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V. Landsbergis Bundestage 
prašo šoviniu Lietuvos 

kariuomenei 
Bona, balandžio 16 d. 

(BNS) — Seimo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis paprie
kaištavo Bundestago parla
mentarams dėl per menkos 
Vokietijos pagalbos Lietuvos 
kariuomenei. 

Per susitikimą su Bundesta
go Gynybos komiteto pirmi
ninku Kurt Rossmanith antra
dienį V. Landsbergis padėkojo 
už Vokietijos pagalbą „sti
prinant Lietuvos gynybos eu
ropietiškąjį modelį", ypač už 
karininkų ruošimą. Tačiau, 
pasak Seimo pirmininko at
stovės spaudai, V. Landsber
gis atkreipė pašnekovų dėme

sį į materialinę pagalba Lietu
vos kariuomenei, kuri ..beveik 
lygi nuliui". 

JSent kelių šovinių Bundes
vero dovana Lietuvai butų 
svarbi politiškai", sakė V. 
Landsbergis. Jo nuomone, 
„kažkas paralyžiuoja Vokieti
jos galimybes šitaip mums 
padėti". 

Lietuvos parlamento vado
vas susitikime buvo patikin
tas, jog Lietuva „nebus atiduo
ta Rusijos žinion" po NATO 
viršūnių susitikimo Madride 
liepos mėnesį, kuriame žada
ma paskelbti pirmąsias kandi
dates į plečiamą sąjungą. 

Planuojama atšaukti iš užsienio 
septynis Lietuvos ambasadorius 

Vilnius, balandžio 16 d. 
(Elta) — Užsienio reikalų 
ministerija (URM) siūlo šiais 
metais atšaukti septynis Lie
tuvos ambasadorius, pirmuo
siuose puslapiuose praneša 
didžiausi Lietuvos dienraščiai 
„Lietuvos rytas" ir "Kauno die
na". Vyriausybės posėdyje ke
tinama svarstyti URM pateik
tus projektus. Pagal Konsti
tuciją Lietuvos diplomatinius 
atstovus užsienyje skiria ir 
atšaukia prezidentas vyriau
sybės teikimu. 

Užsienio reikalų ministras 
Algirdas Saudargas „Lietuvos 
rytui" teigė, kad vyksta nor
malus diplomatijos darbuotojų 
pasikeitimas. Iš pateiktų kan
didatų nėra nė vieno, kuris 
būtų dirbęs mažiau kaip 3 me
tus. 

Siūloma atšaukti Ričardą 
Bačkį iš Prancūzijos. Romu
aldą Kolonaitį iš Švedijos, 
Petrą Auštrevičių iš Suomijos, 
Haliną Kobeckaitę iš Estijos, 
Viktorą Baublį iš Baltarusijos. 

Iš ambasadorių prie NATO 
pareigų norima atšaukti Dalių 

Čekuolį, bet jį palikti amba
sadoriumi Belgijoje, Nyderlan
duose ir Liuksemburge. At
šaukus Alfonsą Eidintą iš am
basadoriaus JAV ir Meksikai 
pareigų, jis liktų ambasado
riumi Kanadoje. 

Prezidento patarėjas už
sienio reikalų klausimais Al
girdas Gricius abejoja, ar šių 
pakeitimų reikia imtis iki Ma
drido ir Amsterdamo susiti
kimų, kuriuose bus spren
džiami NATO ir ES plėtimo 
klausimai. Jo nuomone, blo
gai, kad gerokai vėluoja Di
plomatinės tarnybos įsta
tymas, rašo .,Kauno diena". 

Neatšaukti diplomatų ne
priėmus to įstatymo siūlo ir 
buvęs užsienio reikalų mini
stras LDDP vyriausybėje, da
bar Seimo narys Povilas Gy
lys. 

„Lietuvos rytui" A. Sau
dargas nei patvirtino, nei pa
neigė, kad vienas iš kandidatų 
į ambasadorius JAV yra 
„Laisvosios Europos" radijo 
lietuvių laidų redakcijos vado
vas Kęstutis Girnius. 

R. Ozolas siekia teisingo 
ekspremjero A. Sleževičiaus 

bylos sprendimo 
Vilnius, balandžio 15 d. 

(BNS) — Seimo vicepirminin
kas Romualdas Ozolas krei
pėsi į naująjį generalinį pro
kurorą Kazį Pėdnyčią, pra
šydamas laiduoti „kuo efekty
vesnį" buvusio ministro pirmi
ninko Adolfo Šleževičiaus by
los dėl tarnybinio pikt
naudžiavimo ištyrimą, kad 
būtų baigtos „spekuliacijos 
teisme". 

Parlamentaras teigia, kad 
teismui grąžinus ekspremjero 
bylą prokuratūrai papildomai 
ištirti, prasidėjo „visuomenės 
sąmonės apdorojimas", ku
riuo, R. Ozolo vertinimu, sie
kiama A. Šleževičių parodyti 

Dėmesio 
Pennsylvanijos 

lietuviai! 
JAV Kongreso atstovas 

Kurt Waldon (R) iš Pennsyl
vanijos nusprendė neremti nu
tarimo dėl Lietuvos priėmimo 
į NATO, pareikšdamas, kad 
tai išprovokuotų Rusiją gink
luotam pasipriešinimui. 

Pennsylvanijos lietuviai, no
rintys pareikšti savo nuomonę 
šiuo klausimu, ar kaip nors 
paveikti Kongreso atstovą, ga
li skambinti į jo raštinę Va
šingtone tel : (202) 225-2011. 

Lietuvos Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis, besilankydamas Čikagoje, balandžio 6 d. Jaunimo centre su
sitiko su Čikagos skyriaus konservatoriais. 

V. Motušio nuotr.: 'iš kairės) dr. Vytas Narutis, pro! Vytautas Landsbergis, konservatorių skyriaus pirmi
ninkas Albertas Kerelis ir Bronius Juodelis. 

kaip ..šaunų vyrą, sumanų 
verslininką". 

R. Ozolas nenurodė ko
kiuose žiniasklaidos šalti
niuose įžvelgia tokios pastan
gas. 

„Žuvis pūva nuo galvos, sako 
žmonės ir reikalauja, kad 
būtų sveikos visų pirma visų 
valdžių galvos", sako R. Ozo
las antradienį paskelbtame 
pareiškime, primindamas, kad 
iš naujos valdžios žmonės 
tikėjosi ryžtingų veiksmų 
prieš prasižengėlius. „Keista 
ir kraupu stebėti valdžios 
bežadiškumą. ekspremjerui 
mėnuliškai šaipantis iš mūsų 
teismų', teigia parlamentaras. 

Vilniaus apygardos teismas 
kovo 13 d. dėl neaiškiai ir ne
konkrečiai suformuluotų kalti
nimų gražino prokuratūrai pa
pildomai ištirti A. Šleževičiaus 
bylą. 

• Seimo Cen t ro f rakc i jos 
sen iūnas , Centro sąjungos 
valdybos pirmininkas Egidijus 
Bičkauskas dar negali pasaky
ti, ar kels savo kandidatūrą 
pre/.idento rinkimuose. ..Tik
rai negaliu pasakyti nei taip, 
nei ne. Nors ir minėjau, kad 
prezidento rinkimai artėja, iki 
jų yra daug laiko", nes partijai 
norisi, kad išryškėtų visi kan
didatai, sake jis žurnalistams. 

Seimas taisys prisijungimo prie 
pabėgėl iu statuso Konvencijos 

įstatymą 
Vi ln iu s , balandžio 16 d. 

(BNS) — Prezidentas Algirdas 
Brazauskas pateikė Seimui 
ypatingos skubos tvarka pa
taisyti įstatymą dėl 1951 metų 
Ženevos Konvencijos dėl pa
bėgėlių statuso bei 1967 metų 
Nevv Yorko protokolo dėl 
pabėgėlių statuso patvirtini
mo, nes sausio mėnesį Seimui 
buvo ne iki galo pateikti Lie
tuvos įsipareigojimai. 

Patvir t indama Konvenciją, 
Lietuva turėjo nurodyti, ar 
„pabėgėliu"' laiko asmenis dėl 
pagrįstos baimės būti perse
kiojamais „dėl įvykių, buvusių 
iki 1951 m. sausio 1 d. Euro
poje ar kitur". Tačiau priimda
ma įstatymą dėl patvirtinimo, 

Lietuva nenuredė. kurią for
muluotę pasirerka. 

Prezidentas siūlo Seimui 
pasirinkti platt-iįjį variantą, 
nes bet kuris iš jų dabar jau 
yra praktiškai nėra aktualus, 
tačiau buvo svarbus 1951 m., 
priimant Konvenciją dėl pa
bėgėlių. Platesnis variantas 
patvirtina Lietuvos demokra-
tiškesnį požiūri į pabėgėlių 
problemą. Be to, iš 128 prie 
Konvencijos prisijungusių val
stybių, 122 yra priėmusios 
platesnę formuluotę. 

Lietuvos Seimas turi sku
biai pakeisti Konvencijos pa
tvirtinimą, nes be pataisos ne
galima prisijungimo prie Kon
vencijos perduoti saugoti 

Baiminamasi dėl Vilniaus 
ateities 

V i l n i u s , balandžio 16 d. 
'BNS) — Konservatorių, libe
ralų ir Piliečių aljanso koalici
jai į savo rankas paėmus tvar
kyti Vilnių, socialdemokratai 
baiminasi , kad sostinės gyve
nime niekas nepasikeis. 

Vilniaus savivaldybės tary
bos narys Dainius Paukštė, 
buvęs vienas iš kandidatų į 
Vilniaus merus, spaudos kon
ferencijoje trečiadienį sakė, 
kad dabar valdžia Vilniaus 
mieste paimta i vienas ran
kas , o beveik pusė tarybos 
narių iš esmės yra nušalinti 
nuo sprendimų priėmimo. 

Naujai sudarytoje Vilniaus 
miesto valdyboje yra 6 konser

vatorių bei po 2 liberalų bei 
Piliečių aljanso atstovus. 

D. Paukštė teigė, jog geriau
sia išeitis — sudaryti valdybą, 
kurioje būtų visų tarybos frak
cijų a r partijų atstovai. Tuo 
tarpu dabar, pasak jo, konser
vatoriai „suklijavo koaliciją, 
neparemtą aiškiais susitari
mais, ir derasi už uždarų 
durų". „Visos politinės jėgos 
turėtų prisiimti atsakomybę 
už Vilniaus ateitį ir tvarkyti 
miestą kartu Vilniaus gyve
nime gali niekas nepasikeisti, 
nes, kaip anksčiau, bus tik lo
pomos skyles", sakė D. 
Paukštė. 

Jungtinių Tautų generaliniam 
sekretoriui. Tai būtina pada
ryti iki gegužės 1 d., kai 
įsigalios bevizis režimas su 
Švedija. 

L i e t u v o s - R u s i j o s 
s i e n o s d e r y b o s 

p a s i s t ū m ė j o p i r m y n 

Maskva, balandžio 16 d. 
(BNS* — Maskvoje antradienį 
susitikę Lietuvos ir Rusijos 
sienos derybininkai daugiau
sia dėmesio skyrė valstybinės 
sienos. įskaitant ir teritori
nius vandenis, nustatymui, 
sakoma derybų delegacijų va
dovų — Lietuvos įgaliotojo 
ministro Rimanto Šidlausko ir 
Rusijos ambasadoriaus ypa
tingiems pavedimams Aleksėj 
Obuchov — pranešime spau
dai. 

Lietuvos URM informacijos 
skyrius praneša, kad susiti
kime buvo pasiūlyta kon
krečiai spręsti likusius klausi
mus, nuo kurių priklauso vi
sas susitarimas. Be to, pasi
keitimas nuomonėmis del 
išskirtinės ekonominės zonos 
ir povandenines žemyno dalies 
atribojimo suartino abiejų ša
lių derybininkų nuomones. 

Per derybas, kurios vyksta 
jau 3 metai, Lietuva ir Rusija 
suderino 90 proc. sausumos 
sienos linijos, tačiau iki šiol 
nesusitarė dėl nedidelio jos 
ruožo per Vištyčio ežerą ir Ne
muno žiotis. 

Mirė 
Vytautas Kašubą 

Žurnalistai „perka" lietuvio 
Bogotos mero pasisakymus 

Bogo ta , balandžio 15 d. 
'Reuter-BNS) — Neįprastais 
veiksmais ir keistumu gar
sėjantis buvęs Bogotos meras 
lietuvis Antanas Mockus už 
interviu pagrindiniam Kolum
bijos žurnalui paprašė 5,500 
doleriu. 

A. Mockus šį mėnesį atsi
sakė mero pareigu, kad galėtų 
pradėti nepriklausomo kandi
dato į Kolumbijos prezidentus 
r inkimu kampaniją. Praėjusią 
savaitę jis paskelbė, kad lėšų 
sur inks, reikalaudamas dide
lių honoraru už bet kokį savo 
interviu. 

