas Šimulionis 
buvo Vilniaus Karaliaus Min
daugo rinktinės „Geležinio 
vilko" kuopos šauliai. 

Iškilus daug rimtesnei grės
mei, buvo imtasi priemonių ap
siginkluoti rimčiau, nes iki to 
laiko šaulių, kaip ir kitų gynėjų, 
rankose buvo tik geležiniai 
strypai, gumines lazdos ir medi
niai kuolai. Sausio 11-14 d. po 
kelių išvykų į Kauną. Panevėžį, 
Alytų ir kitus miestus, šauliams 
buvo atvežta visa turėta gin
kluotė (daugiausia medžiokli
niai šautuvai), nemažai ginklų 
šauliams padovanojo prie AT 
rūmų besibūriuojantys žmonės. 

Šauliai nepalūžo tomis dieno
mis, savo pareigą atliko ir rūmų 
apsaugoje išbuvo iki vasario 15 
dienos, kuomet, AT pirmininko 
prof. V. Landsbergio sprendimu, 
AT, rūmų apsauga buvo patikė
ta sausio 17 d. įsteigtai Savano-
riškajai krašto apsaugos tar
nybai ir C. Jezersko mokomajai 
kuopai — LKB „Geležinis vil
kas"* užuomazgai. Per šį laiko
tarpį AT rūmų apsaugoje pakai
tomis dalyvavo 327 šauliai. 31 
šaulys iš rūmu neišvyko nuo 
sausio 9 d. iki vasario 15 d. Kovo 
mėnesį, suderinus su KAD di
rektoriumi A. Butkevičiumi, 
šauliai vėl tęsė budėjimus AT 
rūmuose iki rugpjūčio 26 dienos. 
Už pasižymėjimą 201 šaulys 
buvo apdovanotas Sausio 
13-osios atminimo medaliais. 

keli šauliai — DLK Gedimino 
ordino medaliais. 

Tenka dalyvauti daugelyje 
renginių įvairiuose Lietuvos 
vietovėse. Pastebėta, kad spau
dos leidiniuose nenoriai mini 
šaulių vardą ir rašo apie šauliš-
kus renginius. Norima šaulius 
išstumti iš Lietuvos gyvenimo? 
Kad nesame mėgstami kairiųjų 
pažiūrų Lietuvos žmonių, tai 
aišku, kadangi šauliškosios 
nuostatos nėra jiems palankios. 
Tačiau teko pastebėti, kad ir kai 
kas iš dabartinės opozicijos 
Seimo narių pasisako prieš 
Šaulių sąjungos suvalstybinimą 
ir įstatymo priėmimą. Jie siūlo 
išlikti šauliams visuomenine, 
kultūrine ar būti kažkokia — 
medžioklių organizacija. 

Šaulių sąjunga atsikūrė 1989 
metais ir į ją būrėsi Sąjūdžio 
žaliaraiščiai ir žmonės, norintys 
tęsti garbingos organizacijos 
tradicijas. Šaulių sąjunga turėjo 
dvi galimybes būti Krašto ap
saugos ministerijos struktūra, 
tačiau tuometinis vadas šias 
galimybes atmetė. Beje, antro
ji galimybė buvo 1991 m. sausio 
15-oji, kuomet buvusiam vadui 
G. Jankui buvo pasiūlyta įsi
jungti į KAP sistemą, tačiau G. 
Jankus, nepasitaręs su sąjungos 
centro valdybos nariais, pasiū
lymą atmetė, tuo pakenkęs or
ganizacijos interesams. Kaip 
žinome, sausio 17 dieną aukš
čiausioji Taryba priėmė savano
riškosios krašto apsaugos tar
nybos įsteigimo įstatymą. 

Nors nesame KAM sistemos 
struktūra, tačiau visada geriau
sius savo narius deleguodavome 
į kuriamas Lietuvos ginkluotų
jų pajėgų struktūras. Kuriantis 
KAD-ui, jo veikloje dalyvavo da
bartinis KAM sekretorius pul
kininkas J. Gečas (buvęs LŠS 
štabo viršininkas), buvęs vadas 
G. Jankus, miręs J. Oksas, A. 

LAIKRAŠTIS, KURIS 
„GYDO" 

Vasario 6-ąją išėjęs Mažeikių 
rajono laikraštis „Santarvė" 
paskelbė, kad tos dienos nume
rio tiražas turi gydomosios ga
lios. Laikraščio 9,000 egzemplio
rių tiražą, ką tik parvežtą iš 
Šiaulių „Titnago" spaustuvės, 
gydančia kosmine energija pa
krovė svečias iš Ukrainos Kon-
stantin Marcinkovskij. 

„Santarvė" išspausdino to
kius medicinos mokslų daktaro 
K. Marcinkovskij žodžius: 
„Norintiems išsivaduoti iš savo 
ligų, reikia pridėti laikraštį prie 
skaudamos vietos ir aptvarstyti, 
kad gerai laikytųsi. Laikyti taip 
apvyniojus 7 ir daugiau valan
dų, o geriau — kelias paras". 

„Santarvės" redaktorė A. 
Malūkienė sakė, kad turintis 
medicininį išsilavinimą magas 
savo paslaugas pasiūlęs pats. 
Redakcija į gydančią laikraščio 
galią žiūri ne per daug rimtai. 
Po informacija apie K. Mar
cinkovskij viešnagę Mažeikiuo
se patariama laikraštį paskaity
ti, o tik po to tvarstyti įvairias 
kūno vietas. 

Merkys. Pirmaisiais pasienie
čiais tapo šauliai — G. Žagunis 
(žuvo poste), S. Averka, A. 
Laučius, E. Jocys. S. Krištopai-
tis, S. Jokubauskas, A. Almanis 
ir kiti. SKAT-o steigimo veik
loje dalyvavo G. Jurčiukonis, R. 
Mintautas, E. Jakimavičius, V. 
Geštautas, E. Martinkus, A. Bu
rokas, S. Vaitui ionis, A. La-
pėnai tė , A. Palevičius, Z. 
Stuogis, R. Kazėnas ir kiti 
šauliai. Įsteigus LKB „Geležinis 
v i l k a s " s t ruktūrą , vieni 
pirmųjų buvo šauliai A. Sir
tautas, J. Barškietis, R. Nepas, 
K. Vaitonis, P. Pučkorius, D. 
Pašukonis, M. Jurkūnas, L. 
Duoda, J. Bekešius ir kiti. At
skirojo inžinierinio bataliono 
vieni pirmųjų karininkų tapo 
šauliai — J. Oleka, A. Mišeikis, 
ir H. Račkauskas. Nemažai 
šaulių dalyvavo steigiant ir 
kitas Krašto apsaugos minister 
rijos stuktūras. Šauliai įnešė 
savo indėli (galbūt ir kuklų) į 
Lietuvos gyvenimą, nors kartais 
pasirodydavo marga minia. Ta
čiau tai ne iš gero gyvenimo, nes 
dabartinė vyriausybė šauliškos 
veiklos ugdymui neišskyrė nė 
vieno cento, no r s k i tos 
visuomeninės organizacijos 
būdavo vyriausybės remiamos. 
Dabartinė LŠS vadovybė deda 
visas pastangas, kad sąjunga 
būtų priimta i KAM sistemą, 
nors tam priešininkų nemažai. 
Šauliškoji veikla nemirusi ir 
šaulius galima buvo matyti, 
pa l a ikan t viešąją t v a r k ą 
Pasaulio lietuvių sporto žaidy
nių, popiežiaus vizito, Dainų ir 
šokių šventės ir kitų renginių 
metu, su savanoriais kontroliuo-

L I E T U V O J E Y R A T R Y S 
G E O G R A F I N I A I C E N T R A I 

Prancūzijos valstybinis geo
grafijos inst i tutas prieš keletą 
metų patikslino Europos geo
grafinį centrą, kur is yra šalia 
Vilniaus — Utenos kelio, 27 km 
nuo Vilniaus. Pasak geografo 
Rimanto Krupicko, tai iš esmės 
keičia tradicinį Centrinės Euro 
pos įvaizdį. Centr inei Europai 
turėtų priklausyti ne Austrija 
ar Čekija, bet Lietuva, Latvija. 
Baltarusija, Lenkija. Tai svar
bu geopolitiškai, ekonomiškai 
ir pačių šių valstybių gyventojų 
savimonei. Tai padėtų atsikra
tyti nepilnavertiškumo kom 
plekso, kuris buvo b rukamas 
lietuvių tautai . 

Prieš keletą mėnesių buvo pa
ženklintas Lietuvos geografinis 
centras. Jis yra Vidurio Lietu
vos laukų viduryje tarp Kėdai
nių ir Dotnuvos. Pasak geografo 
Rimanto Krupicko. Lietuvos 
centro vietą nustatinėjo trys 
organizacijos, ir vis t iek ji gali 
pasikeisti, nes Lietuvos sienos 
nebaigtos delimituoti, neaiški 
jūrinė siena, yra problemų Ma
žosios Lietuvos, Gudijos. Lenki
jos lietuviškose žemėse. 

Trečias centras Lietuvoje yra 
Baltų valstybių — Lietuvos ir 
Latvijos — geografinis centras. 
Šis centras yra keli kilometrai 
į šiaurę nuo Pasvalio, kairėje 
Mūšos pakrantėje. Rimantas 
Krupickas mano, kad likusios 
pasaulyje tik dvi baltų tautos. 
nepaisant visų nesutarimų, šia 
me centre galėtų padėti valsty
bių prez identams pasodint i 
šventą vienybės ąžuolyną. Čia 
l ie tuviai ir l a t v i a i ga lė tų 
susitikti i ški lmingomis pro 
gomis, galė tų k a r t u švęsti 
Lyguo — Rasas — Jonines. 

jant sovietinės kariuomenės ju
dėjimus Lietuvos keliuose, ka
riniuose poligonuose Šauliu 
sąjungos ir jos dalinių taktinėse 
pratybose, KAM st ruktūrų mo
kymo centruose, patruliuojant 
su policijos pareigūnais , naiki
nant potvynio pasekmes Šilutės 
rajone, gesinant miškų gaisrus 
Smiltynėje ir Varėnos rajone, 
kitų įvairių įvykių metu. Šauliu 
sąjungoje neužmirštas ir kultu 
rinis, švietėjiškas, patriotinis, 
auklėjamasis darbas — įsteigti 
chorai, ansambliai , orkestrai, 
vaidybinės grupės, sporto klū 
bai, globojami moksleivių rate 
liai ir būreliai. Šimtai šaulių 
sėkminga i t a r n a u j a KAM. 
VRM ir VSD struktūrose. 

Šauliai netrokšta garbės, ka
dangi jų t ikslas — stiprinti ir 
ginti Lietuvos valstybe, ugdyti 
tautos gerovę, tačiau nori. kad 
Lietuvos spaudoje būtų rašoma 
tiesa. 

S t a s y s Igna tav ič ius 
Lietuvos Šaulių sąjungos 

vado pavaduotojas 

Danutė Bindokienė 

Einam į mugę! 
Praėjusį savaitgalį, Čikagoje 

ir apylinkėse besilankant Lietu
vos konservatorių (Tėvynės są
jungos) partijos pirm. Gedimi
nui Vagnoriui, buvo sudaryta 
proga su juo susitikti vietiniams 
spaudos, radijo ir kitų komuni
kacijos priemonių darbuoto
jams. Dalyvavo 26 asmenys, 
kuriu pavardės žinomos kone 
visai lietuvių visuomenei užsie
nyje. Pokalbio vadovė, norė
dama pailiustruoti, kaip pas 
mus atliekami darbai lietuvy
bės labui, paklausė susirinku
sių, kas už tai gauna atlygi
nimu. Pakilo tik dvi rankos. 

Ši savanoriška talka, nelau
kianti jokio atlyginimo, yra 
viena lietuviškos veiklos užsie
nyje apraiška, sunkiai supran
tama tautiečiams iš Lietuvos. 
Daug kartu girdėjome nuste-
nima. kad niekas algų nemoka 
i arba tik retkarčiais pakiša 
minimalų būtiniausiu išlaidų 
padengimui tautinių šokių gru
pių vadovams, šokėjams už 
repeticijų lankymų, ansamblių 
ar chorų nariams, mokytojams, 
organizacijų, labdaros būrelių 
darbuotojams, daugumai spau
dos bendradarbių ir kitiems 
p a s i š v e n t ė l i a m s , be kurių 
nuolatinių pastangų ir darbo 
jau seniai visa lietuviška veikla 
būtų pakišta po velėna. Kaip 
tiek dešimtmečiu galėjo išsilai
kyti lietuviškos mokyklos, jau
nimo organizacijos, vyresniųjų 
sambūriai, net pati Lietuvių 
Bendruomenė, jeigu visi dirbo 
be jokio atlyginimo, aukojo di
džiąją dali savo laisvalaikio?'Iš 
tikrųjų šie žmones net laisvalai
kio prasmės dažnai nežinojo.) 
Plačiai išvystyta visuomeninės 
veiklos ir savanoriškos talkos 
sistema mums atrodo visiškai 
n a t ū r a l i , bet už geležinės 
uždangos buvusiems lietuviams 
— tai vis dar mįslė. 