Keli informaciniai leidiniai 
išjuokė tokius reikalavimus ir 
pareiškė, kad jie už komenta
rus nė peso nemokės žmogui, 
save vadinančiam „neoanar-
chistu". 

Tačiau didžiausias šalies sa

vaitinis žurnalas „Semana" 
paėmė iš A Mockaus interviu, 
kuris buvo išspausdintas pir
madienį. Jame kandidatas 
išdidžiai paskelbė, kad įkai
navo savo interviu 5,500 dol. 
Suma buvo atskaičiuota pagal 
žurnalo reklamos įkainius. 

A. Mockus iki savo iš
rinkimo BogotOS meru 1994 
m. nedalyvav' politiniame gy
venime. Kai kurie intelektua
lai jį lygina su Peru preziden
tu Alberto Fu'.mori. 

Neseniai at kta visuomenes 
nuomones apklausa parodė, 
kad dabar A. Mockus yra labai 
populiarus, nes kolumbiečiai 
yra nusivylė įprasta politika. 
Valstybė nuaiinta korupcijos 
ir smurto, o politikoje daugiau 
kaip keturis dešimtmečius vy
rauja dvi tradicinės partijos 

Vytautas Kašubą 
Balandžio 14 d.. eidamas 

82 metus, po sunkios ir ilgos 
ligos Nevv- Yorke mirė žymus 
dailininkas ir skulptorius Vy
tautas Kašubą. 

Gimęs 1915 m. rugpjūčio 15 
d. Minske. 1934 m. baigė Ry
giškių Jono gimnazija ir Mari
jampolės drožimo mokyklų. 
Daile studijavo Kauno meno 
mokykloje, kur 1939 m. baigė 
skulptūros studijas 

Dar studijuodamas V. Ka
šubą susilaukė plataus savo 
darbų tarptautinio pripažini
mo, gavo garbingus apdova-

Pasaulio naujienos 
(Remiantis DPA, Reuter, BNS, INTERr'AX. ITAR-TASS. BelaPAN, RIA žinių 
agentūnj pranešimais). 

Talinas. Estija nesutinka atnaujinti derybų del sienos su 
Rusija, nes Estijos ir Rusijos sienos sutartis jau parengta pasi
rašyti, trečiadienį spaudos konferencijoje Taline pareiškė Esti
jos ministras pirmininkas Mart Siimann, pridurdamas, kad 
Estija pasiryžusi nedelsdama pasirašyti jau parengtą sutartį, 
jeigu Rusija pareikš tokį norą. Rusijos URM atstovas pareiškė, 
kad Estija „komplikuoja derybas". 

Ženeva. Kinija antradienį sužlugdė Danijos siūlytą J T Žmo
gaus teisių komisijos balsavimą del nutarimo, kritikuojančio 
Pekino žmogaus teisių politiką. Iš 53 komisijos narių net 27 
pritarė Kinijos siūlymui nesiimti jokių veiksmų. Dėl Danijos 
siūlomo balsavimo pritarė tik 17 valstybių ir 9 susilaikė. 

Varšuva. Kaip parodė Lenkijoje atliktų tyrimų duomenys, 
70 proc. valstybės gyventojų pasisako už narystę ES. Nepai
sant to, kad iki žlungant komunizmui, Romos Katalikų Baž
nyčia Lenkijoje buvo Vakarų šalininkė, dabar kai kurie Baž
nyčios atstovai visiškai atvirai reiškia savo antieuropietišką 
nusistatymą. 

Vašingtonas . Bosnijos ir Hercegovinos trijų bendruomenių 
prezidentai antradienį susitarė del bendro iždo ir valiutos, 
pranešė JAV diplomatai, susitikę su visomis pusėmis šioje bu
vusioje Jugoslavijos respublikoje. Naujoji valiuta bus konver
tuojama ir vadinama marka, bus susieta su Vokietijos marke. 
Naujieji pinigai galios visiems sandėriams ir bus paremti tvir
ta užsienio valiuta. 

Minskas . Buvęs Baltarusijos Aukščiausiosios Tarybos pir
mininkas Semion Šareckij teigia, kad jo tėvynainiai yra prieš 
Rusijos ir Baltarusijos vadovų iniciatyva kuriamą dvišalę są
jungą. Antradienį S. Šareckij nusiuntė Rusijos premjerui Vik-
tor Cernomyrdin ir parlamento rūmų pirmininkams Jegor 
Strojev ir Genadij Selezniov atvirą laišką, kuriame sakoma, jog 
„visos Europos struktūros pripažįsta teisėta tik ankstesnę 
Aukščiausiąją Tarybą, o ne Aleksandr Lukašenko surinktą pa
gal ištikimybės jam principą valstybinį susirinkimą, kurį pri
pažino Rusijos vadai". 

Ženeva. Baltijos valstybės atmetė Danijos prašymą pritar
ti nutarimui del žmogaus teisių pažeidimų Kinijoje, kurią ji pa
teikė JT žmogaus teisių komisijai, pranešė Latvijos laikraštis 
.,Diena". Latvijos ir Danijos užsienio reikalų ministerijos ma
no, jog dėl to abiejų valstybių tarpusavio santykiai nepablogės, 
nors danai ir nusivylę, kad nutarimo nepalaikė visi jų draugai, 
rašo laikraštis. 

Valeta. Palestiniečių vadovybė nori paspartinti derybas dėl 
palestiniečių teritorijų galutinio statuso, trečiadienį pranešė 
Izraelio UR ministras David Levy, kuris per žmogaus teisių 
konferenciją Maltoje susitiko su palestiniečių prezidentu Yas-
ser Arafat ir planavimo ministru Nabil Shaath. Levy priminė, 
kad Izraelis praėjusį mėnesį siūlė per 6 mėnesius išspręsti Je
ruzalės, Izraelio sienų, pabėgėlių ir palestiniečių teritorijų 
klausimus, tačiau palestiniečiai tuomet į pasiūlymą pažiūrėjo 
įtariai, nes tuo pat metu Izraelis pasiūlė peršokti tris kariuo
menės perkėlimo okupuotose teritorijose etapus. 

Vašingtonas. Svarbaus susitikimo su Šiaurės Korėja 
išvakarėse JAV antradienį paskelbė skirsiančios šios stalinis-
tinės šalies vaikams papildomą maisto siuntą, kurios vertė — 
15 mln. dol. Ši pagalba skiriama todėl, kad maisto t rūkumas Š. 
Korėjoje šį pavasarį pasieks kritinį tašką, pareiškė JAV vals
tybės departamento atstovas Nicholas Burns, pridurdamas, pa
galba siūloma humanitariniais sumetimais ir nėra susijusi su 
JAV, Š. Korėjos ir Pietų Korėjos atstovų susitikimu. 

Pek inas . Kinija trečiadienį pareiškė protestą prieš JAV 
naikintuvų pardavimą Taiwanui. URM spaudos atstovas Shen 
Guofang paragino Vašingtoną atšaukti ..klaidingą sprendimą 
parduoti naikintuvus F-16 Taiwanui" kuris, pasak atstovo, su
kels naują įtampą Kinijos ir JAV santykiuose. Pekinas laiko 
Taiwaną savo atsiskyrusia provincija ir yra grasinęs jėga susi
grąžinti jį. 

Los Angeles. Estijai, nepatenkančiai j pirmąjį NATO plė
timosi ratą. nelengva bus surasti saugumo garantijų, rašo „Los 
Angeles Times". Anot laikraščio, tam yra objektyvių priežasčių. 
Tai — Estijos geografinė padėtis, gausi rusakalbių gyventojų 
mažuma ir neišspręstas sienos ginčas su Rusija. ..Likusi be 
NATO saugumo garantijų, Estijos strategija galėtų plėtotis 
dviem kryptimis — siekti, kad valstybe! būtų kuo greičiau 
priimta į Europos Sąjungą, ir glaudžiau bendradarbiauti su 
Švedija bei Suomija, kurios neįeina į NATO", pabrėžia laik
raštis. 

Dubai. Per gaisrą Saudi Arabijoje prie šventojo Mekos mies
to, oficialiais duomenimis, žuvo mažiausiai 217 ir apdegė 1.290 
musulmonų maldininkų, trečiadienio rytą pranešė televizija. 
Gaisras antradienio rytą kilo nuo virykles dujų baliono. Smar
kus vėjas įpūtė ugnį, kuri pavertė baltų palapinių stovyklą ap
degusia dykviete. JAV prezidentas Bill Clinton antradienį pa
reiškė esąs ..giliai nuliūdintas" šios tragedijos. 

nojimus. 
Paskutinysis didžiausias Vy

tauto Kasubos darbas buvo 
sukurtas ir 1996 m. Vilniuje. 
Arkikatedros aikštėje, pasta
tytas paminklas Lietuvos Di
džiajam kunigaikščiui Gedimi
nui. 

KALENDORIUS 

Balandžio 17 d.: Anicetas, 
Robertas. Dravenis. Sigi ta . 
Skaidra. 

Balandžio 18 d.: Apolonijus. 
Eleuteiijus, Totile. Girmante 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
D E T R O I T , MI 

PASIKALBĖJIMAS 
S U VYT. LANDSBERGIU 

RADIJO BANGOMIS 

„Lietuviškų melodijų" radijo 
valandėlė balandžio 12 d. lai
doje perdavė telefoninį pasi
kalbėjimą su Washingtone 
viešėjusiu Lietuvos Seimo pir
mininku prof. Vytautu Lands
bergiu ir LB VVashingtono 
įstaigos vedėja Asta Banio
nyte. Asta pranešė, kad Vy
tau to Landsbergio viešnagė 
Washingtone atkreipė dėmesį 
į Lietuvos siekius tapti NATO 
nare . Michigan valstijos atsto
vas Kongrese Camp ta proga 
sutiko būti į t rauktas į rėmėjų 
sąrašą už HR 10 rezoliuciją. 
Prof. Vytautas Landsbergis 
padėkojo visiems klausyto
j ams , kur ie rėmė Lietuvos 
Tėvynės sąjungos/Lietuvių 
konservatorių kandidatus sa
vivaldybių rinkimuose. 

PALAIDOTAS AJL. 
STEPAS SMALINSKAS 

Balandžio 14 d., po gedulin
gų šv. Mišių, kurias aukojo 
Dievo Apvaizdos parapijos 
klebonas kun. Viktoras Kriš-
čiūnevičius ir koncelebravo 
kun. Alfonsas Babonas, Holy 
Sepulchre kapinėse buvo pa
laidotas a.a. inž. Stepas Sma-
linskas, po sunkios ligos ba
landžio 10 d. miręs savo 
namuose Livonia, Michigan. 

Velionis 30 metų buvo Dai
navos jaunimo stovyklos iž
din inkas . Nuo jaunystės buvo 
a te i t in inkas . Priklausė Lietu
vių Bendruomenei ir buvo 
Dievo Apvaizdos parapijos ta
rybos narys . 

Viešą atsisveikinimą su ve
lioniu pravedė laidotuvių di
rektorė Yolanda Zaparackie-
nė. Dainavos jaunimo sto
vyklos ir Fronto bičiulių var
du atsisveikino Vytautas Pet
rul is . 

Velionis 37 m. dirbo Fordo 
automobilių bendrovės t rans
misijų projektavimo skyriuje. 
Buvo išradęs ir įregistravęs 
penkis patentus. 

Giliam nuliūdime paliko 
žmoną Stasę Smalinskienę, 
sūnų Kęstutį, dukrą Aidą ir 
žentą W. Harris , vaikaites 
Kristiną ir Andrėją, dukrą Vi
liją ir žentą Audrių Kirve-
laičius, Lietuvoje brolį Romą 
Smalinską su šeima ir seserį 
Bronę Smalinskaitę. bei daug 
kitų giminių Lietuvoje. 

DARBINGAS 
VISUOTINIS 

PARAPIJIEČIU 
SUSIRINKIMAS 

Sekmadienį, balandžio 20 
dieną. Dievo Apvaizdos baž

nyčioje jaunučiai priims Pir
mą Komuniją ir Sutvirtinimo 
sakramentą. Apeigoms vado
vaus iš New Yorko atvykęs 
vyskupas Paulius Baltakis. 

Sekmadienį, balandžio 13 
d., įvykusiame Dievo Apvaiz
dos parapijos visuotiniame su
sirinkime, tarybos pirminin
kas Kastytis Giedraitis 
sklandžiai supažindino susi
rinkusius, kurių buvo arti 250 
klausytojų, su parapijos finan
sine padėtimi ir apibūdino 
naujo klebono ieškojimo pro
cesą. Į visuotinio susirinkimo 
tarybos atstovus buvo išrinkti: 
Rita Giedraitienė, Ramunė 
Miliūnienė, Alma Butkūnie-
nė, Kastytis Giedraitis, Mar-
garet Dapkus, Mykolas Aba
rius, Janina Ūdrienė ir Dalia 
Navasaitienė. Buvo išrinkti ir 
komitetai, kurie išsirinks savo 
atstovus į parapijos tarybą. 