Sakoma, kad. besitikint iš 
k r i k š t o močios maršk in ių , 
plikas paliksi. Taip ir mūsų 
atveju: niekuomet neturėjome 
tokio šaltinio, iš kurio būtume 
galėję be jokių pastangų semtis 
lėšų lietuviškai veiklai. Reikėjo 
patiems tomis lėšomis pasi
rūpin t i . Norint įgyvendinti 
svarbius projektus, buvo būtina 
sumanyti būdų. kaip juos finan
suoti, įkyriai netiesiant pra
šančiu rankų į vis tas pačias 
pinigines. Kai choras ar tau
tiniu šokių grupė norėjo nuvykti 
į švente, ruošiamą kitame mies
te, patys nariai ruošė pobūvius, 
laimėjimų stalus (pirma iš savo 
namų atnešę jiems laimikius), 
kepė ir pardavinėjo pyragus, 
virė cepelinus ar virtinukus, 
plovė automobilius, kol paga
liau ižde atsirado reikiama 
suma. Čia nebuvo luomu ar am

žiaus skirtumo, nebuvo nei 
vieno „per d ide l io" , id 
neprisijuostų prijuostės, nep&si-
raitotų rankovių ir nešoktų tie
siai į darbų sūkurį. Lietuviškoji 
visuomenė prie tokios veiklos 
pripratusi, ją vertina ir remia. 

Iš kitų renginių, skirtų lėšų 
kaupimui, išsiskiria skautai ir 
daug metų kovo pradžioje 
ruošiamos Kaziuko mugės. Jau 
kuris laikas ir mūsų dienraštyje 
mirga pranešimai, kviečiantys 
į Kaziuko mugę (Čikagoje ji 
vyks kovo 3 d. Jaunimo centre). 
Kai susirinkusi publika žavisi 
gausiais prekystaliais, gardžiuo-
jasi skanumynais, stebi jaunus, 
viltingus skaučių bei skautų 
veidus, retas tepagalvoja, kiek 
valandų, kiek vakarų ir savait
galių paaukota, kiek žmonių 
buvo įsijungę į šį milžinišką dar
bą, kad vieną kovo dieną dar 
kartą galėtų pakviesti į Kaziu
ko mugę savo tautiečius. 

Kaziuko mugės skirtos ne 
vien pasižmonėti, pažiūrinėti. 
Skautai mugėse gautą pelną 
(kaip ir visur ki tur — prekes, 
vaišes mugei pagamina savano
rių talka, patys skautai , jų va
dovai, tėvai) panaudoja stovyklų 
įrangai pirkti ir kitiems organi
zaciniams reikalams. Sunkiu 
darbu ir kūrybingumu sutelkti 
lėšų norimam projektui — tai 
gera pamoka vaikui bei jaunuo
liui, turėjusiam progą ne tik 
naudingai praleisti laiką, bet 
vėliau džiaugtis savo pastangų 
vaisiais. Todėl labai svarbu, kad 
į Kaziuko muges susirinkusi 
publika nepagailėtų vieno kito 
dolerio, nepasi tenkintų tik 
pasižvalgyti, o įsigytų rankdar
bių, pasivaišintų. Ypač turime 
atkreipti dėmesį į pačių jau
niausių skautų organizacijos 
narių — paukštyčių, ūdryčių, 
bebriukų, vilkiukų — pastan
gas, kad mūsų abejingumas 
nemestų šešėlio ant jų vaikiško 
entuziazmo. J u k į Kaziuko 
mugę jie sudėję tiek daug vilčių, 
nejaugi praeisime pro salį? Ver
ta į šį smagų renginį pasikvies
ti ir savo pažįstamus, neseniai 
atvykusius iš tėvynės. Jiems tai 
padėtų suprasti, kuo iš tikrųjų 
remiasi užsienio lietuvių veikla. 

Kartais savo tarpe išreiškia
me priekaištus, kad viską ski
riame t ik Lie tuva i , o sau 
pasiliekame nedaug. Reikia ir 
užsienyje lietuviškumo ateitimi 
pasirūpinti Kaziuko mugių lai
kotarpiui atėjus, yra gera pro
ga tuščias kalbas paremti bran
džiais darbais — nelikime abe
jingi šiam svarbiam skautiškam 
renginiui: einam visi į mugę! 
Antra vertus, kaip galėtume 
sulaukti pavasario be tradicines 
Kaziuko mugės? 

LIETUVOS SAVANORIAI 
Savanor i s pik. lt. E U G E N I J U S JAKIMAVIČIUS 
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Pasiryžęs tapti savanoriu, 

pilietis rašo prašymą vietinės 
savanorių kuopos vadui, gauna 
dviejų savanorių rekomenda
cijas, praeina 3 mėn. bandymo 
la ikotarp į , išlaiko ka r in io 
parengimo įskaitą ir prisiekia 
Lietuvos Respublikai. Taip tam
pama tikru savanoriu. 

Savanor iškos ios k r a š t o 
apsaugos t a rnybos įkūr imas 

Sunkiais partizanų kovų prieš 
bolševikinę okupaciją 1949 
metais, vasario mėnesį. Lietu 
vos partizanų sričių ir apskričių 
vadai įkūrė Lietuvos laisvės 
kovos sąjūdį, priėmė jo veiklos 
nuostatus, patvirtino kitus tei
sinius normatyvinius doku 
mentus . Šiais dokumentais 
vadovavosi teisėta Lietuvos val
džia Lietuvos partizanai Po 

kelių metu. žiauriai nuslopinus 
partizanu kovą. dokumentuose 
skelbiamos idėjos ir Lietuvos 
laisvės atgavimo nuostata liko 
gyvos žmonių atmintyje ir savo 
nelegaliais veiksmais pogrin
dyje jie tas idėjas perdavė vieni 
kitiems ir tęsė pasipriešinimo 
okupantams kovą. Pasikeitus 
politinei padėčiai sovietų impe
rijoje. 1988 metais Lietuvoje 
kilo Sąjūdis, kurio tikslas — 
Lietuvos Nepriklausomybės at
statymas. 1990 m. kovo 11 d., po 
Lietuvos Nepriklausomybės at
s ta tymo. Sąjūdis pakvie tė 
registruotis savanorius, pasi
ryžusius ginti Lietuvos Nepri
klausomybę. Taip pradėjo for
muotis savanorių kuopos Kau
no, Vilniaus. Klaipėdos rinkti
nės. Prasidėjus sovietinei agre
sijai, savanoriai gynė Aukščiau
siąja Tarybą, kitus valstybinius 
objektus, televizijos ir radijo 

transliavimo stotis, telefonų sto
t i s , savivaldybes . Spaudos 
rūmus ir kt. 

1991 m. sausio 17 d. buvo pri
imtas Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos įsta
tymas „Dėl Savanoriškosios 
krašto apsaugos tarnybos". Ši 
diena laikoma SKAT įkūrimo 
diena. 1991.03.01 patvirtinta 
pirmoji SKAT struktūra: šta
bas, turintis 4 skyrius, štabo 
operatyvinis būrys, mokykla, 8 
rinktinės, 200 kuopų. Štabo 
viršininku patvirtintas Jonas 
Gečas. Vėliau įvyko kelios reor
ganizacijos, po kurių keitėsi 
struktūra. Daugėjant užduočių, 
didėjo e t a t i n i ų darbuotojų 
skaičius. 

SKAT e ta tų i r s avanor ių 
ska ič ius 1991-1996 me ta i s 

1991 m.; etatų skaičius — 498; 
rikiuotės savanorių skaičius — 
7,321; 

1992 m.; et. sk. - 777; rik. 
sav. sk. - 9,653; 

1993 m.; et. sk. - 1,102 + 495, 
rik. sav. sk. - 9,218; 

1994 m.; et. sk. - 1,187 + 463 
— (objektų apsauga) rik. sav. sk. 
- 9,314; 

1995 m.; et. s k . - 1,250 + 640 
rik. sav. sk. — 9,853. 

1995.02.09, po naujo Lietuvos 
administracinio paskirstymo, 
įkurtos dvi naujos rinktinės — 
Tauragės ir Telšių. 

SKAT s t r u k t ū r a 
Dabartiniu metu Savanoris 

kąją krašto apsaugos tarnybą 
sudaro 10 rinktinių, savo teri 
torįjomis atitinkančių apskritis. 
Tai Alytaus, Kauno, Marijam 
polės, Klaipėdos, Panevėžio, 
Šiaulių, Utenos, Vilniaus, Tau 
ragės, Telšių rinktinės. 

Kiekvienai rinktinei vado
vauja apskrities teritorinės gy 
nybos vadas. Rinktinė apima 
kelis rajonus, kurių kiekvie
name yra rajono teritorinės gy 
nybos stabai - iš viso jų yra 36. 
Apskričių ir rajoniniai štabai 
vykdo šaukiamojo amžiaus jau 
nuolių registraciją ir šaukimą į 
karinę tarnybą, atlieka mobili 
zacinį darbą ir vadovauja SKAT 
padaliniams apskrityse, rajo-

Savannrni larnvbo- ^t.il,,,^ V 
nuose 

Savanoriai, kurių iš viso yra 
9,853, pagal savo gyvenamąja 
vietą jungias i į kuopas ir 
batalionus. Dabart iniu metu 
yra 127 kuopos ir 34 batalionai 

Yra aviacijos junginys, kuri 
sudaro dvi eskadrilės, dislokuo
tos K y v i š k e s e ir Š i lu tė je . 
Eskadrilėse yra 51 lengvo tipo 

lėktuvas. Šių lėktuvu panaudo
jimas numatytas teritorinės gy
nybos pianuose 

.Savanorių tarnyboje veikia 11 
mokymo centru Respublikinis 
savanorių vadu mokymo cent
ras yra Vilniuje ir vykdo įvai
raus lygio SKAT padalinių 
vadų bei specialistų mokymą. 
Po vieną mokvmo centrą turi 

rinktinės. Šiuose centruose mo
komi savanoriai. 

Savanoriškajai krašto apsau
gos tarnybai vadovauja SKAT 
vadas per Respublikinį SKAT 
štabą, kuriame tarnauja 46 
karininkai ir 95 liktiniai. 

Savano r ių ginklai 

Savanoriai tur i lengvuosius 
ginklus. Tai karabinai, kara
binai au toma ta i , pistoletai 
kulkosvaidžiai, sunkieji kulko
svaidžiai. Be to, turi nešioja
muosius zenitinių raketų komp
lektus, prieštankinių valdomų 
raketų komplektus. 

Savanor ių mokymas 

Savanoriai mokomi rinktinių 
mokymo centruose ir kuopose. 
Pirmaisiais metais savanoriai 
mokomi 210 valandų, antrai
siais metais — 70 valandų, o tre
čiaisiais — 50 valandų. įvairaus 
lygio SKAT padalinių vadai mo
komi Respublikiniame sava
norių vadų mokymo centre 
pagal patvirtintas programas. 

(Bus daugiau) 
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ČIKAGOS LIETUVIAI IŠKILMINGAI 
MINĖJO LIETUVOS 

NEPRIKLAUSOMYBĖS ATSTATYMO 
SUKAKTI 

te jaunosios kartos atstove. Vidą 
Sakevičiūtę vadovauti progra
mai. Scenon buvo įneštos ir 
išrikiuotos organizacijų vėlia
vos: ramovėnų, šaulių, skautų. 
Don Varno, Dariaus-Girėno 
karo veteranų posto. JAV 
himną giedojo Marija Kinčiu-
vienė. Lietuvos himną — visa 
auditorija, akompanavo muz. 
Leonardas Šimutis. Pagerbti 
visi kovoję — žuvę už Lietuvos 
laisvę Invokaciją sukalbėjo 
kun. J. Kuzinskas. Lietuvos 
Nepriklausomybės aktą per
skaitė Tadas Mikužis. Kovo 
vienuoliktos — Lietuvos res
publikos atstatymo aktą — 
Indrė Žukauskaitė, abudu skai
tė gražia, ge. a lietuvių kalbos 
tarsena, abu yra Čikagos lit. 
mokyklos mokiniai. Pagerbti 
Lietuvos kūrėjai savanoriai, bet 
deja, jų salėje jau nebuvo. Yra 
likę jau tik du maj. J. Vilutis ir 
Betkauskas, bet buvojau nepa 
jėgūs minėjime da lyvau t i . 
Pasakyta, kad jiedu bus aplan
kyti namuose. Sveikino Lietu 
vos generalinis garbės konsulas 
Čikagoje Vaclovas Kleiza, 
apgailestaudamas, kad dabar 
Lietuvą yra užgulę juodi de
besys, bet jie laikini, kvietė 
nenusiminti ir tikėti Lietuvos 
šviesesne ateitimi. Perskaityta 
Čikagos miesto mero proklama 
cija, Illinois valstybes guberna
toriaus Jim Edgar proklamaciją 
skaitė Pat Michalski, atstovė 
etniniams reikalams. 