Sekmadienį, balandžio 27 
dieną, 12 vai. Dievo Apvaiz
dos Kultūros centre koncer
tuos Vytautas Babravičius, 
Lietuvoje žinomas kaip Si
mas. Prieš koncertą bus proga 
pasivaišinti lietuviško maisto 
patiekalais. Koncerto bilietų 
kaina 10 dol. asmeniui. Visuo
menė kviečiama ir laukiama. 

Solistė Virginija Bruožyte - Muiioliene, akompanuojant muz. Michael Boroviz, dainuoja JAV LB Detroito apy
linkės renginyje š.m. balandžio 6 d. 

SVEIKINAME 
JAUNAVEDŽIUS 

Balandžio 12 dieną kun. Vy
tautas Memenąs Moterystės 
sakramentą suteikė Michele 
Lynn Miller ir savo brolvai
kiui Antanui Povilui Rackai 
Our Lady of Sorrows baž
nyčioje, Farmington, Michi
gan. 

Jaunąją prie altoriaus pa
lydėjo vyriausia pamergė Bon-
nie Bowden, Vida Rackaitė, 
Kirsten Norman, Kerry Say-
ers, Karen Cryderman ir 
Krista Miller. Jaunąjį — vy
riausias pabrolys Andrew 
Halsted ir pabroliai: Mykolas 
Abarius, Andrius Anužis, Al
gis Rugienius, Viktoras Me
menąs, Vitas Rugienius. 

Vargonais grojo Vidas Neva-
rauskas. Giedojo Asta Jurgu-
tytė ir Esther Szafranski. 

Vestuvių pokylis vyko Ame
rikos italų salėje, Livonia, MI. 
Pokylį pravedė Karolis Petru
lis. Jaunavedžių tėveliai yra 
Richard ir Kave Miller, Anta
nas ir Dalia Rackai. 

Im 
PRISIMINSIME 

VLADĄ MINGĖLA 

Madas Mingėla buvo tarp 
pirmųjų Amžinybėn iškelia
vusių Detroito lietuvių žur
nalistų. Jo širdis liovėsi pla
kusi 1977 m. balandžio 29 d. 
Seimai ir draugams liko pri
siminimai jo nuveiktų vi
suomeninių ir kultūrinių dar
bų. Jo artimieji atsimena kiek 
daug darbo Madas įdėjo 

rašydamas ir stengdamasis 
išleisti kun. Antano Miluko 
monografiją ir novelių bei 
apysakų knygą „Medinis Die
vas". Nelengva buvo sutelkti 
lėšas knygoms išleisti, bet pa
dedamas -žmonos ir geradarių, 
Vladas savo užmojį atliko. 

Vladas Mingėla ir Antanas 
Gintneris daug pasidarbavo 
JAV-se atgaivindami Lietuvių 
Žurnalistų sąjungą. Nenuri
mo ir kol Detroite įsteigė 
Žurnalistų s-gos skyrių. Bū
damas Lietuvos Žurnalistų s-
gos Amerikoje centro valdybos 
vicepirmininkas organizaci
niams reikalams, skatino savo 
kolegas, gyvenančius kituose 
kraštuose, steigti žurnalistų 
skyrius. 

Vladas Mingėla likęs 
našlaičiu, sulaukęs 16 metų 
amžiaus, nutraukė mokslą 
Radviliškio progimnazijoje. 
Kelerius metus pragyvenimą 
pelnėsi dirbdamas įvairių 
įstaigų raštinėse. Būdamas 
19-kos metų, ieškodamas pel
ningesnio darbo, išvyko į ang
lių kasyklas Prancūzijoje. 
Sunkaus darbo ir tėvynės il
gesio slegiamas, po metų grįžo 
į Lietuvą. 1926 metais buvo 
pašauktas atlikti karinę prie
volę, o ją baigęs gavo biblio
tekininko darbą Karo techni-

P O R T L A N D , O R 

VASARIO 16-TOSIOS 
MINĖJIMAS 

Vasario 16-tos minėjimas 
š.m. vasario 15 d., 4 vai. p.p 
įvyko Latvių namų salėje — 
Portlande. Jauki salė buvo pa
puošta JAV ir Lietuvos vė
liavomis, ant scenos puikavosi 
spalvinga pavasarinių gėlių 
puokštė, o ant stalų žydėjo 
tulpės ir besiskleidžiančių 
slyvų šakelėą. Visi susirinkę, o 
jų buvo tikrai daugiau šimto, 
pakilia nuotaika nekantriai 
laukė netradiciškai Portlando 
lietuviams pravedamos Vasa
rio 16-tos šventės pradžios; 
meninę programą turėjo atlik
ti pirmą kartą Portlando lietu
vių bendruomenės istorijoje 
susibūręs lietuvių dainų ir 
šokių ansamblis bei daini
ninkų grupė „Ūkana" iš Seat-
tle, WA. 

Šventės dalyviai, smagaus 
maršo lydimi, įžygiavo į salę ir 
išsirikiavo prie scenos. Buvo 
sugiedoti JAV ir Lietuvos him
nai. Portlando Lietuvių Ben
druomenės pirmininkas A. Te
korius tarė trumpą sveikinimo 
žodį ir į sceną pakvietė šios 
šventės sieja — rengėją ir 

kos štabe. Ten dirbdamas vedėją ViliųjŽalpį. 
baigė Švietimo ministerijos Turiu mįrs porą žodžių 

parašyti apjfe Vilių, nes dėka 
jo entuziazfiio ir buvo subur
tas mūsų anfeamblis. Vilius su 
šeima priesjnetus iš Los An
geles atsikraustė į Vancouver, 
WA. Nieko belaukdamas, ak-

gražiai įsikūrė tyviai įsijungė į apsnūdusį vie
tinių lietuvių gyvenimą. Jau 

bibliotekininkų kursus. Lais
valaikiais mokėsi ir išlaikęs 
Švietimo ministerijos egzami
nus, įsigijo brandos atestatą. 

Atvykęs į Ameriką 1947 m. 
gyveno Philadelphijoje, vėliau 
persikėlė ir 
Detroite. 

Vlado Mingėlos 20 metų 
mirties sukaktį jo žmona Lidi
ja , sūnus Mindaugas, duktė 
Liucija su šeimomis paminės 
š.m. balandžio 27 d. Už a.a. 
Vladą šv. Mišios 10:30 vai. 
ryto bus aukojamos Šv. An
tano bažnyčioje. Draugai ir 
artimieji prašomi savo mal
dose prisiminti a.a. Vladą 
Mingėla. 

S tasys Garliauskas 

G a r y . Induinoje . Vasario 16-ja švenčiant programą 
I«nmos ?.iukienes 

Ulieka lituanistines mokyklos i . k l 

Kūčių vakarienės metu jis 
kreipėsi į visus susirinkusius, 
siūlydamas suburti Portlande 
lietuvių dainų ir šokių an
samblį. Viliaus nuostabai, at
sirado nemažai norinčių šokti 
ir dainuoti. Po pirmos puikiai 
pasisekusios repeticijos. įvy
kusios sausio 6-tą dieną, buvo 
nutarta paruošti trumpą pro
gramėlę Vasario 16-tos d. 
minėjimui. Laiko buvo mažai, 
bet pavyko paruošti tris šo
kius suaugusiems; „Suktinį", 
„Kalvelį" ir „Ėjo bobos pupų 
sėt" (etnogr. šokis-žaidimas) 
bei berniukų šokį „Oželį" ir ke
turias dainas: „Sveiki gyvi, 
sveteliai", A n t kalno kleve
lis", „Išaušo dienelė", „Oi, tu 
žirge, žirge". 

Vilius šaipys, tęsdamas jau 
prasidėjusia .švente, pristatė 
pagrindine kalbėtoja Violetą 
Pivoriūnienę. Po jos kalbos 
pasirodė nekantriai visų lauk
tas šeimininkų dainų ir šokių 
ansamblis. Naujoj') ansamblio 
n.crr.ne pniuram.i buvo priim
ta audringais plojimais. Po 
portlandiečių labai profesiona
liai savo (domią programą atli
ko dainininkų grupe „Ūkana" 
iš Seattle. Meninei programai 
pasibaigus, visi buvo pakviesti 
prie turtingo suneštinėmis 
vaišėmis nukrauto stalo. Dar 
ilgai netilo armonikos garsai 
ir -kanibus lietuviu halsai sve
tingoje I.atvm namu salėje 

Nuotr. J o n o U r b o n o 

Esame labai dėkingi mūsų 
kaimynams seatliečiams, kad 
atvyko pas mus. Taip pat ta
riame nuoširdų ačiū Los An
geles „Spindulys" ansamblio 
vadovei D. Varnienei už at
siųstą mums reikiamą tauti
nių šokių vaizdajuostę, o la
biausiai dėkingi — buvusiai 
San Francisco „Vakarų vai
kai" ansamblio vadovei Danu
tei Janutienei už atsiųstus si
jonus mūsų šokėjoms. 

Mielieji, be Jūsų visų pagal
bos, nebūtume surengę tokios 
puikios Vasario 16-tos šven
tės Portlande! Ačiū visiems! 

Luana Žalpienė 

N E W Y O R K , N Y 

T R A D I C I J A T Ę S I A M A 

Po ilgesnių svarstymų, mąs
tymų ir abejonių, Lietuvių 
Moterų klubų federacijos New 
Yorko klubo moterys ir šiais 
metais, tęsdamos tradiciją, 
nutarė ruošti Atvelykio popie
tę. Popietė, kultūros židinyje, 
įvyko sekmadienį, balandžio 6 
d. 

Kultūros židinio didžiojoje 
salėje buvo išstatyti, vaišėms 
paruošti, baltomis staltie
sėmis uždengti stalai. Ypač 
akį vyliojo į kiekvieną kavai 
puoduką įdėtos, kiekvienam 
stalui skirtingos pastelinės 
spalvos servetėlės. Jaunų, vos 
pražydusių medelių šakelės 
puošė ne tik stalus, bet ir 
siaurų salės langų palanges. 
O jau koks puošnus ir turtin
gas, gerą klubo moterų kuli
narinę išmonę ir meninį skonį 
liudijantis, vaišių stalas' 

3 vai. p.p. aplink stalus su
sėdo daugiau 100 šventiškai 
nusiteikusių, pasipuošusių 
svečių. Šią jaukią ir elegan
tišką popietę ir šį kartą savo 
atsilankymu pagerbė ambasa
dorius, dabartinis specialus 
patarėjas Jungtinėse Tautose 
Anicetas Simutis ir jo žmona, 
ir vyskupas Paulius Baltakis, 
OFM. 

Atidaromąjį žodį tarė klubo 
pirmininkė dr. Marija Žu
kauskienė. Deja. jos žodis bu
vo girdimas tik arti scenos 
sėdėjusiems. Esantieji ato
kiau, kalbančios išgirsti ne
galėjo, kadangi kalbėjo be 
mikrofono, nes jis kažkur bu
vo „pasislėpęs". 

Meninę programos dalį atli-
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ko Julliard muzikos mokyklos 
studentas iš Lietuvos, pianis
tas Gabrielius Alekna. Buvo 
išgirsta skaidrios nuotaikos J. 
S. Bach — Toccata in d minor 
ir Fr. Liszt — Ispaniška rap
sodija, kori, pradėta lėtais 
garsais, energingais akordais 
įsijungusi į jaunatviškus šuo
lius kartais svajingai, kartais 
dainuojančiai džiaugsmą iš
reiškiant, vėliau į didelį siau
tulį įsisiautus, skubiais pa
sažais, kaip ir pradžioje gar
siai prasidėjusi, garsiai ir 
pasibaigė. 

Klausytojams savo džiaugs
mą ir pasitenkinimą reiš
kiant, gerokai savo delnus 
„kaitinant", G. Alekna dar pa
dovanojo vieną iš M. K Čiur
lionio preliudų. 

Vysk. P. Baltakiui su
kalbėjus trumpą kreipinį į 
Aukščiausiąjį, vaišes pradėti, 
pirmoji prie vaišių stalo buvo 
pakviesta Janina Simutienė. 
Po jos ir visi kiti, pasiėmę 
lėkštes, ėjo aplink didžiulį, 
gausiai įvairiu maistu apdėtą 
stalą, patys sau pasitarnauda
mi; kas kam patiko, įsidėję į 
lėkštes, grįžę į savo vietą, ska
niai vaišinosi. 

Vyko laimėjimai, kurie, rei
kia manyti, papildė klubo 
iždą. 

Nespėjus net pajusti — jau 
ir vėlyvas pavakarys! Su 
padėkos žodžiu klubo narėms, 
buvo skirstomasi į savąsias 
pastoges tikintis, kad ir atei
nančiais metais būsime pa
kviesti į Atvelykio popietę. 

P. Palys 

• Ilgiausias Lietuvoje 
laiškas — 72.3 m ilgio, 52.5 
cm pločio — parašytas 1991 
m. kovo 10 d. Vilniuje, bari
kadomis ir kitais ginybiniais 
įtvirtinimais saugomoje nuo 
SSRS ginkluotųjų pajėgų ant
puolio Nepriklausomybės ai
kštėje. Čia įvykusios šventės 
„Su atgimimo diena" metu vai
kai parašė ir nupiešė „Lin
kėjimų laišką Lietuvai". 

• Seniausias geležinkelis 
Lietuvoje pradėjo veikti 1861 m. 
Tai Peterburgo-Varšuvos gele
žinkelio atšaka Kaunas-Virba-
lis. 

• Didžiausias meteoritas — 
Žemaitkiemio chondritas, nu
kritęs meteoritiniu lietumi 1933 
m. vasario 3 d. 20 vai. 33 min. 
Žemaitkiemio apylinkėse, tarp 
Rundžių ir Klepsiu (Ukmergės 
raj.). Iš viso surasta 21 įvairaus 
dydžio skeveldra, kurių bendras 
svoris — 44,044 kg. 
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ATSIŽVELGIANT 
Į LAIKO REIKALAVIMUS 

PASIKEITIMAI 
LIETUVIŲ KATALIKŲ 

SPAUDOS DRAUGIJOJE 
Laikas keičia žmones ir jų 

gyvenimo būdą. iškeldamas 
vis naujus reikalavimus. Sku
botai tobulėjant technikai, 
keičiasi ir gyvenimo būdas. 
Tai labai jaučiame ir Ameri
kos lietuvių visuomenėje. Jau
nesnioji ka r ta tuos pasikeiti
mus greičiau pasisavina. Rei
kia didelių pastangų, jeigu 
naujai atvykę nori ilgiau iš
laikyti savąją kultūrą ir tradi
cijas šio kraš to aplinkoje, ku r 
yra taip ryškiai lenktyniauja
ma su laiku. Lietuviška spau
da ir l i tuanistinė mokykla yra 
labai svarbios priemonės su
laikyti, kad skubiai neįkris-
tume į nutautinimo katilą. 

Vienintelis už Lietuvos ribų 
tebegyvuojanti lietuviškas 
dienrašt is yra „Draugas", kurį 
leidžia „Lithuanian Catholic 
Press Society" ir kurio globa 
yra pirminių organizatorių pa
vesta tėvams marijonams, re
ziduojantiems Čikagoje. Ilgą 
laiką nebuvo problemų, kol 
marijonai turėjo pakankamai 
savo darbininkų, o skaitytojų 
buvo keliolika tūkstančių. 
Marijonų vienuolynai turi 
savų rūpesčių, o ištikimi pre
numeratoriai išmiršta, jaunie
ji lietuvišku dienraščiu beveik 
nesidomi, naujai atvykę kol 
kas lietuviška spauda irgi 
mažai domisi. Visi tie motyvai 
verčia „Draugo" leidėjus su
sirūpinti , kad dienraštis kuo 
ilgiau mus lankytų. Iš dalies 
tuo susirūpino ir pati lietu

viškoji visuomenė, gan sponta
niškai suorganizuodama ne
priklausomą Draugo fondą, 
kuris pakankamai sparčiai 
auga ir jau pradeda „Draugą" 
bent kiek paremti. 

Kas yra leidėjai? 

Tikslesniam supratimui ir 
gandų išvengimui, reikalinga 
susipažinti su trumpa „Drau
go" istorija. Mintis įsteigti 
JAV lietuvių katalikų laik
raštį kilo tarp lietuvių kunigų 
ir 1909 m. liepos 12 laikraštis 
„Draugo" vardu išėjo VVilkes 
Barre, PA. Tikruoju ir pasto
vesniu jo redaktoriumi buvo 
kun. Antanas Kaupas. 1912 
metais laikraštis buvo perkel
tas į Čikagą, o nuo 1916 m. 
paverstas dienraščiu. Jį reda
gavo kun. A. Malinauskis. 
Dienraščiui leisti Čikagos lie
tuviai kunigai sudarė bendro
vę. Taip „Draugas" buvo 
leidžiamas ketverius metus. 
1920 metais tėvai marijonai 
įsigijo namus 2334 So. Oakley 
Ave. ir kunigų suorganizuota 
draugija pavedė „Draugą" leis
ti tėvams marijonams. Per
ėmus marijonams. „Draugo" 
vyr. redaktorium buvo vysk. 
P. Būčys. o jau nuo 1927 m. 
vyr. red. buvo Leonardas 
Šimutis. Vyr. redaktoriai vi
suomet turėjo gan gausų ir 
stiprų redaktorių kolektyvą, o 
iš leidėjų marijonų pusės buvo 
skiriamas moderatorius. To

kiu moderatorium ilgesnį lai
ką buvo kun. Vytautas Bagda-
navičius. Paskutinis mari
jonas moderatorius buvo vyr. 
red. kun. Pranas Garšva. Po 
jo mirties, vyr. redaktore buvo 
pakviesta rašytoja ir žurna
listė Danutė Brazytė-Bin-
dokienė, kuri su savo gan 
mažu redakcijos kolektyvu jau 
penkeri metai sėkmingai reda
guoja „Draugą" Moderatoriu
mi buvo paskirtas kun. Vikto
ras Rimšelis, MIC. 

Kodėl reikėjo tėvams 
marijonams pagalbos? 

Per 20 metų Čikagoje 
„Draugo" leidykla išsiplėtė, 
įgijo visuomenės pasitikėjimą, 
virto lietuviškos spaudos cent
ru, ten buvo leidžiami lietu
viški žurnalai, kiti spaudiniai, 
net knygos. Kun. V. Bagdana-
vičiaus iniciatyva ir vadovavi
mu veikė Lietuviškos knygos 
klubas, kuris per metus 
užsimojo išleisti net iki 10 
knygų. Tai milžiniškas įnašas 
lietuvių kultūrai, kai Lietuva 
buvo okupuota. Kun. dr. Juo
zas Prunskis įvedė šešta
dieniais „Draugo" literatūros 
ir meno priedą, kuris pasidarė 
labai populiarus, nuo 1951 
metų skelbė „Draugo" romano 
konkursus. Vienuoliai dirbo 
administracijoje ir redakcijoje, 
nebuvo atlyginimų problemos. 
Tada nauji „Draugo" spaus
tuvės pastatai buvo modernūs 
ir patogūs. Laikui bėgant, vis
kas keitėsi, atsirado darbi
ninkų ir lėšų trūkumas. Karo 
metas ir ilga pokarinė Lietu
vos okupacija leidėjams 
atnešė vis naujų problemų ir 
atsakomybės. 

Prel. Ignas Albavičius, Cice
ro liet. parapijos klebonas, 
žymus veikėjas ir lietuvis pa

triotas, ateities sunkumus ge
rai nujautė ir 1941 metais, 
padedant kitiems kunigams, 
jų tarpe kun. J- Navickui, 
kun. G. Paškauskui, kun. P. 
Cinikui ir kitiems, suorganiza
vo Lietuvių katalikų spaudos 
draugiją, kurią, kaip nepelno 
korporaciją įregistravo Illinois 
valstijoje. Draugija perėmė 
„Draugo" leidimą, išnuo
modama patalpas ir spaus
tuvės įrengimus iš tėvų mari
jonų. Pagal draugijos įstatus, 
yra renkama direktorių tary
ba, kurios sudėtyje įeina ir 
žymi dalis marijonų. 

Vyr. redaktorė kartu su savo 
mažu štabu dirba sėkmingai 
ir pasiaukojančiai, nes seno
viškus labai žemus atlygini
mus nebuvo galima padidinti. 
Atsirado problemų adminis
tracijoje, kai susidėvėjo spaus
dinimo mašinos, pabrango 
paštas ir reikėjo pereiti į kom
piuterių sistemą. Administra
toriai keitėsi. Draugijos taryba 
buvo priversta peržiūrėti savo 
50 metų nekeistus įstatus ir 
juos pritaikyti laiko reikalavi
mams. Paskutinis tarybos pir
mininkas jau keletą metų 
buvo dr. A. Razma. Jo inicia
tyva buvo sudarytas specialus 
komitetas įstatams peržiūrėti. 
Komitetas savo darbą atliko ir 
įstatai yra perduoti teisinin
kams galutiniam peržiū
rėjimui. Senieji įstatai nenu
mato valdybos, todėl direkto
rių taryba nutarė išrinkti lai
kiną valdybą, kuri pasirū
pintų leidybos problemomis, 
kol bus priimti pataisyti 
įstatai. Valdybos pirmininku 
buvo išrinktas Jonas Vaznelis, 
kuris sudarė valdybą, o ją pat
virtino direktorių taryba. Val
dyba pakvietė administrato
rium Igną Budrį, kuris, 
valdybai pritarus, pertvarkė 
administracinį personalą, 

įvedė kompiuterius ir, Draugo 
fondui bei marijonams pade
dant, nupirko vieną naują 
spausdinimo mašiną, sutvarkė 
ryšį su paštu. Direktorių tary
bos pirmininkas irgi buvo arti
mam kontakte su valdyba, re
dakcija, administracija. Per 
trumpą laiką buvo daug pa
siekta, sumoderninant admin

istracinį darbą. Dirbant de
mokratiškai, kai kuriu 
direktoriai taryboje pareiškė 
kritiką dėl staigių pakeitimų. 
Dėl to administratorius ir val
dyba atsistatydino. 

Naujas p e r s i t v a r k y m a s 
Šių metų balandžio S dieną 

direktorių tarybos pirminin
kas dr. Antanas Razma su
šaukė nepaprastą direktorių 
posėdį ir pats atsistatydino, 
nelaukdamas metinio tarybos 
susirinkimo, kur paprastai 
kas metai yra renkamas pir
mininkas. Direktoriai nauju 
tarybos pirmininku išrinko dr. 
Petrą Kisielių, kuris ir anks
čiau yra buvęs tose pareigose. 
Tarybos iždininkas išrinktas 
kun. V. Rimšelis. Tarybos sek
retorium išrinktas Pijus Ston
čius. Nutarta valdybą palikti, 
kol bus priimti pataisyti 
įstatai. Valdybos pirmininke 
išrinkta Marija Remienė. kuri 
pakvies kitus reikiamus val
dybos narius, pasamdys ad
ministratorių, o visa tai pa
tvirtins direktorių taryba 
artimiausiame posėdyje. Visi 
direktoriai be rezervų išreiškė 
padėką buvusiam tarybos pir
mininkui dr. A. Razmai už at
liktus darbus ir sumanų va
dovavimą, buvusiam valdybos 
pirm. J. Vazneiiui bei jo valdy
bai už pasiaukojantį darbą ir 
suradimą sumanaus admi
nistratoriaus. Naujam direk
torių tarybos pirmininkui. 
padedant visai tarybai, tenka 
atsakomybė toliau tęsti sklan
dų „Draugo" leidimą ir nedel
siant priimti naujus įstatų pa
keitimus. Nauji įstatai 
numato, kad vyr. redaktore 
jau nebebus tarybos narė, bet 
bus kviečiama į posėdžius. Jai 
įstatai numato daugiau sava
rankiškumo, vadovaujant re
dakciniam kolektyvui. Reikia 
tikėtis, kad jos darbo sąlygos 
bus pagerintos, nes, jos pa
reiškimu, dirbama už kelis as
menis. Speciali padėka buvo 
pareikšta ir provincijolui kun. 
Donaldui Petraičiui, MIC, ku
ris pritarė įstatų peržiū
rėjimui ir toliau marijonų var
du pažada „Draugo" globą. 

Kazys G. Ambrozaitis 

Danutė Bindokiene 

Ar pažanga jau matyti? 

„Draugo" spaustu%' 
spausdinimo mašir. 
viškai visuomenei, 
spaustuvėje spausti 
..Laiškai lietuviam^ 
tovės be darbo ir ti< 
tuvės darbuotoją E: 

— kaip buvo jau anksčiau minėta — įsigijo naują 
i, kad ir toliau galėtų sėkmingai patarnauti lietu-
spausdinant žurnalus bei kitus spaudinius. Mūsų 
įamas, tarp kitų. ..Pasaulio lietuvis". ,,Pensininkas". 
, ..Eglutė"; tikimasi, kad naujoji mašina niekad nes-
iarbai nuolat pagausės. Prie mašinos matome spaus-
:iį Švabą 

Kai šių metų pradžioje Bal
tieji rūmai pranešė, kad yra 
skiriama Valstybės sekretorė, 
o ne sekretorius, iš visų pusių 
pasigirdo komentarai apie 
,.pirmąją moterį tokiose aukš
tose vyriausybes pareigose". 
Kad Madeleine Albright toms 
pareigoms buvo labai t inkama 
— galbūt tinkamiausia iš visų 
numatytų kandidatų — laiky
ta antraeiliu dalyku, daugiau 
dėmesio kreipiant į jos ..mote
riškumą". Praėjus keliems 
mėnesiams, vis rečiau užsime
nama, kad Madeleine Albright 
— moteris. Jau kalbama apie 
Valstybes sekretorės pažiūras, 
nuomones ir atliekamo darbo 
pasekmes. Kaip iš tikrųjų ir 
turėtų būti: asmuo vertina
mas pagal savo darbą, o ne pa
gal giminę, kuriai priklauso. 