Paskaitininkas V. Čekanaus
kas: Įvykiai Lietuvoje kelia 
ba ime ir nerimą. 

Svečias paskaitininkas ap
žvelgė dabartinį Lietuvos gy
venimą ir jį komentavo. Apgai
lestavo, kad Lietuva per penke
rius laisvės metus prarado 
idealizmą ir pasiektos laisvės 
džiaugsmą, pasidžiaugė, kad 
išeivijos lietuviai neprarado 
meilės savo tėvynei, tėvynai
niams — dosniai remia Lietuvą. 
Metė klausimą: ar visi lietuviai 
važiavo į Lietuvą su tinkamu 
patarimu? Akcentavo, kad vals
tybini gyvenimą atstatys ne 

Čikagos l ietuviai , ALTui 
vadovaujant, iškilmingai, su 
giliu susikaupimu paminėjo 
Lietuvos Nepriklausomybės at
gavimo 78-tą sukaktį — Vasario 
16-tą. Pakaltos vėliavos. JAV ir 
Lietuvos, giedotas Lietuvos 
himnas Vėliavų pakėlimo apei
gas atliko Vytauto Didžiojo 
šaulių rinktinės vėliavų tar
nyba. LTž Lietuvą aukotos pa
maldos: Kataliku ir evangeli
kų-liuteronų bažnyčiose. Aka
demija buvo graži taut inio 
sąmoningumo ir tautinio soli
d a r u m o šventė. Minėjimas 
įvyko vasario mėn. 11d. Daly
vavo gan daug žmonių, nema
žiau keturių šimtų, dabar tai 
jau nemažas skaičius. 

Katalikų pamaldos vyko Svč. 
M. Marijos Gimimo baživyčioje. 
Marąuette Parke. Mišias auko
jo ir giliaprasmį, tautinės min
ties pamokslą pasakė klebonas 
kun. Jonas Kuzinskas. Gėles 
prie altoriaus atnešė Čikagos 
lit. mokyklos mokinės Adelė 
Ročyte ir Stefutė Utz, abidvi 
pasipuošusios tautiniais drabnu 
žiais, kas teikė pasigrožėjimą. 
Auka prie altoriaus nešė Čika
gos ALTo skyr. pirm. Matilda 
Marcinkienė ir Lietuvos Garbės 
konsulas Los Angeles, Vytautas 
Čekanauskas. Balsingai giedo
jo parapijos choras, muz. Antano 
Lino diriguojamas, vargonais 
grojo muz. Ričardas Šokas. 
Buvo jaučiamas gilus žmonių 
religinis susikaupimas. Tuo 
pačiu metu pamaldos už Lie
tuvą vyko lietuvių evangeli
kų-liuteronu Tėviškės parapi
joje, jas aukojo, pamokslą 
pasakė vysk. Hansas Dumpys, 
o Ziono evangelikų liuteronų, 
pamaldas laikė, pamokslą pa
sakė kun. J. Juozupaitis. 

Minėjimo akademi ja — 
Marijos aukš t e snės 
mokyklos r ū m u o s e 

Įvadinį žodį tarė M. Mar
cinkiene. Ji rengėjų vardu pa
sveikino sus i r inkus ius , iš
ryškino dienos mintį ir pakvie-

CLASSIFIED GUIDE 

Lietuvos Nepriklausomybės šventėje vasario 11d. Maria aukštesniosios mokyklos auditorijoje 
— giedant Lietuvos ir Amerikos himną. Iš kaires: Amerikos Lietuvių tautines sąjungos pirm. 
dr. Leonas Kriauėehūnas, vysk. Hansas Dumpys, kun. Jonas Kuzinskas, šventės prelegentas, 
Lietuvos gen. garbes konsulas Los Angeles, Vytautas Čekanauskas. Lietuvos gen. garbės kon
sulas Čikagoje Vaclovas Kleiza, Lithuanian Mercy L,ift pirm. Jurgis bendraitis, Lietuvos vyčių 
centro valdybos pirm. Evelyn Oželienė, Kongreso atstovas Richard Uurbin, Cook County Com-
missioner Joseph Mario Moreno, Illinois gubernatoriaus Jim Edgar atstove etniniu grupių 
reikalams Pat Michalski, Pavergtų tautų organizacijos pirm. Casimir Oksas. 

,.,. Nuotr. Jono Tamulaičio 

užsienio paskolos, bet pačių 
lietuvių ryžtas ir darbštumas. 
Apga i les tavo s k a n d a l i n g ą 
Lietuvos bankų krizę. Reiškė 
viltį, kad bankų žūtis gali at
gaivinti bankininkų sąžinin
gumą, pažadinti atsakomybės 
jausmą. Pasisakė už Baltijos 
valstybių ekonominę zoną. 
Kvietė išeiviją nuolat budėti 
Lietuvos laisvės sargyboje, kvie
tė priimti pilietybę ir jungt is į 
Lietuvos gyvenimą, politinį, 
ekonominį. Auditorija už puikią 
paskaitą paskaitininkui pokar 
totinai dėkojo plojimais. 

Kalbėjo Kongreso a t s t o v a s 
R i c h a r d D u r b i n 

Kongreso atstovą Richard 
Durbin atlydėjo į salę ir jį audi
tor i ja i ap ibūd ino J u r g i s 
Lendraitis, Mercy Lift steigėjas, 
darbuotojas. Richard Durbin 
jaučiasi esąs lietuvis ir nori 
Lietuvai padėti, tik apgailestau
ja, kad neišmoko lietuviškai, 
nes motina su tėvais į Ameriką 
a tvyko t ik ke tve r i ų m e t ų 
amžiaus. Jis sakėsi, kad prieš 18 
metų yra buvęs šioje salėje ir 
skleidęs Lietuvos laisvės viltį. 
Akcentavo, kad atgaut i laisvę, 
tai dabar nereiškia, kad ir kova 
už laisvę jau baigta. Laisvųjų 
pareiga remti laisvę ir demokra
tiją Bal t i jos k r a š t u o s e i r 
pasaulyje. Pakartotinai akcen

tavo: „Mes niekad, niekad ne
galime nustoti bubėję Lietuvos 
ir Baltijos valsty.bjų laisvės ap
saugoje". Pasakė, kad kai rusų 
kar iuomenės reakcionieriai 
parengė karo pjaną žygiui į 
Baltijos kraštus, jis pakėlė balsą 
prieš — susiorganizavo grupę 
Kongreso atstovĮųf rašė laiškus 
JAV prez. Clintbft; reikalavo 
kad Amerika Jįu&ytųsi savo 
įsipareigojimo 

VILNIUJE BUS 
ATSTATYTOS 
SKULPTŪROS 

Šią vasarą ant Arkikatedros 
frontono po beveik septynerius 
metus trukusių darbų turėtų 
būti^ atstatytos šv. Elenos, šv. 
Stanislovo ir šv. Kazimiero 
skulptūros. 1951 m. tuometinės 
valdžios įsakymu nuverstų 

.^culptūrų neišliko, nes sovietų 
tijos valsty- 'armijos kareiviai jas nuvertė 

bėms, ir gavo pį^eidento atsa- & m e n _ m edinės skulptūros 
kymą, kad AmeJlika savo įsipa- ' s ' u t r u p ė j 0 
reigojimo laikyt** Auditorija '"^Skulptūras iš senovinių foto-
sukėlė padėkoė^eacijas ^Jr'afiju atkūrė skulptoriai V. 

Gimta daug šVfeifcinimų, raš- % v i c k a s ir Stanislovas Kuzma, 
tu ąyeikino: Cik^g«kardinolas % u l p t ū r o s bus 5.65 m. aukščio 
Jpseph Bernardjn^senatorė Ca- i r s v e r s p o 8 0 0 k g j o s m o n t U o -
rol Mosley Brauft, Cook C o u n - - ] a m o s i š v a r i o lakštų. Skulpto-
ty,Tarybospin***>hnStroger, r> r i a i d i r b a TJžįįjje esančioje 
J r , a ts tovė J i idy Topmka," b u v u s i o j e gv. Baltramiejaus 
Pavergtų t au t t f darbuotoja, bažnvčioje. kurioje dabar 
Sveikinimus perskaitė Indrė į r e ngtos dirbtuvės. Skulptūrų 
Žukauskaitė. SvHkifie žodžiu a t s t a t y m o projektas "biudžetui 
Casimir Oksas, P^Vergtųtautų t u r ė t u kainuoti 'apie 125,000 
organizacijos , f cg . , p ir latvių d o l e r i ų 
bendruomenes ąįsįoye. • i • 

,Bezol iuci į į»o perskai tė ^NAUJI LIETUVOS PAŠTO 
Evelina Oželieaė, Lietuvos"-' ŽENKLAI 
v y « ų centro |>«n io inkė i r« V a s a r i o 1 6 . - j valstybinė 
ALTo centro na#& Rezoliucijos'.-V T . . "_, ' - „ „ . . ; a i ^ 

„įmone „Lietuvos pastas įšlei-
kalba, originalas jį^us pateiktas 
spaudai. . A ' 

parašytos ir skaitytos anglų v < , . , , 
* = • ° „.džia du naujus, pašto ženklus iš 

...jį/gstinės serijos, „Nepriklauso-Jie 
Aukas ALTųi,;,rinko būrys . . . . ,_^ . . 

ALTo darbuotojų: JL Bagdonie- -žifir^1. visuomene s ,r valstybes 

mybės Akto signatarai 

, >seikėjui, Valstybės tarybos na 
nė, F. BraunienėpS. Č 

ūniene, M.C«»J , •. - , . į . . . 
Kinčius, Marmfcnė su dak ra .o t f l l ^ f ' į . d l P l o I " a t u ^ 
Maldėnas.A.Paiikienė.J.Žeb- tu?. Valstybes tarybe . 
rauskienė, K. Žpžanskas, L r S ^ D i n ^ u l . ^ ^ i Sauhui 
Vaičiūnienė. 2 T ^ išspausdinti Vengnjo-

Meninę p rog rą į a atliko „Dai- ̂  ^ d a p e s Į o vertybiniu popie-
„ j r, nų spaustuvėje. Jų nominalai — 

nava , vadovaujama muz. Da .„ "*s - ,. i ,- ... 
riausPolikaičio.nODainavos" an- 4 0 c e n t u ' t l T^~P°p u s C m l h ' 
sambliui, už puikiai atliktą J ? n o e g Z e m p h o n U

{ E i t a , 02.14) 
programą auditorija neliko sko-

FOR R E N T R E A L ESTATE 

tas antrame aukšte. Šviesus, kampt- ; 
nis namas. Yra šaldytuvas, virimo 
plyta, „car port". $428 į mėn. Kreip
tis tol. 7M-M2-41M. 

linuonwtojnas«kMnb.3mtog. 
butas Brighton Parko apyl 

Tai. 312-376-7883 

MISCELLANEOUS 
•^•^•^•^"•s^a^s^SMSMB»eaiB^B^BBBj»j»j»^a»iBeM»^Beei 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI - PATAISYMAI 

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

312-77S-3313 
KLAUDUUS PUMPUTIS 

W 
PARDUODA 

AUTOMOBILIO, NAMU. SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Oft. Mgr. 
Aukse S. Karte kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
3208 V2 WMt 95th Str*Mt 

Tai. (70S) 424-8654 
(312)581-8684' 

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 58v*5959 
(708) 425-7181 

RIMAS L STANKUS 

• Perkant ar parduodant 
« Greitas ir sąžininga* prtamavtm— 
• MLS kampiulariujr FAX pagaba 
• Nuosavybių. Įkainavimą* vaitui 
• Parkams ir parduodama namus 
• Apartmentus ir 2am* 
» PansMnlams nuolaMa 

FORSALE 
Toamhouse, Ortand Pk., Brook 
Hills. Beautiful location, many 
upgradoa; full basemant, 2 car 
garage. Call: 708-478-7180. 

J K S COMSTRUCTION 
„Shingie" stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, alu* 
miniaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
teL 708-888-2668. 

A. Beleška, J. ^ f l į iūa tenT M - S f * ^ ^ 1 ^ * $ ? " * ' * 
f.i„„„«-,,. JnUmrfm žurnahs-

tarybos vicepir-

linga: širdingai padėkojo, ilgai 
ir skardžiai plojo. Pirmininkė 
M. Marcinkienė,padėkojo audi
torijos dalyviams, paskaitinin
kui V. Čekanauskui, „Daina
vos" ansambliui ir visiems 
minėjimo renginio talkinin

kams . Žmonės namo skirstėsi, 
atgaivinta tautine dvasia ir 
pakelta nuotaika. 

Buvo parengti ir pietūs Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
salėje. Dalyvavo per šimtą žmo-
nh*- Z. Juškev ič iene 

.• , *.? - s ; — - — . ' 
•C 

>• i i vm" nnoiimblis vados Htipinnit muz Oarmus Pol ika i / io ' I eil viduryje, akompanuojant 
rnu7 Rikardui 5v>kui. atl iko menine programa Vasario 16 to<«io<< minėjime Čikagoje vasario 11 d. 

Nuotr Jono Tamulaičio 

TRANSPAK 
Siuntiniai į Lietuvą laivu su pristatymu į namus. 

Pinigai pervedami daleliais. 
Sutvarkomi palikimai. 

Skubiems siuntiniams AIR CARGO. 
Komercinės siuntos pagal susitarimą. 
Dokumentus, įgaliojimus notarizuojame veltui. 

MAISTO SIUNTINIAI. 
Du patys populiariausi - už $39.- ir $98.-

$39.- kava tirpi, kava malta, vitaminizuota arbata (tirpi), 
kakava tirpi, vaisių koncentratas, sausainiai, 
aliejus,mėsos konservai, aspirinas, multi vitaminai. 

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

Siųskite per seniausią siuntinių į Lietuvą įstaigą. 
TRANSPAK, 2638 W. 69th St. 
Chicago, IL 60629 Tcl. 312-436-7772 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MAŠI
NAS, ŠALDYTUVUS. ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO VĖ
SINTUVUS. 

H. Decfcys 
TeL 312-M8-M24 

KMKOK KALTO!? 
7922S.MMUI 

4ttSS.'ArdMpAW. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900. 

Jei norit* pvduoti v pMdi Mmucl 
tninmMi|ir.jpwH 

i 

rinkos kain^? RaNds greitos hifuiiM 
cijos ir profoaionBlMJi i 

SkamMnfctt* tekat 
tai. 312-M1-+M0. 

VIENA KNYGA — VIENAS DOLERIS 
ŠIAS KNYGAS GAUMA GAUTI 

DRAUGE 
LAIDOJIMO APEIGOS. Kun. vyt. Zakarą*. 56 psl. 
ANGLŲ NOVELE. Anglų raš. novelių antologija. Suter* 

Povilas Gaučys. 45t psl. 
LIETUVIŠKOS PASAKOS. Dr. J. Balys. 230 psl. 
ATSIMINIMAI II t. Vysk. P. Bučys. 284 psl. 
AIDAS TARP DANGORAIŽIŲ. Romanas. O. Nendrė. 365 psl. 
BOLŠEVIKŲ NUŽUDYTI ŠAULIAI. J. PrunsMs. 150 psl. 
KONNERSREUTHO TERESĖ. J. Burkus. 159 psl. 
SPAUDOS BARUOSE. Atsiminimai. Juozas KapsOnskas. 

216 psl. 
UŽ SPYGLIUOTŲJŲ VIELŲ. Atsiminimai. A. Gervydas. 221 

psl. 
ANTANAS KUČINGIS. Biografija-atsiminimai. Ona Narbu

tienė. 169 psl. 
NAUJASIS GYVENIMAS. Dante AMghieri. Vertė Alf. Tyruose 

95 psl. 
DAIKTAI KASDIENINIAI. Eilėraščiai. A. Baronas. 71 psl. 
DABARTIES SUTEMOSE. Br. Zumeris. 187 psl. 
VIENIŠI PASAULIAI. Romanas. Alė Rūta. 266 psl. 
PIRMASIS RŪPESTIS. Novelės. Jurgis Jankus. 212 psl. 
PRIEŠAI. Rastų rinkinys. Fab. Neveravicius. 168 psl. 
AMŽINI ŠEŠĖLIAI. Ut. reportažai. A. Vilainis. 173 psl. 
MARTYNAS FIERRO. Poema. Vertė Ant. VMiMs. 81 psl. 
PRISIKĖLIMO ŽMONES. Straipsnių rinkinys. Kazimieras Ba

rauskas. 219 spt. 
TILTAS PER NERĮ. Novelė. V. MarcJnkonytė. 133 psl. 
APSAUGOK AUKŠČIAUSIAS. Maldaknyge. Kun. dr. P. 

Aleksa. 254 psl. 
VIENOS AISTROS ISTORUA. Romanas. M. Unamuno. Ver

tė P. Gaučys. 159 psl. 

Pastaba. Užsakant knygas pastų, pinigų nesiųsti. Su 
knygomis gausite sąskaitą, kurioje bus pažymėta pasiunti
mo išlaidos. IHinois gyv. pridedama Stata seJe tax 8.75% nuo 
knygos kainos. 

STASYS BARA S 
Audio kasete ir CD 

Dainuoja lietuviškai įvairių operų arijas. Stuttgardo symfoninis 
orkestras. Diriguoja Darius Lapinskas ir Aleksandras KučUnas 

Audio kasetė-10 dot Su persiuntimu 12 dot 
CD -15 dot Su persiuntimu 17 deL 

Gaunamos DRAUGE 4845 W. 63rd S t CMeege, ILI 
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Stasys Pi lka 

APIE TEATRO LORDĄ 
Nepastebimai prabėgo 20 me

tų ir laiko dulkės užklojo Lietu
vos valstybinio dramos ir teat
ro aktoriaus Stasio Pilkos atmi
nimą. 

Rodos, dar tik vakar, dar tik 
neseniai, tekojj matyti Čikagoje 
lietuviškuose suėjimuose. Ste
bėti jo gastrolinių rečitalių eigą. 
Skaityti jo straipsnius „Sanda
roj", „Naujienose", „Drauge" 
teatro klausimais ar šiltus prisi
minimų nekrologus apie savo 
kolegas, iškeliavusius j Anapus. 

; O kiek gražių sumanymų ir 
idėjų turėjo Stasys Pilka? Kiek 
jų nepavyko įgyvendinti dėl 
menkaverčių intrigų ar profesi-

. nio pavydo? O kiek jo neatliktų 
Iduchų įstrigo dėl finansinių 
' trūkumų ar ir dėl to nebesuge-
bėjimo susikoncentruoti tiems 
darbams? Visa tai liko paslap
tis, kurią nusinešė su savim į 
Anapilį. Jo aktoriška ambicija 
ir pagarba savajai profesijai 
nelejdo jam žemintis ir likti 
menkaverčia persona. 

Jo jaunų dienų kolegė ir vė
liau bendradarbė dramos teatre 

Tefa Vaičiūnienė, tiksliai apie 
jį išsireiškė, kai Stasys Pi lka 
1971 meta i s buvo nuvykęs Lie
tuvon: „Kažkas St. Pilką buvo 
pavadinęs lietuviškos scenos 
lordu, gerąja to žodžio prasme. 
Iš tikrųjų, St. Pilka buvo džen
telmenas scenoje, džentelmenas 
užkulisyje, džentelmenas kas
dieniniame gyvenime. Tokį mes 
jį pažinojom, tokį ir šiandien su
t ikom". („Teatras", Nr. 1,1971 
m. 

Taip, ta i vienas iš ankstyvo
sios Lietuvos dramos tea t ro 
aktorių lordų. Jisai buvo nekas
dieniškas, mokėjo lyg ta i kitaip 
vaikščioti, lyg kitaip kalbėti , o 
jo naudojamas monoklis darė jį 
visai kitokiu. Savo manieromis, 
savo povyza ir intelektu buvo 
ki toks, nei daugelis aktorių. 

Daug davėjam išvyka Ameri
kon 1926-1929 metais, jo beveik 
kasmet in ia i , vasaros metu iš
važiavimai užsienin: Čekoslo-
vakijon, Austrijon, Italijon, plė
tė jo intelekto akirat i . Jam 
rūpėjo pasižiūrėti, ką Europos 
tea t ra i vaidina, ką galima būtų 

A.P.P.L.E. TIESIA RANKĄ 
LIETUVAI 

(Tęsinys) 
Mokytojai daug dėmesio ski

ria mokinių popamokinei veik
lai ugdyti. Čia vaikai išmoksta 
taisyklingai kalbėti, gražiai 
bendrauti, ugdomi jų gabumai 
pagal poreikius bei sugebė
jimus. Pedagogai neskaičiuoja 
savo darbo valandų, stengiasi il
giau pabūti su vaikais. Todėl 
vaikai myli savo mokyklą, po 
pamokų dar ilgai neskuba į na
mus. 

Norėtųsi, kad mokykloje ir to
liau būtų puoselėjamos lietu
viškos tradicijos, papročiai. 
Malonu būtų, jei mokiniai turė
tų lietuvių tautinius drabužius 
ir galėtų tinkamai ruošti lietu
vių tradicines šventes. 

Mūsų mokiniai mažiau negu 
kitų regionų moksleiviai yra 
susipažinę su Lietuvos istorija, 
geografija, kul tūra . Dažnai 
pasvajojame, kad ga lė tume 
parodyti mokiniams Lietuvą, 
pasitelkę technines priemones 
(video aparatūrą). 

Norėtųsi, kad mūsų mokykla 
taptų gražiu lietuviškumo ži
diniu šiame ilgus metus užmirš
tame Lietuvos kampelyje. 

Pasirašė: Danutė Andriuške-
vičiūtė, Šalč in inkų rajono 
Dieveniškių 'Ryto' vidurinės 
mokyklos direktorė". 

A.P.P.L.E. bendrijos darbuo
tojai ir šią vasarą planuoja 
mokytojams paskaitų ciklą. Jos 
yra numatytos Vilniuje, Šilutė
je. Pakruojuje, Trakuose ir 
Molėtuose. Jau yra telkiami 
įvairių sričių žinovai-paskai-
tininkai. Darbų plane yra daug 
su mokyklų darbais susijusių 
disciplinų. Atitinkamas dėme
sys bus kreipiamas į pietryčių 
Lietuvos mokyklas. Praėjusią 
vasarą viena kursų sesija buvo 
skirta tų sričių mokytojams. At
sisveikindami štai ką jie pa
sakė: „Dabar, kad A.P.P.L.E. 

mūsų vienų nepaliko ir neišsky
rė, gal ir Lietuvos valdžia pa
rodys mums daugiau dėmesio". 
Reikia paminėti , kad Hartford, 
CT, Lietuvių Bendruomenės 
apylinkė per A.P.P.L.E., Die
veniškių mokyklai y ra pasky
r u s i 2 ,000 l i tų pašalpą. 
A.P.P.L.E. nėra piniginga or
ganizacija ir pašalpų t e ik t i 
negali . J i pa t i laukia aukų ir 
stipendijų, ku r už 25 dolerius 
gal ima padengti vieno mokyto
jo išlaidas kursų metu. Pernai 
iš gautų aukų A.P.P.L.E. tokias 
stipendijas galėjo suteikti 1,000 
Lietuvos mokytojų. Aukos yra 
mielai laukiamos šiuo adresu: 
APPLE, P.O. Box 617, Durnam, 
CT 06422. 

Kaip matome, pietryčių Lietu
vos mokyklų būklė toli gražu 
dar ne tokia, kokia turė tų būti . 
Je i kai kur reikalai gerėja, tai 
t ik idealistiškai pasišventusių 
mokytojų ir tėvų dėka. Mokyto
jai ten vyksta, žinodami, kad 
darbo sąlygos bus nelengvos, o 
ka i ku r ir sąmoningai trukdo
mos. Mišrių mokyklų dvikalbių 
a r trikalbių ten neišvengsi ir dėl 
to nėra ko sielotis. J u k yra 
kraš tų kaip pvz. Belgija, Kana
da, Šveicarija, kur yra mokomos 
dvi, o Šveicarijoje net keturios 
krašto kalbos. Tačiau šalia gim
tosios visi privalo išmokti ir 
valstybinę kalbą. Svarbiausia 
tai , kad jie, būdami krašto pilie
čiais, liktų lojalūs Lietuvos vals
tybei. 