Deja, pažiūros į moters rolę 
vis dar yra tiek daug nepasi
keitusios, kad ji būtų laikoma 
lygiateise ir lygiaverte asme
nybe. Jeigu vyrui, užėmusiam 
atsakingesnes pareigas. >ra 
atleidžiama daug klaidų ar 
nemokšiškumo, nes įgriebiant 
paaiškinimo: „Jis vyras, tai ko 
galima tikėtis...", tai moterims 
su tokia nuomone neretai ten
ka susidurti. Norim, ar neno
rim, mūsų pasaulis dar vis yra 
linkės žmones skirstyti pagal 
giminę, kaip tik tais atvejais, 
kur skirti nereikėtų: jeigu 
žmogus turi pasiruošimą, su
geba atlikti savo pareigas ir 
jas tinkamai atlieka, turėtų 
būti pagal tai vert inamas, ne
paisant ar ta jis ar ji. 

Moterys dažnai pakaltina
mos, kad braunasi į ..vyrišką 
kategoriją", o paskui skun
džiasi, jeigu jos nėra ten per 
daug laukiamos ar vertina
mos. Viena tokių sričių — ka
riuomenė. Nors JAV karinę 
tarnybą jau seniai atlieka ir 
moterys, bet pastaruoju metu 
viešumon iškilo toks kariuo
menės vadovybes elgesys su 
moterimis, kad garbės nedaro 
nei vyrams, nei kariams. 

Deja. Amerika nėra vienin
telė, įklimpusi į kontroversiją 
su moterų role ginkluotose 
pajėgose. Praėjusių metų gale 
Kanados laikraščiuose buvo 
spausdinamos nuotraukos ir 
aprašymai apie kpt. Sandros 
Perron traktavimą. J i buvo 
pirmoji moteris, gavusi > api-
tono laipsni Kanados kariuo
menėje, du kartu dalyvavusi 
taikos palaikymo misijoje Bos-
nijoįe-Herzegovinoje, taigi — 
jau turinti karini patyrimą, 
vienok eilinių kariuomenės 
manevrų metu su ja pasielgta 
labai negarbingai, net grubiai. 
Galbūt nerimą kelia ir kariuo
menės vado vbes paaiški
nimas, kad ..su ja buvo elgta
si, kaip su bet kuriuo kitu ka

riu. Jeigu ji negalėjo tokių 
pratybų pakelti , galbūt mote
rims nevieta karinėse pajė
gose". 

Nėra abejones, kad moterų 
ir vyrų pažiūros į karą ir aps
kritai smurtą labai skiriasi. 
Atkreipkime dėmesį į nuolat 
matomus demonstracijų, vyk
stančių įvairiose pasaulio vie
tose, vaizdus: didžiąją triukš
mautojų minios dalį sudaro 
vyrai. Albanijoje, Afrikoje, Pa
lestinoje, kur š iandien siaučia 
didžiausi ne ramumai , matome 
daugiausia j a u n u s vyrus, net 
vaikus, su ginklais a r akmeni
mis rankose, girdime jų piktus 
šauksmus ir gras inimus. Jei
gu parodomos moterys, tai 
raudančios prie sužeistųjų bei 
žuvusių savo šeimos nurių 
arba griežtai pasisakančios 
prieš siaučiantį smurtą, kuris 
sudaro pavojų šeimai, na
mams, joms pačioms. 

Diskriminacija prieš mote
ris akivaizdi visame pasauly
je, o ji dar š iurpesnė mažiau 
išsivysčiusiuose, neiurt inges-
niuose kraštuose. Pvz.. Ki
nijoje, kur komunist ine vy
riausybe griežtai riboja vaikų 
skaičių. šeimose gimusios 
mergaitės ka r ta i s nužudomos, 
kad . .atrastų vietos berniu
kui". Mergaitės dažnai pana
šaus likimo susilaukia ir Indi
joje, kur neturtingiems tė
vams labai sunku dukteris 
ištekinti, nes reikalaujama 
nemažos pasogos. 

Net ir dvidešimtojo šimt
mečio pabaigoje daugelio kul
tūrų žmonės da r vis nustu
mia moteris į kone daikto 
vietą. Džiugu, kad Lietuvoje 
moterys vis labiau įjungiamos 
į valdymo procesą ir nėra taip 
aštriai diskriminuojamos. Tai 
mūsų tautos istorinė pažiūra i 
moteris: jos visuomet buvo 
vert inamos ir branginamos. 
Tačiau labai svarbu, kad ir 
moterys supras tų savo vertę, 
neprekiaudamos savo garbe 
bei žmoniškumu. Kai skai
tome apie beglobius vaikus 
Lietuvoje, su skausmu paste
bime, kad nemažai motinų 
pasirenka net inkamą gyveni
mo būdą. a ts isako prigimto 
motinystės j ausmo ir palieka 
savo vaikus skaudaus likimo 
valiai. Tiek socialinės rūpy
bos, tiek švietimo, tiek ir 
bažnytines institucijos turėtų 
kreipti ypatingą dėmesį į mo
terų auklėjimo procesą, kad 
būtų sus tabdytas šis žalingas 
lietuvių tau ta i reiškinys. Vie
naip ar kitaip, pažanga tik tuo
met bus veiksminga, jeigu 
kils iš žmogaus vidaus. Jeigu 
asmuo — nepaisant jo gimines 
— nori būti gerbiamas, turi 
pradėti visu pirma gerbti pats 
save. 
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SEVERIUKAS 
JURGIS JANKUS 

— Reikės tai reikės, bet, vaikuti, kad reikejimo ne
gana. — nepaleido močiutė. — Rytoj juk jau paskutinė 
rekolekcijų diena, o tu dar tik žadi. Žiūrėk, kad neatsi
tiktų taip: visi būsim po išpažinties, visi valgysim Ve
lykų pusrytį, o tu vienas be išpažinties ir be 
Švenčiausio sėsi prie stalo kaip koks pagonėlis. Juk ir 
pirmas kąsnelis galės gerklės gale sustoti. 

— O kas tokį prie stalo leis! — nuo židinio atsi
liepė Marcelė. — Užpečkin paduosim garsitniko su ne
luptom bulvėm, ir tegu sau šlumščia. 

— O tu. Marcyt. irgi prikąsk liežuvį. Nekaišiok 
kur nereikia, kai žmonės nori rimtai pašnekėti. 

— Kur tau. mamute, ji prikąs , — sujudo Severiu-
kas. Net galvą į močiutę atsuko, turbūt sumetė, kad 
kalba apie išpažintį jau bus baigta. — Kur tau ji 
prikąs, kad jai liežuvis anapus tvoros kabo. Kur tokj 
ilgą prisikąs. Galo nepasieks. Nebent prisimintų! 

— Vaikai, vaikai' — net balsą pakėlusi subarė 
močiute. — Nors per šventas rekolekcijas nepradėkit, 
kad vel prieš Velykas nereikėtų išpažinties eiti. O tu, 
Severiuk. — vel atsisuko į vaiką. — padek visa kitą į 
šalį ir renkis. Susiskaityk nuodėmėles, kokias po 
praeitos išpažinties padarei, ir eik. Jeigu bijai, kad 

sykį susiskaitęs vėl gali užmiršti, tai paimk kokią vir
vutę ir užsimezgiok mazgelius. Kur maža nuodėmėlė 
— mažutį, kur didesnė — dvigubą, o jeigu turėtum 
kokią tikrai didelę, tai užmegzk kokį trigubą ar net 
keturgubą, kad ginkdie tokios tikrai neužmirštum. Ar 
padarysi? 

— Padarysiu, mamut. susimezgiosiu, tik kad... — 
ir nutilo. 

— Kas gi dabar? Ar virvutės neturi? Jeigu neturi, 
gal tėvukas turės. O jeigu ne, duosiu va stora siūlą, 
galėsi ir ant siūlo susimezgioti. Ar svarbu ant ko. kad 
tik galėtum viską atsiminti. 

— Virvučių, mamut, tai turiu, tik kaip toks eisiu, 
kad šventadieniai drabužiai namie pasilikę. Kaip da
bar su tokiais į bažnyčią. Ir apiplyšę ir apsipurvinę, — 
pakilnojo rankas, kad visi matytų, kokios rankovės 
nešvarios. Net ir kelnių blauzdas patampė. — Prade
da brigzti. — pridėjo. 

— Na matai koks, — susirūpino močiutė. — Kalti 
mes, bet kaltas ir tu pats. kodėl nepasirūpinai, nepa
sakei. Šeimininkas būtų nujojės ir parnešęs. Dabar 
nėra kada. Negi varysim jį vidurnakti per tokį palei
dimą. A' Nueisi ir su tais. Juk eisi pasišnekėt su Die
vuliu, ne su kunigėliu Dievulis tave tokį kasdieną 
mato. Jis j žmogaus drabužius ir nežiūri, bet tik į 
širdį. Jam. vaikuti, kad tik širdele graži. O del dra
bužių. Kai šiandien nusivilksi. aš pati truputį apvaly
siu. Ant kaklo baltą skarelę užrišiu, kaip ponaitis at

rodysi. 
— Žinau, mamele, žinau, bet vis tiek. . 
— Nu kas kas dar. Severiuk'.' 
— Kad aš Baisogaloj niekada dar nebuvau. Net 

%ur bažnyčia nežinau. Visada eidavau į Grinkiški 
— Kas gi dabar kaltas, kad nežinai. Būtum laiku 

;>asakęs, būtum su kuom nors nuėjęs. Pati būčiau nu
sivedusi. Bet kaip dabar, kai visi esam jau buvę- Bet 
asi. Čia kelias toks tiesus. Juk žinai, kaip į vieškelį 
šeiti? 

— Žinau, kaip nežinosiu. Biliūnkeliu: 
— Na matai. Nuėjęs į vieškelį pasuk į dešinę. Per 

"Mhjpio tiltą, pro kalvę ir visą laiką tiesiai, kol nueisi i 
Baisogalą. Bažnyčios nė ieškoti nereikės. Ji tiesiai 
'riešais. Grinkiškio raudona, o Baisogalos balta, di
lelė, su baltu bokštu, ant bokšto kryžius. lęjęs pama-
'ysi, kur žmonės pasuolėmis ir pasieniais ilgom eilėm 
-ustoję stovi. Pasirink kurią eilę. stok į galą ir eile 
•artu su visais, kol prieisi klausyklą, o tada pro tokį 
angelį susakyk kunigėliui į ausį. Tik nešauk, juk jau 
inai, bet taip, kad tik kunigėlis tegirdėtų. Juk jau 
inai. juk nebe pirmą syki. 

— Žinau, žinau, bet... — ir vel nutilo. 
— Na kas gi dar vaikuti9 Kas dar maišo'.' — jau vi-

•ai nustebo ir močiutė. 
Severiukas apsižvalgė. Apsižvalgiau ir aš. Marcele 

<ą tik buvo išėjusi į priemenėle ar gal kur kitur. 
ėvukas snaude i palangę atsirėmęs, kitų ir tmboj ne

buvo 
— Kad baugu. — apsidairęs tyliai prašnibždėjo. 
Taip tyliai, kad aš vos vos tegirdėjau, bet močiute 

išeirdo. 
— Ar manai, kad kitiems nebaugu:' Baugu vi

siems, vaikuti, bet visi eina ir gana. Ir man baugu. Ir 
pasenau. :r nebegalėčiau ne suskaityti kiek kartų 
ėjau. o kartais net ir nuodėmių neberandu, bet kai rei
kia eiti. baugu ir ti<'k. Taip ir reikia, kad būtu baugu, 
tam užtat ir išpažinties, bet paskum kaip būna gera 
Eini namo kaip išvystytas. Tai kas kad baugu, bet 
nebijok ir tiek. Paskum pamatysi, kokios šviesios bus 
Velykos, kai širdį nusivalysi. Kiek šeimininke duos. 
tai duos. bet aš dar nuo savęs kelis margučius 
pridėsiu, vien todėl, kad išpažinties nuėjai. Bijojai ir 
vis tiek nuėjai. Kaip tikras vyras. Ir dar ką pasakysiu: 
iš visų mano margučių galėsi išsirinkti pačius stip
riausius Tai galėsi visiems baime.- įvaryti. Jeigu pats 
nemokėsi išsirinkti, paprašysiu tėvuko. J i s tai moka 

Nors tik porą dantų teturi, bet išmiklena pačius stip
riausius. 

Kai visi nusisuko kitur, prisitaikiusi prie Severiu-
kn paklausiau: 

— Ar tu tikrai bijai'.' 
Man tai buvo didele naujiena. Ligi šiol galvojau, 

kad kas jau kas, bet ji- tai t ikrai nieko nebijo. 
— Žinoma, kad nebijau. — atšnibždėjo, kad niekas 

neišgirstų. . lUl< (MNHMM) 
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IŠRADIMŲ LIKIMAS IR 
PADARINIAI 

A U R E L I J A M. BALASAITIENĖ 

legendarinio Prome- šalia atomo suskaldymo, šio Nuo 
tejaus laikų, kai j is. iš dievų 
pavogęs ugnį. padovanojo 
žmonėms, kiekvienas išradė
jas tapo svajotoju ir trokšta 
brautis į gamtos bei visatos 
paslaptis, norėdamas pasitar
nauti žmonijos labui. Bet ar iš 
tikro jų pastangų rezultatai 
atitinka jų svajones? 

Viduramžių alchemikai sva
jojo apie atomo suskaldymą, 
bet ilgainiui palaidojo tą viltį 
kaip neįgyvendinamą svajonę. 
Tačiau fizikai nepasidavė, šio 
šimtmečio vidury atomą su
skaldė ir taip apvaldė, kad jo 
panaudojimui, atrodė, nėra 
ribų. Elektros energijai ga
minti žaliavos ilgainiui išsi
baigs, tai atominės energijos 
neišsiamiami šaltiniai turėtų 
sėkmingai tarnaut i žmogaus 
patogumui. Bet ar taip iš tik
ro yra° Užuot jį panaudojus 
taikos tikslams, mokslininkai 
pradėjo gaminti fantastišką 
agresijos ginklą. Los Alamos 
sėkmingai išsprogdinus pirmą 
atominę bombą, 1945 metų 
liepos mėnesį ją numetus virš 
Japonijos Hirosimos ir Naga
saki, žuvo arti pusės milijono 
gyventojų, kurių dauguma ne
buvo kariai. Po sprogimo at
mosferoje pasklido radiacija, 
žalodama žmones ir už tų 
miestų ribų kaip ir vėliau. 
Černobylio atominėje jėgainė
je įvykus katastrofai. 

Išradėjas Tomas Aiva Edi
son 1882 metais Ne\\ Yorko 
mieste pastatė pirmą elektros 
jėgainę ir tai paskatino elek
tros inžinierius taip tobulinti 
elektros energiją, kad ji ilgai
niui tapo kasdieninio gyveni
mo būtinybe, nuo šildymo ar 
šaldymo, iki namų apyvokos 
įrankių. Tačiau ar jis galėjo 
pagalvoti, kad elektros varo
ma kėdė bus panaudota nu
žudyti mirčiai pasmerktus nu
sikaltėlius? 

Alfredas Nobelis, išradęs di
namitą, džiaugėsi, kad per be
veik neįveikiamus Skandina
vijos kalnus kelius tiesian
tiems darbininkams nereikės 
daužyti uolynų, per keliolika 
sekundžių dinamito pagalba 
susprogdinant uolas ir tuo pa
lengvinant jų darbą. Tačiau 
smurto veiksmams panaudo
tas dinamitas yra jo svajones 
paniekinimas: gaminamas 
bombų pastatų griovimui, te
rorui. Panašus savo veikimu 
parakas, naudojamas ne vien 
kariuomenės ar policijos ap
ginklavimui, bet ir kasdieni
nio gyvenimo brutalumui, nes. 
pagal Amerikos konstituciją, 
kiekvienas pilietis turi teisę 
..turėti ginklą", tai beveik kas
dieną patiriame apie nuola
tines žmogžudystes. 

šimtmečio antroji pusė pado
vanojo žmonijai dar vieną 
nuostabų išradimą — kompiu
terį, kuris beveik pavaduoja 
žmogaus smegenis. Iš pradžių 
jis buvo naudojamas inžine
rijos apskaičiavimams, vėliau 
pritaikytas medicinai, tiksliai 
ir greitai nustatant diagnozę, 
ir nutiesus susižinojimo bei in
formacijos tinklus. Kaip ir visi 
kiti išradimai, taip ir kompiu
teriai iš laboratorijų perėjo į 
kasdieninį gyvenimą, išpopu
liarėję kaip . .PC (Personai , 
Computer), išstūmę rašomą
sias mašinėles. įvedę vaikams 
žaidimus. Jie jau naudojami 
privačiuose namuose, mokyk
lose, bibliotekose. Žodžiu, jau 
ir kompiuteris tapo kasdieni
nio gyvenimo apraiška. 

Vienas įdomiausių jo ele
mentų yra elektroninis paš
tas, kurio dėka galima susi
rašinėti su asmenimis iš visų 
pasaulio kraštų. Deja. ir tas 
nuostabus technikos laimė
jimas duoda progą žemos mo
ralės asmenims. Štai vienas 
Clevelando 43 metų vyriškis, 
per elektroninį paštą daug pri
melavęs ir sumažinęs savo 
amžių, suvedžiojo 13 metų 
mergaitę New Jersey valsti
joje. J is buvo vis tik sugautas 
ir byla atsidūrė federaliniame 
teisme. Tėvai jau reikalauja, 
kad bibliotekose būtų tikrina
mi mažamečiai kompiuterių 
naudotojai, nes kompiute
riuose yra daug pornografinių 
programų, o ir namuose tėvai 
stebi savo kompiuterį naudo
jančius vaikus. „US News 
World Report" rašo, kad popu
liariajame ..Internet" tinkle 
yra apie 250 „nepadorių" po
kalbių grupių. Federalinė val
džia susirūpinusi, kad vai
kams tie „pokalbiai" yra priei
nami, tačiau negali nieko pa
daryti, kad nebūtų varžoma 
konstitucijos garantuota „žo
džio laisvė". Tačiau tėvai gali 
įsigyti, už maždaug 20 dole
rių, tam tikrą „užrakto pro
gramą", kad vaikus apsaugotų 
nuo pornografijos. 

To nepaisant, yra labai įdo
mu per elektroninį tinklą gau
ti naujausias žinias iš Lietu
vos ir susirašinėti su bičiuliais 
Lietuvoje žymiai greičiau ne
gu per paštą. Paskutiniuoju 
metu atsirado ir lietuvių elek
troninis klubas. Jo narius su
daro kelios dešimtys lietuvių 
iš visų pasaulio kraštų, net iš 
Tasmanijos ir Australijos. De
ja, skaitant „debatus", tenka 
nusivilti. Kiekvienas laiškas 
pradedamas su emos pavadi
nimu, tai skaitome ir apie 
„snukių daužymą", „apsispjau-
dymą". vyrai šaiposi iš moterų 

„DRAUGO" METINIS 
KONCERTAS 

Programoje-
,Exultate" Clevelando Dievo 
Motinos parapijos choras 

Vadove- muzike 
Rita Kliorienė 

1997 m. gegužės 3 d. 6:00 v. v. 
Jaunimo centre, Čikagoje 

Soliste- Virginija 
Bruožyte- MuHolienė 

CLASSIFIED GUIDE 

Tarp mūsų kalbant 
KĄ BEVEIKIA KINIJOS LIETUVIAI? 

Prieš daugelį metų važiuo
jant traukiniu, netikėtai teko 
susipažinti su vienu „mėtytu 
ir vėtytu" tautiečiu. Pokalbio 
metu (buvo jauna žemaitiška 
tarsenai jis man papasakojo 
apie kadaise buvusį gyvenimą 
Harbino mieste, dabartinėje 
Kinijos teritorijoje. Vėliau jis 
buvo nusidanginęs į Japoniją. 
O dar vėliau jam šiaip taip pa
vyko nuvykti į Europą. Deja, 
prasidėjus II pasauliniam ka
rui, jis nebeįstengė pasiekti 
Lietuvos. Karo metu jis klajojo 
Jugoslavijoje, o pokario me
tais, atvykęs į Vokietiją, tikė
josi išvykti į JAV, kur gyveno 
jo artimi giminaičiai. Mudu 
išsiskyrėme Miuncheno gele
žinkelio stotyje. Pamenu, aš 
jam užrašiau savo adresą. 
Nors ir nesulaukiau jokio pa
rašymo, tačiau aš jį dar vis 
prisimenu. Prisimenu ir Har
bino lietuvius, apie kuriuos 
man pasakojo tas kelionėje su
tiktas tautietis. 

Kur gi tas Harbino miestas? 
Maironio žodžiai: „už Uralo, 

„lygybės" ir jas vertina kaip 
„pardavimui mėsą", veda ilgus 
„pokalbius" apie prostituciją. 
Tik retkarčiais pasitaiko kas 
nors įdomaus, pvz., Amerikos 
mokyklų lygio statistika, paly
ginus su kitais kraštais. Lech 
WaIesos vizitas Kanadoje, ar 
kai kurių Lietuvos gyvenimo 
faktų analizė. Nėra intelektu
alinių diskusijų apie meną, 
literatūrą, teatrą, muziką. De
ja, net ir apie dabartinę Lie
tuvą yra daug neigiamų ko
mentarų, pagrįstu savotišku 
kartėliu. Pasišaipoma ir iš šio 
krašto papročių bei maisto, o 
vienas, neseniai atvykęs į 
Ameriką, skundžiasi vietiniais 
lietuviais, sakosi nuo jų daug 
nukentėjęs. Taigi ir toks „ne
kaltas" bei nepaprastai nau
dingas išradimas patarnauja 
žmogiškosios prigimties nei
giamoms ypatybėms. Kaip 
graudu ir liūdna. 

žemės galo". Nepoetiniais žo
džiais ta r ian t . Harbinas yra 
anksčiau Mandžiūrija vadinto 
krašto ribose, tarp Rusijos, 
Mongolijos, Korėjos ir Gelto
nosios jūros . Nuo Harbino iki 
Beijingo (Pekino) apie 900 
mylių. 1664 m. Mandžiūrija 
įsijungė į Kinijos imperiją. 

Mandžiūrijoje yra daug der
lingos žemės. Daug miškų. Čia 
randamas auksas , sidabras, 
nafta, akmens anglis ir kiti 
žemės tu r t a i . Anksčiau dide
lės reikšmės turėjo tankus 
geležinkelių t inklas. Japonijos 
kariauną viliojo Mandžiūrijos 
žemių gėrybės ir strateginės 
svarbos geležinkeliai. 1932 m. 
japonai, okupavę Mandžiūrija, 
ja pavadino Mandžukuo. 1946 
m. čionai įsitvirtino komunis
tinė Kinija. Harbinas tapo Hi-
lonjiang provincijos sostine. 
Mieste ir apylinkėse priskai
čiuojama iki 4,500,000 gyven
tojų. Dabar Harbinas yra vie
nas didžiųjų Kinijos pramonės 
miestų. Sakoma, jog šiame 
mieste jaučiama rusų įtaka. Ir 
tai todėl, kad kadaise Mand
žiūrijoje, ypač Harbine, gyve
no nemažai rusų. Vieni jų 
įsikūrė, t iesdami Sibiro-Man-
džiūrijos geležinkelį, o kiti — 
po Rusijoje įvykusios revoliu
cijos. 

Rašančiajam nelabai žino
ma, kuomet čia įsikūrė pir
mieji lietuviai. Tačiau yra 
žinių, kad valdant japonams, 
Harbine gyveno apie pora 
šimtų lietuvių. Taipgi čia gy
veno panašus skaičius iš Lie
tuvos kilusių žydų. Visi jie ar
timai bendravo. Veikė Lietu
vos Piliečių draugija ir Vilniui 
vaduoti sąjungos skyrius. 
Šioms organizacijoms priklau
sė lietuviai ir vietos žydai. 

„Pasaulio lietuvio", 1938 m. 
balandžio mėn. laidoje rašo
ma: ...„Vieni jų čia gyvena nuo 
senų laikų, kiti pasiliko po 
didžiojo karo. Visi jie Lietuvos 
piliečiai ir gražiai tarp savęs 
sugyvena. J ų tarpe yra gana 
apsišvietusių ir gana pasitu
rinčių žmonių. Yra inžinierių, 
teisininkų, valdininkų, apsuk-

REAL ESTATE REAL ESTATE 

rių pirklių, urmo prekybi
ninkų ir keletas namų savi
ninkų". Tais metais Lietuvos 
piliečių draugijai pirmininka
vo V. Jankevičius. Draugijos 
valdyba rengdavo pasilinksmi
nimus ir minėjimus. Valdybos 
pastangomis apie Lietuvą bu
vo informuojama vietinė spau
da. 1938 m. Eltos biuletenyje 
teigiama, kad vietos žydų ben
druomenė, sulaukusi iš Lietu
vos kilusių žydų paskatinimo, 
kreipėsi raštu į Lietuvos vy
riausybę, paprašydama pa
žymėjimo, kad Lietuvos žy
dams leidžiama šeštadieniais 
(žydų šventadieniais) uždaryti 
savo verslavietes. Lietuvos vy
riausybė patenkino žydų pra
šymą". 