Pabaigai vienas prašymas. 
Dirbdami Lietuvoj su mokyto
jais, pastebėjom nelengvą jų 
būklę: algos menkos, vos galima 
pragyventi. Kai kurie jau prade
da prarasti kantrybę ir ieško 
darbų su geresniais atlygini
mais. Jaučiamas mokytojų trū
kumas. Viena mūsų kolegė i i 
Kalifornijos jau ilgą laiką ieško 
ir palaiko ryšius su amerikie-

mūsų teatrui pasiūlyti. 
Karo vėtra, kaip ir daugelį, 

nubloškė į tremti ir per Vokie
tiją vėl Stasys Pilka atvyko 
Amerikon. Deja, gyvenimas at
vykus po II pasaulinio karo ne
buvo lengvas — ypač persodin
tiems intelektualams. Bet... 
visi, daugiau ar mažiau prisi
taikė prie esamų sąlygų, o Sta
siui Pilkai persilaužimas buvo 
itin sunkus. 

Nesugebėjo, o gal net ne
galėjo, savo profesijos paže
minti, renkantis bet koki pasi
taikanti darbą, kad galėtų egsis-
tuoti. Jisai lordiškai vaidino 
aktorių, nors ne visuomet finan
sinė padėtis leido j am būti lor
du. 

Bet niekuomet jisai nepasi
skundė ar buvo nuleidęs galvą 
nusiminimų bei nepriteklių sle
giamas. Visuomet išdidus, su 
šypsniu žvelgė kasdien į rea
lybę, gyvendamas Čikagoje. 

Retkarčiais išvykdavo reči
tal ių gastrolėms, interpre
tuojant mūsų poetus ar pasau
linių autorių kūrinius. Tos 
gastrolės j am teikė moralinio 
pasitenkinimo ir kiek mažesnės 
finansinės paspirties. Jis buvo 
scenoje, jis aktorius... ir tai, lyg 
naujo kraujo transfūzija li
goniui, buvo jam didelis postū
mis egzistavimui ir priminimas, 
kad kaip aktorius jis nėra 
užmirštas! 

Teisingai Pilkos vizito metu 
Lietuvoje nusipelniusi artistė 
Tefa Vaičiūnienė pastebėjo: 
„Nors laikas neaplenkė ir jo, 
nors pakeitė išorę, bet nenuri-
męs jo vidus ir rūpesčių afera 
pasiliko ta pati. St. Pilka buvo, 
yra ir pasiliks menininkas sce-
noje ir buityje", (ibid) 

Aišku — metai darė savo — 
nereguliaraus gyvenimo rutina 
irgi alino sveikatą, o scenos — 
teatro ilgesys ir praeities prisi
minimai temdė nelengvas vie
natvės dienas. 

Prasidėjo ligos, nors gerųjų 
medikų (Pilka buvo medikų 
Fraternitas LHuanka korp! gar
bės nariu) globojamas, operuo
jamas ir slaugomas prailgino 
žemės kelionę, bet 1976 m. va
sario 5 d. Central Community 
ligoninėje, dr. V. Maciūno prie
žiūroje, nusileido paskutinieji 
Stasio Pi lkos gyvenimo 
uždanga. 

Dabar tik blėstantys atsimi
nimai Čikagoje apie teatro lor
dą Stasį Pilką klaidžioja Hals-
ted gatvėje, Jaunimo centro 
koridoriais. 

VHalis Žakauek— 

RAŠYTOJŲ P R E M I J A - N . 
MILIAUSKAITEI 

Lietuvos rašytojų sąjungos 
premijos laureate 1996 m. tapo 
Druskininkuose gyvenanti poe
tė Nijolė Miliauskaitė. Ji buvo 
apdovanota u i geriausią metų 
knyga, eilėraščių rinkini „Už
draustas įeiti kambarys". 

N. Miliauskaitė yra penktoji 
Lietuvos rašytojų sąjungos pre
mijos u i geriausią metų groži
nės literatūros knygą laureatė. 
Ankstesniais metais ši premįja 
buvo paskirta Leonardui Gu
tauskui, Antanui Jonynui, Jur-
? u i Kunčinui bei Henrikui 

igriejui. 

čiais mokytojais. Tie, kurie 
sutinka padirbėti Lietuvoj, per 
Šv ie t imo ministeriją yra 
įdarbinami vidurinėse mokyk
lose. Pageidaujami svetimų 
kalbų ir kitų specialybių moky
tojai. Sąlygos yra tokios: 
savanoriai patys nesimoką u i 
kelionę, Lietuvoj jie gauna 
kambarį nemokamai ir tokią 
algą, kokia yra mokama vieti
niams mokytojams. Maistu pa
sirūpina patys. Būsimieji 
savanoriai kreipiasi atoo ad
resu: Dalilė PotikarUe, 1601 
Valecroft Avenue, Weatlake 
VUlage, CA 91361. Tel.: 806-
496-9711. 

(Pabaiga) 

Ateitininkų FtMtoraciJos Fondui: 
1994 motais aukojo: 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1996 m. vasario mėn. 29 d. 

i Vanda Prunskienė. I I . 
i A.a. Henriko Idzeiio atminimui. 

i l . a a a . i O Dr. T. Kazlauskienė. IL 
• 1 , J t a \ i i j Cinas, C A 
i 1 . 1 t B . i i Dr. V. Majauskas. FL 
i 1 . i a i . i 0 K. Malkevičius, IL. 

* A.a. Edmundo Binkio atminimui, 
i K. Račiūnas, IN. 
I P. D. Laniausksi, IL: V. Laniauskas, SC ; dr. L. E. Seibu-

ČW. IL; X.Y. 
) Dr. K. Rimkus, IL. 
i Dr. V. Vygantas, TX. 
i P. Norvilas, IL 
• Dr. I. Labanauskas, IL 
' Dr. 0 . Daugirdiene. IL 
I F. P. Baltakis. MD; dr. A. Belickas, IL; dr. A. K. Juzaitis, 

PA; N. Macfcevlcisns, I L A. D. PoiHcaičiai, CA; J . Ir. Poiikaičiai, IL 
• Prsl. J. Prunskis. 
I Dr. V. Skrupsketytė. OH; dr. V. Lelis, MI; Br. Polikaitis. IL 

t i a t J t i Dr. A. M. Laucis, I L 
t į s t o j i Kun. R. Krasauskas, CT. 
8188.88 Prsl. Ig. Urbonas, IN. 
• 1 * 8 . 8 8 Dr. N. V. Bražėnas. NY; dr. R. Sidrys. IL. 
•18*w88 A. Prapuolenytė, CT. 
I 1 S M I S. Mikrutienė. IL 
t 1 1 i . B 8 V. M. Kuprys. IL 
t l l i . 8 8 J A. Ardys. PA; prei. Pr. Gaida. Can.; P. G. Kaufmanas, 

VA; dr. J . Starkui. CA; A. Valavičius. IL. 
t l M J M p. Adamonis, Can.; A. Brizgys, IL; P. Brizgys. IL; kun. V 

Cukuras. CT; dr. V. Čepulis. OH; V. Čizauskas, IL; kun. M. Čyvas. FL; 
V. čyvas. OH; Z Didžbalienė. Can.; E. Jasaitis. FL; V. Kleiva, FL; R. S. 
Kupriai, H.; dr. J. Masilionis. OH; P. Mikšys, FL; dr. V. J. Naručiai. IL; 
V. Maudžius, IL M. Nekalto Prasidėjimo seserys, CT; V. B. Paulius. NJ; 
dr. J. R. Pftūnai, MI; dr. St. Z. Rudžiai, VA; M. A. Sodonis. FL; O. 
8taniekJe, OH; dr. J. B. Skrinska. OH; W. R. Sinkus, IL; A. Vapstienė, 
Can.. D. Vasw.IL; J Žebrauskas, IL;dr P Žemaitis. MI; dr.P.Žemai-
ss. kun. A. Žvmktys, Wl. 

I M. Kazlauskienė, 
l V. Maželis. NY; dr. J. Šalna, FL. 
t A. Sutkuvienė, I L 
l J. A Rygsm, CT. 
IDr. K. Ambrazaitis, IN; A. D. Augimai. FL; M. Bajorūnienė. 

FL; prei. V. Balčiūnas. CT; P. Balčiūnas. OH; P. Baltis, Hl; K. J. Barūnai. 
FL; A O. Betąsai, NY; O. V. Brizgiai, MI; A. Bulota. CA; R. Bureika. CA; 
J. A Butvas, fc^ F. Černius. IL O. Čipkienė, OH; A. Eiva, MA; V. Ginimas, 
Can.; J . Grybauskas. FL; V. T. Grybauskas, IL; J. Jodeiė, CA; dr. A. 
Juanrieieni, IL kun. K. Kaknevičius, Can ; dr. V. P. Kisielius. IL; prei. 
J . Kučingis, CA K J. Laniauskas, OH; dr. A. Lipskis, FL; J. Liutikas, IL; 
J . Ungtans. IL dr. 6 . Haaaitii, CT; J. Mikonis. OH; J. Mildažis, FL; B. 
Neverauskas. M; V. R. Pkikas, CA; S. Ramanauskas, FL; J. Raulinaitis, 
CA; dr. J . L rangus, IL; J. O. Rugelis, IL; VI. Sinkus, IL; J. Smikjiene, 
I L B- R. SnarsHai, FL dr. A. Sotys. R., dr. J. Skrinska. OH; P. Staniškis. 
MD; te. SkMCienė. IL R. G. Shatas. FL; dr. V. Urba, FL; W. A. Vaitkai; 
dr. 6. J . Vatiniai, CT; dr. D. F. Varys, IL A. Zailskas. IL; Pr. Zaranka, 
MI; J . Žebrauskas. I L M. Žkjarbs-Gelazius. FL. 

I J. Botyrius. NY. 
• Br. čižtkaitė. IL A V. Girnius. MA; T. Landsbergis. MD; M. 

dr. V. PauKus. NJ; J. Saulius. IL; O. V. Šalčiūnai, FL. 
I A Z Janusiai, MI; R. Laniauskas. OH; Iz. Lauckienė, MD: 

A R. Merchartaa, IL O. J. Motiejūnai. AZ; dr. A. Sužiedėlis. WA. DC; 
8. Šimkus, MI; V. Vai. IL 

t a a . a i G. O. aja»as«V H.; A. Bražėnas, MI; S. Cibas, MA; dr. O. 
A Oarunes, IL V. Kazlauskas, IL; R. Kulbis, IL; B. Kuodis, MA; S. 
Laniauskas, OH; Iz. Metiką, Can.; A. Masionis, PA; J. Mikulionis, MI; 
K. Minia. Can.; S. MHas, Wl; kun. T. Palis. CA; N. St. Rauckinai. IL; J. 
Prakasas, CA M. P. Skruodys, I L J- Stankaitis, OH; A. G. Sauliai, K. 
VeJccfOnas. OH. 

t t i . a o T. G. Aleksoms, MA; kun. J. Bacevičius, ND; D. A. Barz 
dūkai, VA A. B. Bubtys; MI; R. D. Bureika, CA; J. Butvilą. II; dr. A. Cia-
ria; E. Damijonaitis, F L N. J. Dėdinai, PA; K. Dočkus, IL; A. V. Doman-
SfcJB, I L dr. V. Dubtnakas, IL A. L Eitmanas, NJ; V. Gražulis, MI; dr. V. 
Grybauskas. IL V. P. Jaras, IL; kun. J. Kluonts, FL; K. Kubilienė. IL; R. 
Uogys. MD; dr. V. Musone. I L dr. A. J. Norvilas, IL; B. Orvidas, Can ; 
B. PsiuBs, MA A Pocius, NJ; D. L PoHkams, IL; A. Povilaitis, NY; J. 
Rautnattta. CA D. SiHunas, IL; dr. A. Stankaitis, CT. O Strimaitis, CT; 
L Tharp. IL; R. Zotovas, FL V. J. Žiaugra, MA; E. Žilionis. MD. 

t a a . M A. Ankus, IL A. T. Antanaitis, IL; J. Augius. IL D. Augienė. 
CT; A Bsach, NY; A Baltrušaitis, II; S. E. Barai. IL; J. A. Brizgiai. IL; 
B. Brizgys, MI; K Beiga. IL A. M. Bumbulis, Can., J. Butvilą. IL; dr. A. 
Čepuos, OH; 8. čyvas, OH; ses. M. Gabrielė, I L M. Gaižutienė. IL; P. 
Gruodas, IL J- Gruzda, FL L Gudelienė, CT; K. Gudinskas, Can.; B. Ja
saitienė. IL; Tėvai Jėzuitai, IL J . Jocys, MI; G. Jurgelevičius, M. Jurgai-
08, F L dr. J. Kižys. I L P J. Kttarys, OH; kun. F. KireHis. IL; J. Končius, 
»-; B. Krokys. PA E. P. Labs, I L R. D. Liauba. OH; K. Lietuvninkas, IL; 
dr. J . Makilutis, IL J . Mateiika, IL B. Martinkus. MA; A. Minekja, WA; 
O. Miniotas. FL J. Milkus, I L T. Mitkus. IL; J. Naujalis. IL; dr. A. J. Nor-
v M . I L R- Paskųs, I L A. PoHkaitis. IL E. Radavicius. IL; A. Radžius, 
MA; A Ragauskas. C A O. Sirgedas. MI; A. Skučas. CA; D. G. Skučas, 
V A J- J- Skirmantas, O. V. Samatauskas. FL; A. Šeduikis. MA; V. 
Trimakas. OH; V. M. Umbrasas. IL Cn. Vaiceiiūnas. OH; B. Valadka. 
I L dr. A Vale. FL A K. Valiuskis, Rl; Ir. Valaitis, Wl; E. Vasiliauskas, 
I L A Vodeckas. NY; V. B. Volertai. NJ; P. ŽHinskas, OH; L. Vaičiūnienė; 
J. Vadopalaa. FL Pr. Zaranka, MI; E. J. Žilionis. MD. 