Rašant apie Harbino lietu
vius, prisimena Lietuvių en
ciklopedijos III tome įdėta 
Harbino lietuvių Vasario 16 
proga surengtos eisenos nuo
trauka, kurioje matyti vien
plaukiai, tautiniais drabužiais 
pasirėdę, lietuviai. Tenka sua
bejoti nuotraukos autentišku
mu, kadangi Harbino mieste 
vasario mėnesį oro tempera
tūra dažniausiai būna žemiau 
nulio. 

Pasibaigus II pasauliniam 
karui ir Stalinui paskelbus 
amnestiją, daug Harbine gyve
nusių rusų patraukė į savo 
tėvynę. O kaip lietuviai. Deja, 
šis klausimas lieka be tiksles
nio atsakymo. Prieš maždaug 
30 metų vienas rusų „balta
gvardietis" man sakė, jog Har
bine jo kaimynystėje gyveno 
latvių šeima. J is girdėjo ir 
apie ten gyvenusius lietuvius. 
Tačiau su jais neteko susitikti. 
Taipgi rašančiajam teko nu
girsti, jog kažkoks Harbino 
lietuvis po didelių klajonių at
vyko į Naująją Zelandiją. Dau
giau, deja, neteko nieko patir
ti apie Harbino mieste gyve
nusius lietuvius. 

Kur dabar jie ir ką jie be
veikia? Nepriklausomybę at
stačiusi Lietuva bendrauja su 
Kinija. Lietuvos vaizbūnai 
lankosi Kinijos miestuose. Lie
tuvoje kuriasi Kinijos piliečių 
vadovaujamos valgyklos. Gal, 
sakau, kam nors yra žinoma, 
kas atsitiko su Harbino lietu
viais ir ten gyvenusiais žy
dais, kurie anais laikais buvo 
Lietuvos respublikos piliečiai? 

Petras Petrutis 

'. - atvykusi i < ik it;.i damininke Neringa Nekradiute pirmoji iš kaires' repetavo su ( ikagos lituanistines nio-
k>k!'>v mokiniais, kurie kartu su ja dalyvaus ..Saulutes" koncerte gtgužfeg 18 d .Jaunimo centre Cikagiečiams 
mokini : is vadovauja Dalia Gedvilienė. Nuotr Indros Tijūnėlionės 

NAMŲ SAVININKAI 
ŠLUOS GATVES 

Utenos namų savininkai 
nuo šiol valys ne tik 
miesto šaligatvius, bet ir 
važiuojamąją gatvių dalį per 
metrą nuo krašto ar šaligatvio 
— tą zoną, kurioje nusėda 
daugiausia šiukšlių ir purvo. 
Tokią prievolę uteniškiams 
numatė naujosios šio miesto 
tvarkymo taisyklės, kurias 
patvirtino rajono taryba. 

Utenos apskrities virši
ninkas Rimantas Dijokas sua
bejojo, ar saugu varyti visus 
namų savininkus šluoti gat
vių, užuot palikus šią pareigą 
komunalininkams, kurie ap
rengiami specialiais dra
bužiais. 

& 
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REALMART II, Ine 
6602 S. Pulaski Rd. 
Chicago.lL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, mieste ir 

priemiesčiuose. Suinteresuoti 
skambinkite 

B U D R A I C l U I 

Bus. 773-S8S-6100 
Ftx 773-585-3997 

Pager 773-308-0307 

^ 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(773) 586-5959 
(708) 425-7161 

RIMAS L STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas v*itul 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

MISCELLANEOUS 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI—PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai. 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOBILIO. NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. Auksė 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
3206V2 W*st 95th Straat 

T«L (706) 424-8654 
7 7 3 581-8654 

KMIEC1K REALTORS 
7922 S. Pulaski M . 
4365 S. Archer Ava. 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danute Mayer. Ji pro-
fessionaliai, sąžiningai ir as
meniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

MISCELLANEOUS 

J K S CONSTRUCTION 
„Shingie" stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, 
aluminiaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 

tai. 630-969-2658 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS, ŠALDYTUVUS, 

ŠILDYMO SISTEMAS, 
VIRYKLAS, ORO VTSINTUVUS. 

H.Dackys 
Tai. 773-5854624 

M1G & TIG Fumiture 
Ieško darbininko baldų apdailos 
bei kt. įvairiems baldų krautuvės 
darbams. Reikia šiek tiek mokėti 
angliškai ir turėti darbo leidimą. 

Darbas 40+ vai. į sav. 
Kreiptis: Anai* 708-599-1515 

Subrendusi, darbšti ir nuoširdi 
moteris, legali JAV gyventoja, ieško 
žmogaus pensininko amžiaus, kun, 

galėtų prižiūrėti- globoti jo namuose. 
Vairuoja nuosavą automobilį. 

Skambinti tel. 773-436-4943 Rita. 

Lietuvoje, DoNkjnlnkuoae parduo
damas naujas, mūrinis manas; 3 
mieg.. 2 auto. garažas. įrengtas 

rūsys. Tai. 410638-3260 

Išnuomojamas 4 kamb. 
2 mieg. butas. Evergreen Pk., IL 
$600 į mėn. Skambinti po 6 v.v. 

708424-0470 

Pigiai ir greitai išvežam 
šiukšles, kraustom baldus, 
nugriauname ir pastatome 

garažus, verandas (poteh). 
Kreiptis: tel. 773-737-2674 

arba 773-847-6046 

UŽSIPRENUMERUOKITE 

«tiMM}®$£ 
Tai- vienintelis užs ienio l ietuviu dienrašti* 

» ! 

ANTROJI BALTISTIKOS MOKSLINĖ 
KONFERENCIJA EUROPOJE 

1997 m. rugpjūčio 20-23 d. 
Tema: „Vertybes ir normos besikeičiančioje visuomenėje" 

Prof. Ona Voverienė 
Vilniaus Universitetas 

Universiteto 3 
LT-2734 Vilnius 

telefonas: -1-370-2-634018 
faksas +370-2-634-829 

elektroninis paštas: Benediktas.Juo4kaOcr.vu.lt 

Taryba nustatė, jog gyvento
jai tu i dirbti gatvėse nakti
mis, ne ilgiau kaip iki 7 valan
dos ryto, kol mažesnis eismas. 
Pasak Utenos miesto seniūno 
Petro Galiausko, kai stinga pi
nigų miestui tvarkyti, verčiau 
palikti lėšas rimtesniems dar
bams. 

Nebeliko gatvių šlavėjų ir 
Utenos daugiabučių kvarta
luose. Šias teritorijas, kaip 
nustatė taisyklės, prižiūrės 
namų bendrijos: butų gyvento
jai samdys kiemsargius arba 
patys dalysis šią pareigą. 

• Varėnos rajono savival
dybe nutarė paremti visas 
bažnyčias. Pastatams remon
tuoti, šildyti ji iš biudžeto nu
mato skirti 70.000 litų. (VL) 

TRANSPAK 
Knygos siunčiamos Jūsų pasirinktai 
bibliotekai arba privačiam asmeniui j Lietuvą, 
0.59 sv\, minimumas S25.00. 
Siuntiniai į Lietuvą laivu arba oru - AIR CARGO, 
komercinės siuntos. 
Pinigai pervedami doleriais -nuo išsiuntimo 

dienos į gavėjo rankas per 2 - 5 dienas. 
MAISTO SIUNTINIAI: Daugelis patenkintų 
klientų pakartotinai kasmet siunčia Transpak 
paruoštas aukštos kokybės maisto produktų siuntas. 
$98.- rūkytos dešros, mėsos konservai, šprotai, vaisių 
sultys, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai, tirpi kava, 
malta kava. kakava, arbata, cukrus, ryžiai, makaronai, 
razinos, majonezas, nešutai, žirneliai, agurkai, šokoladas, 
aspirinas, vitaminai. 55 svarai. 
$39.- Šventinis - tirpi kava, malta kava. arbata, kakava. 
mėsos konservai, vaisių sultys, sausainiai, saldainiai, 
aspirinas, vitaminai. 
$45.- vaikams - kakava, dešra, mėsos konservai, 
javainiai. vaisių sultys, riešutinis šokoladinis sviestas, 
sausainiai, saldainiai, vitaminai. 
TRANSPAK, 4545 West 63rd St., Chicago, IL 60629 

Telefonas. (773) 838-1050; Fax (773) 838-1055 
Atstovybė Lietuvoje: Vilnius, 26-24-27, 26-28-27 

http://Benediktas.Juo4kaOcr.vu.lt
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KONCERTAI ŽIŪROVAMS 
SUTEIKS DŽIAUGSMO, O 

NAŠLAIČIAMS — PARAMOS 
Lietuvoje daugybę popmuzi

kos gerbėjų yra pakerėjusi 
dainininkė iš Marijampolės 
Laima Lapkauskaite, o pasta
raisiais metais ir jos mažoji 
kolegė Neringa Nekrašiūtė bei 
vaikų popchoras „O - lia - Ha", 
kuri dainininkė pati subūrė ir 
jam sėkmingai vadovauja. Po 
Velykų artistės Laima ir ma
žoji Neringa išvyko gastro
lėms į Jungtines Amerikos 
Valstijas. Išvyko su kilniu tik
slu — ne tik koncertuoti, bet 
ir surinkti lėšų vargstantiems, 
be tėvų globos likusiems, vai
kams Lietuvoje. Dainininkes 
pakvietė, jų pastoge, maitini
mu ir kelionėmis rūpinsis 
„Saulutė", Lietuvos vaikų glo
bos būrelis ir jo pirmininkė 
Indrė Tijūnėlienė. Ši organiza
cija žinoma Lietuvoje, nes 
šimtams beglobių nušluostė 
ašaras, padėjo parūpinti šiltą 
pastogę, gražų rūbelį ir skanų 

dėtas, H dar bus teisiami ir 
pasižadėję niekur neišvykti, 
kol vyksta tardymas. Pernai 
nepilnamečių įvykdyti nusi
kaltimai sudarė 7.4 proc. visų 
rajono nusikaltimų. Svarbiau
sias rūpestis — kaip apsaugo
ti vaiką nuo žalingos tokių pat 
beglobių gatves draugų įtakos, 
ištraukti jį iš netinkamos ap
linkos. Tačiau, pasak policijos 
nepilnamečių reikalų inspek
torės Virginijos Latakienes, 
pastaraisiais metais sunku 
rasti pagalbininkų, nes mo
kykla moksleivių auklėjimu 
nebesirūpina, po pamokų dau
gelis, neturėdami rimto užsi
ėmimo, šlaistosi gatvėse, va
giliauja. Vaiko teisių apsaugos 
inspekcija parengė paauglių 
užimtumo programą, kuriai 
Švietimo ir mokslo ministerija 
skyrė 10,000 Lt. Iš tikrųjų 
lėšų reikėtų kur kas daugiau. 

Tokia vieno rajono situacija. 
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Neringa Nekrašiūtė i.dešineje), „O lia, lia" vaikų choro žvaigždutė, žavėjo A.P.P.L.E. vasaros kursų dalyvius 
specialiame koncerte Marijampolėje. Neringą bus galima išgirsti Čikagoje gegužės 18 d. Koncertą ruošia 
JSaulutė", Lietuvos vaikų globos būrelis. 

maistą. Šių eilučių autorė Šią statistiką reikėtų dauginti 
buvo liudininkė istorijos, kai įš visų kitų Lietuvos rajonų ir 
draugijos pirmininkės Indrės 
Tijūnėlienės dėka plungiškis 
dešimtmetis berniukas Ginta
ras, likęs visišku našlaičiu po 
globėjos mirties, vėl pateko į 
mielą, draugišką šeimą, kurio
je auga laimingas ir saugus. 
Tiesa, Plungėje jam neatsira
do globėjų, o valdininkai, tu
rėję pasirūpinti tolesniu vaiko 
likimu, ieškojo vietos valdiš
kuose vaikų globos namuose. 
Vienintelė Indrė Tijūnėlienė 
su „Saulute" nors toliausiai 
užjūriuose gyvenanti, nerimo, 
visomis išgalėmis ieškojo Lie
tuvoje šeimos, kuri priglaustų 
berniuką. Ir surado. Vaikas 
išvyko gyventi į Alytų, šian
dien jau šneka kaip tikras 
dzūkas, stropiai dalyvauja 
ateitininkų veikloje, yra para
pijos jaunimo centro vienas 
aktyviausių veikėjų. 