S l i e O G Ažubaaenė. I L R. T. AHnskai, NY; Ir. Baleiiis, IL; A. Barz-
dukaa, VA; 0. J. Baužiai. IL; prei. J. Bertašius, Can.; R. Pr. Domanskis. 
I L A V. GHvydžial, V. L Glumbauskai. R. Graudis, NJ; G. A. Orinis. FL; 
M. GobužkMė, IL B. M. Gurinąs. Wl; V. Gutauskas. MI; I. H. Howes; 
H. Misos, OH; E. A Kaminskas, IL kjn. Kazlauskas. NY; V. A. Kleiza. 
aL A. G. Korsakas, OH; M. H. KabUauakaa, IL; T. Landsbergis. MD; E. 
Lepinės, IL J. Mbsalts, MI; R. B. Narušiai, IL M. Noreika, CT; N. Palu
binskas. OH; R. E. Paikus. I L R L. Predkekai. CA dr. E. Razma. IL 
A Repčys. Can.; M. SaHkKeni. IL; dr. V. šaulys. IL; M. ŠHkartis, FL; J. 
VasgaaakJsnė; I. J. VattCiai. IL; R. Wenzlow-Lukaar>, IL; R. Viliamas. OH; 
R. A Zoiubas, MD; Pr. Zunde, GA; V. Žadeikienė, IL. 

i 7 . i t P- Bsrnatavickia. I L 
t t . i t E. Abromaitis, Can.; L CMnskas, OH; P. Jokubka, IL; O. Pr. 

JoneseJ; R. Ostapas. IL. S. Plėnys. IL; O. šilėnaa. OH. 
$3.80 V. J. Statkus. IL. 
Aukos 13.00,16 00, $7.00, $10.00, $15.00 ir kai kurios kitos yra 

dažniausiai gautos kaip priedas, atsiskaitant už loterijos bilietus. 
Už lotsdjoo paramą ir visas aukas mūsų jaunimui nuoširdžiai 

dėkojame Lietuvos jaunimui šiuo metu labai reikia mūsų paramos, o per 
Jaunimą tinlauslaa keHas į Lietuvos dvasinį atgimimą. 

1995 motais aukojo: 

i 1 i d t . s e J. Ambrim. IL; J- Ueponia, IL; K. Markevičius, IL. 
t t M . i t Aa. Birutės Skrinskienės atminimui. 
i a a a . M K. RečtOnaa. IN. 
t t a a . i t A a. Agnia Kižtenės atminimui; dr. I. Labanauskas. IL. 
t a i i . i t „Dainos" klubaa (M. Tamulionienė), FL. 
• a m a i „Ale*oo" Mubea (dr. ŠOgaNe). OH; dr. K. Ambrazaitis. IN: 

MsMNnfcM sendraugių stovykla. Kennebunkport. ME; dr. E. Dečkya; B. 

A.tA. 
MARIJA VALIUKĖNIENĖ 

Daukšytė 
Gyveno Brockton, MA, anksčiau Rochester, N'.Y. 
Mirė 1996 m. vasario 27 d., 11:40 vai. ryto, sulaukusi 81 

metų. 
Gimė Baltimore, MD. Amerikoje išgyveno 47 m. 
Nuliūdę liko: duktė Delija Valiukėnaitė, seserys — Ona 

Ščiukaitė, Tessie Sakas, Angelė Zablockienė, vyras Antanas, 
Aldona Meiluvienė, vyras Romas su šeimomis. 

Velionė buvo žmona a.a. Jono. 
Velionė pašarvota ketvirtadieni, vasario 29 d. nuo 7 iki 

9 v.v. Petkus-Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer 
Ave. (prie Derby Rd.). 

Laidotuvės įvyks penktadienį, kovo 1 d. Iš laidojimo namų 
9:30 vai. ryto bus atlydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misijos 
bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10 vai. ryto gedulingos šv. 
Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: duktė, seserys ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus. 

Tel. 800-994-7600. 

Kasparavičienė, OH; a.a. Onos Kavaliūnienės atminimui; J. Mikaila, FL; 
J. Polikaitis, IL; dr. K. A. Rimkus, IL. 

$190.00 O. Strimaitis, CT; dr. V. Vygantas. TX. 
$180.00 Kuo. V. Cukuras, CT 
$105.00 Dr. R. Kriaučiūnas, MI; dr. V. A. Šaulys, IL. 
$150.00 P. B. Andriukaitis. IL: dr A K Juzaitis, PA; V. Janušonis, 

Wl; Iz. Lauckienė, MD; J. Motiejūnas, AZ; J V. Rugelis. NY: prel. Ig. Ur
bonas, IN 

$125.00 V. Mažeika. GA. 
$115.00 A. D. Polikaitis, CA. 
$100.00 O. Barškėtis. IL; S. Beiga, IL; P. Brizgys, IL; M. Bajorū

nienė, FL; dr. N. Bražėnas. N.Y.; dr. A. J. Darnusis, IL; prel. Pr. Gaida, 
Can.; „Gajos" korp., IL; dr. K. Gineitis, OH; J. Ivašauskas, IL; P. Kauf
manas, VA; St. Kungys, CA; J. Kontrimienė, CA; dr. P. V. Kisielius, IL; 
dr. A. Laucis, IL; dr. V. Majauskas, FL; J. Mikonis, OH; A. Mažiulis. MA; 
T. Navickas, ID; kun. V. Pikturna, FL: H. Ir. Raulinaitis, FL; V. Šklėrys, 
IL; S. Smalinskas, MI; dr. V. A. Šmulkštys. IL; dr. A. Sužiedėlis, MA; J. 
Valukonis, CA; dr. F Zubinas, IL 

$90.00 kun. M. Čyvas, FL; Z. Didžbalienė, Can ; K Norvilas, N.Y.; 
A. Povilaitis, N.Y.; dr. A. G. Razma, IL; S. Užgiris. IL; dr. O. Vaitas, MI. 

$85.00 V. Žadeikienė. IL 
$80.00 P. Gruodis. IL; a.a. Antano Masionio atminimui. 
$75.00 V. Maželis, N.Y.; A. Prapuolenytė. CT. 
$70.00 C. P. Abromaitis, IL; V. Rociūnas, OH 
$85.00 M. Kuprytė, IL: J. Matusevičius, IL; B. V. Neverauskas. MI; 

C. Surdokas. MD. 
$80.00 J. Grebliauskas, FL: V. Prunskienė. IL: dr A. Razma. IL; 

J. Žebrauskas, IL. 
$55.00 St Džiugas, IL. 
$50.00 St. Bublys, MI; G. Budrys, IL; Br Čižikas, IL; dr. R. Čepulis, 

OH: F. Černius. IL; St. Grikenis, IL; kun. J Grabys, NY; M Girniuvienė, 
P. Mikšys. FL; K. Mileris, Can.; kun. J. Pakalniškis, N.Y.; D Polikaitis, 
IL; dr. V. Skrupskelytė. OH; F. A Valaičiai, IL. 

$45.00 A. Radžius, MD 
$40.00 P Ąžuolas, N.Y.; P. Balčiūnas. OH; R. Čepulis, OH; dr V. 

Domanskis. IL; Tėvai Jėzuitai, IL; V. R. Kazlauskas. IL: K Kubilienė, IL; 
B. Kuodis, MA; A Lukas. MD; J. Mikulionis, MI; kun. T. Palis, CA; A. 
Pocius, NJ; kun V Radvina, CA: dr L D Sadauskai, IL; dr A. Stankaitis, 
CT; Iz. Stončienė, IL: St. Tamulionis. IL; dr. V Tumasonis, FL; J. Vitėnas. 
MD, dr. A. Žlioba, IL 

$35.00 Br. Krokys. PA; J. Vaineikis. IL. 
$30.00 A. Ankus, IL; St. Gritėnas, OL; dr. J. Makštutis. IL; S. Nyer-

ges, CA; V. Sinkus, IL; J. Smikjiene. IL; B Underys. IL. 
$25.00 A. Aidis. MD; kun. L. Andriekus, ME; dr. A Belickas. IL; D. 

Bileišis, IL; R. P. Domanskis, IL. a.a. Dočkienės atminimui. A. T. Gečys, 
PA: dr. A. O. Garūnas. IL; A. V. Gureckas. CT; J. Kavaliūnas, IN: kun. 
R Krasauskas, CT; R. Kubiliūtė, IL; T. R. Kulbis. IL; R Laniauskas. OH; 
S. Laniauskas. OH; O. Miniatas, FL; dr A. J Norvilas, IL; dr. J . Plikattis, 
IL; Br Polikaitis, IL. M. Polteraitis. FL: K Sakys, CA; A. Šatas. IL; K. 
Vaičeliūnas, OH: V Vaitkus. CT. 

$20.00 D. Augienė. CT; A. Baltrušaitis. IL; B. Brizgys. MI; A. K. Bulo
ta, CA; K. Dočkus, IL: M Gelažius, FL; E. Jasaitis, FL; A. Jascenskas, 
IL: dr. P. Jokubka. IL: J. Mališka, Can.; A. R. Marchertas. IL; R. Polikai-
tytė, II; A. Povilaitis. IL: dr. E. Razma. IL: V. M. Saliklis. IL; D. Staniškis, 
OH; E. Stukas, IL: J . Vainius, N.Y ; dr. J. Valaitis. IL; A Vedeckas, NY: 
Pr. Zaranka, MI; A Zailskas, IL; J. Žygas. IL 

$18.00 J. Ališauskas. IL. 
$15.00 St. Baltrukėnas. FL; J. Baužys. IL; dr. Z Brinkis. CA: dr. V. 

Dubinskas, IL; O. Girnius, MA; P. Gylys, WA; dr A. Janačienė, NY; dr. 
J. Juozevičius, MI: Ir, Kairys, IL; E A. Kaminskas. IL; kun. A. Karoblis, 
Wl; dr. Br. Kazlas, PA: V. Kleiza, IL; kun. J. V Kluonius. FL; J. Kojelis, 
CA; J. Končius. IL; prel. J. Kučingis. CA: V. Kuzmickas. CT; T. Lands
bergis. CT; J. Lapšys. MA; J. Marijošius. CT: dr. Č Masaitis, CT; V. Nau
džius, IL; V O Norvilas, MI; B. Paliulis. MA; dr A Polikaitis. IL: V Porteran 
tis, MI; ar. L. J Ragas. IL; Pr. Šapalas. IL; V V šaulys, IL: dr. R Sidrys, 
IL; P. Skruodys, IL; A. Sutkuvienė. IL: kun J. Tamulis, MI; dr. L Z. Vait
kus. OH; J Vaznelis. IN: Pr Zunde, GA 

$12.00 J. D Basis. IL. 
$10.00 A. E Abromaitis, CA; R. Balčiūnas, IL; N Balčiūnas. OH; 

Pr. Baltakis. MD: K Barūnas, FL; J Butvilą, IL; H Balys, MD; J. Gaila. 
MD; J. Glumbauskas. FL; J. Giedraitis. NY: P Gudaitis. IL; S Jameikis. 
FL: J Jarašius, IL; Br. Jasevičius, MI; M Jurgaitis. FL; A. Kazickas, CT; 
dr. K Kliorys, OH; Br Krakaitis. IL: B Kondratas. CT: M Kušlikis, MI; 
dr. K. Latoza, IL; V. Leščinskas, FL; J V Maleiška, IL: J Masiulis, IL; 
E. Minkūnas. NY; V. Palubinskas. OH: J. Prakapas, CA; O Pupiniukas, 
FL; S. Rauckinas. IL; M. Remienė. IL: A. G Repčys. Can ; dr. A. Rugienė'. 
FL; V O Samatauskas, FL. M. A Šeduikis. MA; Gr Sirutis, CA; V. Vai. 
IL; A Vedeckas. NJ; A. Vamas-Vvarn. LA: J Zailskas. IL: M Žilinskas 
NJ; J Žilionis, OH. 

$5.00 A T Antanaitis. IL; V R. Braziūnas. Wl; G. Bučmys, OH; J. 
Cinkus, IL; R Graudis. NJ; G Janusas. NY; J. Kazlauskas. IL, G Janu
sas. NY; J. Kazlauskas. IL. G Kaufmanas. VA; A Kiškis. CA; O 
Maciūnas. PA; V Remytė. IL; V Ripskis. IL; D. Saulytė. IL: K Skaisgi-
rys, IL; K. V Stankus. IL. kun J Vilutis, IL 

Aukos $5.00. $10 00. $12.00, $15 00 ir kai kurios kitos yra dažniau
siai gautos kaip priedas, atsiskaitant už loterijos bilietus 

Už loterijos paramą ir visas aukas mūsų jaunimui nuoširdžiai 
dėkojame 

Lietuvos jaunimui šiuo metu labai reikia mūsų paramos, o per jaunimą 
tiesiausias kelias į Lietuvos dvasinį atgimimą. 

Aukas Ateitininkų Federacijos Fondui prašome siųsti iždininkei dr. 
A. Juozevičienei, 96S0 So. Komrnaky Ave., Oak Lawn, IL 80453 
ir rašyti čekius: Ateitis Federation Fund, Inc. 

Aukos nurašomos nuo mokesčių. Tax e vampt Nr. 11-8035592. 

http://i1.1tB.ii
http://i1.iai.i0
http://Vasw.IL
http://i7.it
http://tt.it
http://i1idt.se
http://ttM.it
http://ttaa.it
http://taii.it


DRAUGAS, ketvirtadienis, 19% m. vasario mėn. 29 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

METINIS JAUNIMO CENTRO 
NARIŲ IR RĖMĖJŲ SUSIRINKIMAS 

Cicero mieste leidžiamame 
laikraštyje „The Cicero Obser-
ver" < 1996.02.28) Lietuvos ne
priklausomybės paminėjimo ir 
vėliavos prie miesto rotušės 
pakėlimo proga išspausdintas il
gas straipsnis, kuriame patei
kiami svarbūs Lietuvos istori
niai įvykiai, pradedant trylik 
tuoju šimtmečiu Straipsnį pa
rašė Cicero miesto vaidybos 
narys, artimas lietuvių draugas, 
istorikas John Kociolko. 

John S. Kociolko 

Neužmirški te tradicinės Ka
ziuko mugės, kuri vyks šį sek
madienį, kovo 3 d. Jaunimo 
centre. 

V y t a u t o Didžiojo šaulių 
rinktine Čikagoje ruošia Vlado 
Putvio paminėjimą šį sekma
dienį, kovo 3 d.. 12 vai.. Šaulių 
namuose. Pamaldos iO vai. Ne
kalto M. Marijos Prasidėjimo 
parapijos bažnyčioje Brighton 
Parke, Akademinėje dalyje 
paskaitą apie VI. Putvį skaitys 
Algis Regis Bus žymenų įtei
kimas, kavutė. Visi šauliai ir 
visuomene maloniai kviečiama 
minėjime dalyvauti. 

ALTo Č i k a g o s s k y r i a u s 
valdybos ir tarybos posėdis 
šaukiamas kovo 8 d., penktadie
nį, 6 vai. vakare, ALTo centro 
patalpose, 6500 S. Pulaski Rd. 
Visi maloniai kviečiami daly
vauti. Atskiri pakvietimai ne
bus siunčiami. 

Rašyt. Ngolė J a n k u t ė Užu-
balienė primins susirinkusiems 
poeto Bernardo Brazdžionio gy
venimo kelio ir poezijos būdin
gus bruožus „Popietėje su Ber
nardu Brazdžioniu" kovo 10 d., 
sekmadienį, 3 vai. p.p. Jaunimo 
centre. Visus kviečia „Saulutė", 
Lietuvos vaikų globos būrelis. 

„Margutį I I" kas vakarą gir
di Čikaga ir aplinkiniai prie
miesčiai. Negirdi tik tie, kurie 
9 vai. vakare neįsijungia savo 
radijo aparatus — 1450 AM ban
gą. Pasiklausykite! 

Jonas G. Siliūnas pakrikšty
tas Palaimintojo Jurgio Matu
laičio misijos bažnyčioje vasario 
17 d. 

Vasario 24 d. įvyko ALTo 
valdybos ir Karaliaučiaus sri
t ies reikalų komisijos bendras 
posėdis. Komisijos pirmininkas 
dr. Jonas Valaitis pateikė Ka
raliaučiaus srities reikalu JAV 
prezidentui memorandumo pro
jektą. Prie memorandumo pri
jungti ir atitinkami priedai. 
Posėdyje nutarta projektą pri
imti, padaryti kai kuriuos papil
dymus ir toliau vykdyti pagal 
numatytą planą. Komisijai pa
reikšta padėka už atliktą darbą. 
Posėdyje dalyvavo devyni ALTo 
nariai ir Čikagoje gyvenantys 
komisijos nariai: dr. Jonas 
Valaitis, Algis Regis ir Ramū
nas Buntinas. 

L i f J . >•- S"'mr nary*. (Vrtrn sąjungos vadas Romualdas Ozolas 'kairėje- ir 
Ilhnois Lietuvių respublikonų lygos pirm Anatolijus Miiūnas. R. Ozolui 
lankantis Pasaulio lietuvių centre. Lemonte. vasario 22 d. 

Nuotr Vvtauto Jasinevičiaus 

Vadovaujantis Jaunimo cen
tro administracijai nustatyto
mis taisyklėmis, buvo sušauk
tas visų narių ir rėmėjų susi
rinkimas. Dėl vykstančių kitų 
organizacijų susirinkimų daly
vių skaičius buvo mažesnis, 
negu praėjusiais metais. Jau
nimo centre Lietuvos Dukterys 
turėjo savo metinį susirinkimą 
ir po to pabendravimą, o ad
ministracijos talkininkės vai
šino svečius skaniais blynais. 

Tarybos pirmininkas Vaclo
vas Momkus, tik ką grįžęs iš 
kelionių po šiltus kraštus, pra
dėjo susirinkimą, pagarsino 
darbotvarkę ir. peržvelgęs vienų 
metų nueitą kelią, pakvietė 
įva i r ių pada l in ių vedėjus 
pateikti pranešimus. Tarybos 
pirmininkas pranešė, kad bus 
renkami keturi tarybos ir trys 
kontrolės komisijos nariai. Taip 
pat pristatė ir naują Jaunimo 
centro administratorių Zigmą 
Mikužį , bei pranešė, kad 
patalpų darbų priežiūrai yra 
paskirta Skirmantė Miglinienė. 
J i tvarkys ir prižiūrės darbus, 
kuriuos atliks samdyti darbi
ninkai. Algis Žičius dirbsiąs vie
toje išėjusio namų prižiūrėtojo ir 
prižiūrės vidaus ir lauko švarą. 

Zigmas Mikužis, naujasis 
administratorius padarė pra
nešimą apie padarytus patai
symus lauke ir patalpų viduje. 
Taip pat iškėlė būtinybę didžio
sios salės stogo remonto ir 
klausimą dėl šildymo sistemos 
pertvarkymo, sutaupant šildy-

Šv. Kazimiero kongregaci
j o s sese rys visus kviečia pasi
melsti, kad jų įsteigėja, Motina 
Marija Kaupaitė, būtų paskelb
ta palaimintąja. Šv. Mišios šia 
intencija bus aukojamos šeš
tadienį, kovo 2 d., 9:30 vai. ryte, 
motiniškojo vienuolyno namo 
koplyčioje (2601 W. Marąuette 
Rd.). Mišias aukos arkivyskupas 
Paulius Marcinkus. Mums ir 
mūsų tėvynei reikia daug užta
rėjų prie Dievo Sosto, todėl 
pasimelskime, kad dar viena 
mūsų tautos narė. Motina Mari
ja, būtų paskelbta palaimintąja. 
J u k pats Kristus yra pažadėjęs, 
kad drauge besimeldžiančiųjų 
balsas visuomet išklausomas. 

x LIETUVIAI! Visi kviečia 
mi dalyvauti priėmime išrinkti 
LINĄ KELEČIU Cook County 
teisėju, k o v o 2 d., šeštadieni, 
Pasaulio Lietuvių centre, Le
monte, Bočių Menėje 7-10 v.v. 
Auka, mažiausiai $30 — pa
dengia užkandžius, gėrimus, 
muziką. Čekiai išrašomi „CITI-
ZENS FOR KELECIUS". Dėl 
bilietų prašau skambinti tel. 
(312) 254-6964. Mūsų raportą 
bus galima nusipirkti iš State 
Board of Elections, Springfield, 
Illinois. 

(sk) 

mo energijos panaudojimą, 
atsižvelgiant, kad šildymo kros
nys ir vamzdžiai yra 40 metų se
numo. Z. Mikužis ypač pasi
džiaugė talka,teikiama, seno
sios administracijos talkininkų, 
ypač Jono Paronio už jo „tė
višką" globą. Jis taip pat prane
šė, kad yra susitaręs su apy
linkės seniūnu ir Daley miesto 
administracija, gatves, einan
čias nuo 59-osios iki 56-osios ir 
56-tąją pavadinti Lithuanian 
Youth Center Drive. 

Administratorius apgailes
tavo, kad Tautinių šokių ir 
dainų šventės rengėjai nepa
sinaudojo J. centro patalpomis 
mažesnio masto suėjimams, bet 
nuėjo pas svetimus. 

JC moterų klubo pirmininkės 
Anelės Pocienės atstovė, Nijolė 
Kaveckienė kvietė moteris įsi
jungti į jų klubą ir savo įnašu 
prisidėti prie šių patalpų išlai
kymo. J i taip pat išdėstė atlik
tus darbus ir pirkinius didžiajai 
virtuvei. Šio moterų klubo daly
vės yra lyg „bitelės", nešančios 
medų šio kultūros žiburio iš
laikymui. 

Jonas Paronis, finansinių 
reikalų „ministras" ir neatski
riamas nuo Jaunimo centro il
gametis darbuotojas, pranešė, 
kad piniginiai reikalai yra 
gerame stovyje dėka nuoširdžių 
rėmėjų, nuolatinių narių ir 
s u m a n a u s adminis t rav imo. 
Taip pat pasidžiaugė Les-
niausko vedama kartoteka ir 
Daugėlos finansinių įplaukų 
tvarkymu, kas įgalina tvar
kingą buhalterinių knygų ve
dimą. 

Toronto jaunimo ansamblio „Gintaro" kapela, kuri palydi ansamblio pasirodymus, š į talentinga 
ansamblį matysime Čikagoje kovo 23 d . šeštadieni, ,,Draugo"' paramai rengiamame koncerte. 
Laikas pasirūpinti bilietais ir būtinai planuoti dalyvauti šiame neeiliniame renginyje. 

x Dr. F. ir V. Kaunai . West-
rhest<-r, IL atsiuntė $75 Lietu
vos našlaičiams paremti. Dėko
jame „Lietuvos Našlaičių glo
b o s " komi te tas , 2711 W. 71 
St.. Chiratfo. H 60629. 

.'sk) 

x Lemon Bay High Sehoo!, 
Englevv-ood, FL. mokiniai, pa
dedant mokytojai Aldonai Ku
r a p k a i S t a n t o h . pasiskaitę 
..Bridges" žurnale apie Lietuvos 
našlaičius, kuriuos labai gražiai 
apraše Jeany Dorr. suorgani
zavo klubą C A.R.E. 'Children 
Are Reason Enough), klubo na
riai pardavinėjo korteles, kepė 
ir pardavinėjo pyragus, o su
rinkę $150 nori padėti vie ;am 
Lietuvos našlaičiui. Be to. renka 
drabužius, žaislus bei kitas gė-
rvbes ir Floridoje, su Ananos 
Kumpienės pagalba, siunčia 
vaikams į Lietuva Dėkojam už 
darbą ir pinigus! „Lietuvos 
Našlaičiu g lobos" komitetas. 

<sk> 

x BALIO B R A S A U S K O 
iniciatyva, Baltimorės Lietuvių 
Bendruomenės suruoštame Va
sario 16-tos dienos minėjime 
buvo surinktos šios aukos Lietu
vos Partizanų Globos Fondui: 
$200 Jonas Č. Bučinskas; $50: 
J o n a s LockWich, Viktoras 
Mikušauskas, Lith. Language 
and Culture Club, Inc., Ameri-
can-Lithuanian Senior Club. R. 
Reikenis, E. Žilionis (a.a. Juozo 
Žilionio atm.). Juozas Kirstu
kas, Vytas Dūlys; $25: Zina Bra
zauskienė, Kazimieras Pugevi-
čius; $20: Algirdas Skudzinskas, 
Jonas K Guzauskas, E Draz-
dienė. L. Kasaitis; $15: Elena 
Majauskienė , Jonas Igna
tavičius. Kazys Gudauskas; $10: 
Henry L. Gaidis, Gintaras 
Buivys, Virgis Lukas, Guntis 
Vaitkus, Juozas Patlaba, Vyta* 
Mildažis. Visiems Baltimorės 
aukotojams LPG Fondas šir
dingai dėkoja. 

(sk) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutua l Federa l Savings, 
2212 West Ce rmak Road -
tel. (312) 847-7747. 

(sk) 

x P i r m ą mėnes io šeštadie
nį pamaldos su šv. Mišių auka 
kovo 2 d., šeštadienį, 4 vai. 
p .p . Tėvų Jėzuitų koplyčioje. 
Kviečia Židinys . 

(sk) 
x TRANSPAK praneša: 

„1994/95 m. pradžioje Lietuvoje 
iš viso vidurinio išsilavinimo 
siekė 87,700 moksleivių, iš jų 
78% bendrojo lavinimo, 17% 
profesinės ir 5% aukštosiose mo
kyklose. 1994/95 m. pradžioje 
Lietuvoje veikė 65 aukštesnio
sios mokyklos, iš jų — 12 pri
vačių". Pinigai, siuntiniai ir 
komercine* siuntos i Lietuvą. 
Maisto s iunt iniai . TRANS
PAK, 2638 W. 68 S t , Chicago, 
IL, tel. 312-436-7772. 

(sk) 

Č ikagos miesto įs ta iga vy
resniesiems gyventojams (Chi
cago Department on Aging) kar
tu su Amerikos pensininkų są
junga (American Association of 
Retired Persons — AARP) teikia 
nemokamą pagalbą, pildan
tiems valstybinius mokesčius 
Čikagos miesto vyresniesiems 
nuo dabar iki š.m. balandžio 15 
d., kai baigiasi mokesčių mokė
jimo terminas. Pagalba teikia
ma penkiuose, miesto išlaiko
muose, vyresniųjų gyventojų 
centruose, bet lietuviams galbūt 
lengviaus ia i pr ie inami du: 
Southvvest Senior Center, 6117 
S. Kedzie, 312-747-044 ir Cent
ral West Senior Center. 2102 W. 
Ogden Ave. 312-746-5300. Pa
galba teikiama pagal susita
rimą nuo pirmadienio iki penk
tadienio, nuo 9 vai. r. iki 2 vai. 
p.p. Į įstaigą patariama atsi
nešti šiuos dokumentus: praėju
sių metų mokesčių formas, bet 
kuriuos dokumentus, kuriuose 
pažymėti mokėjimai praėjusiais 
metais (pensijos, „Sočiai Securi-
ty mokėjimai ir pan.), 1099 do
kumentus, kuriuose įrašyti di
videndai už investavimus; čekių 
atkarpas, kurios parodo, kad 
užmokėti nuosavybės mokes
čiai, ir pakvitavimus už aukas, 
skirtas labdarai. Jeigu atsiran
da klausimų, galima pasiteirau
ti aukščiau pateiktais telefo
nais. 

Revizijos komisija, suside
danti iš nepailstančių visuome
nininkų — Salomėjos Daulienės, 
Antano Valavičiaus ir Kazimie
ro Rožansko, pareiškė pagyrimą 
finansinių reikalų administra
toriui už tvarkingą pajamų ir 
išlaidų knygų vedimą. 

Registracijos ir balsavimo 
komisijos pirmininkas Stasys 
Džiugas pranešė balsavimui 
gautų mandatų skaičių. Prista
tė asmenis, sutinkančius kandi
datuoti sekančių trejų metų ter
minui. Tai — Vaclovas Momkus. 
Antanas Paužuolis, Viktoras 
Jautokas ir Jonas Tamulaitis. 
neatsiradus daugiau norinčių 
kandidatuoti, pristatytieji buvo 
perrinkti į tarybą. I Kontrolės 
komisiją buvo pasiūlyti An
tanas Valavičius, Kazys Rožans-
kas ir Vida Šilienė, o susirinkę 
dalyviai rankų plojimu patvir
tino jų kandidatūrą trejų metų 
laikotarpiui. 

Vaclovas Momkus, einąs tary
bos pirmininko pareigas, dėkojo 
Vincui Pavi lč iui už pasi
šventimą aptarnauti kavinės 
lankytojus kiekvieną sekma
dienį. Taip pat prašė susirinku 
sių, kad jie surastų ar rekomen
duotų asmenis, galinčius padėti 
Pavilčiui, nes ir jo jėgos silpnėja. 
Taip pat perdavė kun. Juozo 
Vaišnio, SJ, bei jėzuitų sveiki
nimus ir pagyrimą administra
cijai už gerai tvarkomus JC na
mus. 

Buvo pateikta eilė klausimų 
ir keletą patarimų, j kuriuos 
atsakė tarybos ir administ
racijos nariai. 

Tarybos pirmininkas dėkojo 
sus i r inkus iems nariams ir 
rėmėjams už atsilankymą, 
nuolat teikiamą paramą ir 
kvietė rasti naujų narių, nes 
vieni iškeliauja į Amžinybę, o 
kiti — į tolimesnes vietoves. 
Centras išsilaiko tik iš narių, 
rėmėjų ir lankytojų aukų. V. 
Momkus kvietė naujai atvyku
sius iš Lietuvos prisidėti ir įsi
jungti į šių namų išlaikymą ir 
būti lietuvybės žiburio tesėjais. 

Po metinio narių ir rėmėju 
susirinkimo jame dalyvavę 
vienuolika tarybos narių pasi
tarę, vienbalsiai naujam metu 
terminui pirmininku perrinko 
Vaclovą Momkų. daugelio or
ganizacijų darbuotoją, nuošir
džiai dirbantį Jaunimo centro 
tolimesniam išlaikymui. 

Ant. Paužuolis 

REMKIME JAUNIMO CENTRĄ 
Vartau „Mūsų žinių" ištrau

kas (iš 1972-1982 m.) ir darosi 
be galo graudu. Kiek darbo, šir
dies, pasiaukojimo įdėta į JC 
statybą ir kiek daug lietuvybės 
ugdymui bei išlaikymui tėvų jė
zuitų įkurtasis centras y r a 
davęs. Ar kas kada bandė su
skaičiuoti, kiek čia buvo pa
mokų, sueigų, repeticijų, kon
certų, vaidinimų, parodų, šiaip 
linksmų ir liūdnų renginių (puo
tomis bei vestuvėmis pradedant 
ir šermenimis baigiant)? Tai 
buvo mūsų tikrasis lietuvybės 
centras — namai toli nuo namų. 

Neapleiskime Jaunimo centro 
ir dabar. Niekas negalvojo, kad 
aplinka taip pasikeis, bet gyve
nam Amerikoj, kuri bando mus 
visus „suvirinti" į vientisą 
masę. Daug tautiečių išsikraus
tė į priemiesčius, apleido Čika
gą. Tik Lemonte yra Pasaulio 
lietuvių centras, o ki tur — nie
ko. 

Grįžkim atgal iš kur esam iš
ėję, į gražias, jaukias J . centro 
patalpas, už kurias esam dėkin
gi tėvams jėzuitams. 

Jei norim, kad mūsų vaiks 
anūkai kalbėtų lietuviškai, č: 
yra puikiausios sąlygos: veiki 
šeštadieninė li tuanistinė m 
kykla. Rimti ir sumanūs m> 
kytojai išmokys ne t ik kalb< 
gudrybių, bet ir supažindins s 
Lietuvos istorija bei geografij: 
išmokys ir tautinio šokio. Skai 
ta i pakvies į savo organizacij 
tarnaujančią Dievui, Tėvynei 
ar t imui . 

Šeš tad ien in i s l i tuanis t in : 
pedagoginis Ins t i tu tas , kuriai 
daug metų vadovauja sumanu 
j i pedagogė Stasė Petersonien< 
leis pagilinti lietuvių kalbc 
žinias. Insti tute dirba daug g a 
sių dėstytojų — vien Jono Da 
nausko paskaitos atstoja gėriai 
sią vadovėlį. 

Pasiilgę lietuviškos knygo: 
žurnalo a r laikraščio, kviečiarr 
kreiptis į Inst i tuto gausią bil 
lioteką. 

Stenkimės išlaikyti J. centre 
rengdami j ame vestuves a r k: 
tokias šeimynines šventes. Ks 
sąlygos leidžia, remkime visut 
meninius renginius, koncertui 

Jaunimo centro moterų klubas stengiasi surinkti lėšų. kad mūsų ..antrieji" 
namai dar ilgai gyvuotų. Šiuo tikslu juos ruošia lietuviškų blynų pusryčius, 
kurie yra labai populiarūs. Nuotraukoje — Sofija Kikilienė. viena gabiųjų 
Moterų klubo šeimininkių, pasiruošusi pavaišinti svečius skaniais blynais. 

Pusės šimto metų P a b a l t i 
j o un ivers i te to į s t e i g i m o 
sukaktis bus paminėta kovo 17 
d. Jaunimo centre tokia tvarka 
3 vai. popiet šv. Mišias Jėzuitų 
koplyčioje aukos kun. Juozas 
Vaišnys. S.J. Pamokslą pasakys 
reformatų kun. dr. Eugenijus 
Gerulis Pasimelsime už mirų 
sius profesorius bei studentus, 
minėjimas bus tęsiamas Jaun i 
mo centro Čiurlionio galerijoje 
'Jaunimo centro adresas - 2345 
W 56th Str., Chicago. IL) 

Tokiu būdu paremsime mūsų 
antruosius namus — J. centrą, 
k u r n e s i v a r ž y d a m i ga l ime 
kalbėti, dainuoti ir šokti (net 
galvoti) l ietuviškai. 

Jaunimo centro adresas: 5620 
S. Claremont Ave., Chicago, IL 
60636. Tel. (312> 778-7500. 
Administracijos darbo valandos: 
10 AM 6 PM darbo dienomis. 
J. centro administratorė — Skir
mantė Miglinienė, prižiūrėtojas 
Aigis Žič ius 

Emilija J . Va lan t in i enė 

x „ J ū r a t ė s i r Kas tyč io" 
operos spektaklių bilietai nuo 
šio ketvirtadienio jau gaunami 
„Seklyčios" patalpose, 2711 W. 
71 St. Lietuvių Opera kviečia 
bilietus įsigyti iš anksto ir daly
vauti Banaičio operos spektak
liuose, kurie bus balandžio 20 d. 
ir 21 d. Morton auditorijoje. 
..Seklyčioje" taip pat gaunami 
ir autobusų bilietai, kurie nuveš 
ir parveš norinčius jais važiuo
ti. 

Paštu bilietus galima užsisa
kyti, kartu siunčiant čeki, šiuo 
pavadinimu ir adresu: Lithua
n i a n O p e r a Co., Inc. , 7013 S. 
Cal i fornia Ave., Chicago, IL 
60629. Bilietų kainos parteryje 
$35 ir $25. o balkone $30. $20 
ir $15 Prašome pažymėti ir 
spektaklio datą. 

(sk) 
Šauliai žygiuoja pakelti vėliavas prieš Lietuvos Nepriklausomybes šventes minėjimą. įvykusi 
Čikagoje vasario 11 d. 