Našlaitystės dalia šiandien 
Lietuvoje ištinka šimtus ir 
tūkstančius vaikų kiekviena
me rajone. Nors daugelio tėvai 
gyvi, tačiau morališkai de-

J gradavę, nebepajėgia tinka-
I2*Mį* pasirūpinti savo atžalo-^ 

mis. Pavyzdžiui, Plungės ra
jone per pastaruosius dvejus 
metus akivaizdžiai padaugėjo 
beglobių, kuriuos prasigėrę 
tėvai palieka likimo valiai. 
Plungės vaikų globos namai 
jau perpildyti, todėl įsteigta 
laikinos globos vaikų grupė 
Plungės specialiojoje interna
tinėje mokykloje, kurioje mo
kosi sutrikusio intelekto vai
kai. Laikinojoje grupėje vaikai 
aprūpinami pastoge, valgiu ir 
drabužiais ir būna joje tol, kol 
Vaiko teisių apsaugos inspek
cija suranda jiems nuolatinę 
gyvenamąją vietą — šeimose 
pas globėjus arba vaikų globos 
namuose. Deja, pastaruoju 
metu labai sumažėjo šeimų, 
norinčių globoti likimo valiai 
paliktus svetimus vaikus. Dar 
mažiau norinčių įvaikinti, nes 
tuomet valstybė nebeteikia jo
kios materialinės paramos. 
Šiuo metu Plungės rajone glo
bojama 115 vaikų, įvaikintas 
31. Tėvų globos netekę rajone 
203 vaikai, 326 vaikai auga 
103-jose netinkamose šeimose. 
Kol kas tik dvi šeimos, pakei
tusios gyvenimo būdą, buvo 
išbrauktos iš įskaitos, visos ki
tos prošvaisčių išsikapstyti iš 
alkoholizmo ir moralinio pa
laidumo liūno turi vis mažiau 

Rajono Vaiko teisių inspek
cija rūpinasi ir 43 proble
miškų rajono šeimų 142 vai
kais. Jose vienas iš tėvų 
alkoholikas arba turi psichi
kos sutrikimų, sadistinių po
linkių ir pan. 

Rajono policijoje į nepilna
mečių reikalų inspekcijos 
įskaitą įrašyti 27 vaikai — 7 iš 
jų teisti už nusikaltimus, tik 
nuosprendžio vykdymas ati-

didžiųjų miestų skaičiaus ir 
išryškėtų visos Lietuvos vaiz
das. Todėl kiekvieno geradario 
nors ir menkiausia parama 
tiek pačioje Lietuvoje, tiek iš 
užsienio atkeliaujant yra ne
paprastai laukiama ir reikalin
ga. Gėda ir bėda, kad kartais 
ji patenka į savanaudžių žmo
nių rankas ir nepasiekia tikro
jo adresato. Tad „Saulutės" 
draugijos narėms reikėtų iš
reikšti ypatingą padėką ir už 
tai, kad jos nepagaili laiko ir 
jėgų pasidomėti, ar žmonių 
paaukoti pinigai, drabužiai, 
skanėstai, mokykliniai reik
menys tikrai pasiekė konkretų 
našlaitį. 

Dainininkė Laima Lapkaus
kaite, su kuria kalbėjomės te
lefonu prieš kelionę, sakė, jog 
jai bus labai malonu dalyvauti 
šioje kilnioje misijoje. Beje, 
koncertai, skirti labdarai, ar
tistei ne naujiena. Nesuskai
čiuojamą daugybę kartų ji vie
na arba su visu popchoru „O -
lia - lia" koncertavo Marijam
polės bei kitų vietovių senelių 
pensionuose, vaikų globos na
muose, aukojo lėšų beglo
biams ir našlaičiams. Šiuo 
metu Marijampolėje kuriasi 
šeimyninių vaikų globos namų 
kaimelis, tad dainininkė su 
savo mažaisiais kolegomis ten 
taip pat dažni svečiai. 

Lapkauskaitės paklausiau, 
ką ji mananti apie šiandie
ninės šeimos Lietuvoje būklę, 
ar jai pačiai neteko iš arčiau 
susidurti su apleistų vaikų 
tragedijom. Dainininkė papa
sakojo, kad jos vadovaujama
me chore dainuoja berniukas, 
neturintis tėvų ir augantis pas 
globėjus. Yra vaikų, kurie turi 
tik vieną tėvą ir gyvena labai 
skurdžiai, tad Laima ne kartą 
yra jiems pagelbėjusi ir iš 
savo asmeninio biudžeto. Ta
čiau, jos pastebėjimu, šiandien 
daugeliui vaikų dar labiau nei 
gražių drabužių ar skanaus 
maisto stinga meilės, tikrų 
namų šilumos. Net ir pasitu
rinčiose šeimose kartais vai
kas „badauja" tėvų dėmesio, 
šilto bendravimo. Nors būna, 
kad ir labai pasiturinčioje 
šeimoje paauglys mokomas ne 
tik imti, bet ir duoti, rūpintis 
silpnesniais už save, tuo tarpu 
vargingose šeimose klesti ego
izmas, grubūs tarpusavio san
tykiai, žiaurumu. Vaikystė 
— viso gyvenimo pamatas, 
todėl dainininkė Laima Lap
kauskaite visą save atiduoda 
dainai, jos mokydama ma
žuosius, nes tai Gėrio ir Gro
žio pradžiamokslis. Jau išleis
ta daugelis jų įdainuotų ka
sečių, vaikai laimėjo ne vieną 
Lietuvos televizijos konkursą. 

„O - lia - lia" iš Marijampolės 
ir švelnus jų vadovės Laimos 
Lapkauskaitės balsas šian-

PRISIMINKIM LIETUVIŲ 
KATALIKŲ LABDARIŲ 

SĄJUNGĄ 
Gyvenimas kaip upė bėga 

viena kryptimi, visi esame 
paskendę savuose rūpesčiuose 
ir darbuose. Visi mes: naujieji 
atvykėliai ar trumpalaikiai 
svečiai ar jūs, leidžiantys die
nas JAV, esame labiau skir
tingi nei panašūs. Tačiau mus 
visus vienija nematoma meilė 
savo tėvynei Kiekvienas esan
tis čia, kuo gali, bando padėti 
vargstančiam Lietuvos gimi
naičiui. Tai jau ir yra didelė 
parama Lietuvai. Ir kaip gera 
girdėti, kad tas sunkus „li
gonis" po truputį pradeda atsi
gauti. 

Čikagoje jau esu trečią kar
tą. Sutikau įvairių specia
lybių ir požiūrių brolių ir se
serų, gyvenančių JAV. Daug 
girdime ir skaitome apie „Vai
kų vilties" atliekamą didžiulį 
darbą, gelbstint Lietuvos in
validus vaikus, girdime apie 
kitų organizacijų ar pavienių 
daktarų dosnumą bei paramą 
Lietuvos ligoninėms, tačiau 
dar neteko skaityti apie Lietu
vių katalikų labdarių sąjungą. 
Kadangi esu apsistojęs Mar-
ąuette Parke, Čikagos lietu
viškos kultūros centre, dažnai 
praeinu pro Švento Kryžiaus 
ligoninę — išpuoselėtą ir mo
dernią. Tik neseniai sužinojau 
tikruosius jos fundatorius — 
Lietuvių katalikų labdarių 
sąjungą. Apie tai byloja staty
bos pradžios atminimo lentelė 
kertinėje pamatų dalyje (ir ne
supratau, kodėl taip stropiai 
užslėpta). Negalime pamiršti 
mūsų senųjų tautiečių, kurie 
savo sunkiu darbu ir gausio
mis aukomis prisidėjo prie 
Katalikų labdarių sąjungos. 
Buvo pastatyta Šventos Šei
mos vila ir nupirktos aplink 
esančios žemės. Geradariai 
tautiečiai tikėjo, kad čia vė
liau galės praleisti senatvės 
dienas. 

Kalbindamas LKL sąjungos 
sekretorę Reginą Saulis suži
nojau, kad Labdarių sąjunga, 
tęsdama senas tradicijas, ir 
toliau rūpinasi senu žmogumi, 
ligoniu, vagšu. Tai viena pir
mųjų JAV lietuviškų organiza
cijų, pradėjusi medicininių 
reikmenų siuntas į Lietuvą, 
kai tuo metu sovietinė okupa
cinė valdžia kitais keliais to 
daryti neleido. Regina Saulis 
pasidžiaugė, kad ne vienas 
jaunas Lietuvos gydytojas ka-

dien dažnai skamba per radiją 
ir televiziją, koncertų salėse. 
Tikimės, kad sužavės ir Ame
rikos žiūrovą, tad palinkėjo
me artistei ir jos mažajai 
draugei Neringai kuo geriau
sios sėkmės. 

Irena Vitkauskienė 
„Lietuvos aido" dienraščio 
korespondentė Žemaitijoje 

talikas stažuotės JAV metu 
buvo pamalonintas Labdarių 
sąjungos stipendija. LKLS yra 
suorganizavusi abipusį JAV -
Lietuvos gydytojų pasikei
timą. Lietuvos gydytojai turė
jo galimybę stažuotis geriau
siose JAV ligoninėse, o grįž
dami namo džiaugėsi dovano
tais medicininiais instrumen
tais, knygomis, prietaisais. 
Labdarių sąjunga šiuo metu 
finansiškai" remia trijų stu
dentų iš Lietuvos studijas 
JAV universitetuose. Simbo
liškai dabar atrodo prieš 10 
metų dvynėms sesutėms iš 
Lietuvos (gimusioms suaugu
siomis galvomis) suorganizuo
tas atvežimas ir sėkmingai at
likta sudėtmga jų galvų ope
racija. Tai lyg simbolizavo Lie
tuvos nepriklausomybės atsta
tymą, atsiskyrus nuo buvusios 
Sovietų Sąjungos. Šiuo metu 
LKLS branduolį sudaro ir re
mia daug jaunos kartos Ame
rikos lietuvių. Sąjungos pirmi
ninkas dr. Linas Sidrys, vi
suomet būdamas optimistas, 
turi gražiu sumanymų, kaip 
konkrečiai prisidėti, padedant 
Lietuvos studentijai. Toks su
manymas 'autų Kaune už su
rinktas aukas įrengti mer
dintį, nebaigtą statyti, vieš
butį, jį paverčiant moderniu 

Nuotr Ritonės Rudaitienės 

tarptautiniu bendrabučiu pa
saulio ir Lietuvos studentijai, 
studijuojančiai Kauno aukšto
siose mokyklose. Tai realu, 
sako dr. L. Sidrys ir ypač svar
bu šiuo laikmečiu, žinant sam
domų butelių kainas ir esamų 
bendrabučių trūkumą. Todėl 
ne vienam Lietuvos studentui 
ir jį išlaikantiems tėvams di
džiule našta yra tapusi studijų 
galimybė. 0 akademinis jauni
mas, kaip niekada, dabar ver
žiasi į aukštuosius mokslus. 
Tai visų mūsų Lietuvos atei
tis. Svajojama, kad tokiam 
bendrabučiui galėtų vadovauti 
užsienio lietuviai, jame vy
rautų krikščioniška dvasia ir 
būtų pavyzdžiu kitiems Lietu
vos bendrabučiams. Ši svajonė 
priklausys nuo mūsų visų dos
numo ir supratimo, kad tik 
teisingai auklėjamas jaunimas 
galės pakeisti suterštą Lietu
vos vardą. Nebūkim abejingi 
tokiems sumanymams, sako 
L. Sidrys. 

Dėkui Dievui, tauta paga
liau praregėjo, vėl atsirado vil
tis, kad tas sunkus „ligonis" 
pagaliau pradės atsigauti. 
Mes to norime visi: ir naujieji 
atvykėliai, ir laikinieji svečiai, 
ir jūs — nuolatos gyvenantys 
čia. Todėl vėl tampa svarbi 
visų mūsų vienybė ir konk
rečios pastangos padėti Lietu
vai, to siekia ir Lietuvių kata
likų labdarių sąjunga. Visi 
norime, kad iš Lietuvos gir-
dėtume tik geras naujienas. 

Kęstutis Šalčius, M.D. 

Dr. Šalčius kalbasi su Katalikų labdariu sąjungos sekretore Regina Šau
liene. 

A.+A. 
STEPUI SMALINSKUI 

mirus. -tartu liūdime ir reiškiame nuoširdžią užuo
jautą žmonai STASEI, dukterims AIDAI ir VILIJAI 
su šeimomis, sūnui KĘSTUČIUI, giminėms ir arti-
miesie:ns. 

Genovaitė ir Jonas Asminai 
Dalia ir Algis Augunai 
Ona ir Vincas Braziai 
Augustas ir Alina Dravininkai 
Regina Duobienė 
Elena ir Kazys Karveliai 
Antanas E. Mičiūnas 
Stasė ir Antanas Zaparackai 

Pranešame kad 1997 m. balandžio 9 d., Hinham 
miestelyje, Mass. valstijoje, sulaukusi 85 m. 

amžiaus mirė 

A.tA. 
ANELE ĄŽUOLAITIS 

i 

Gimė Kavarske, Amerikoje išyveno 47 metus. 
Po religinių apeigų, balandžio 12 d. buvo palaidota 

St. Paul kapinėse, Hinham'e. 
Duktė Rūta Maloney su 
vyru Steve, trys anūkai ir 
Čikagoje sūnėnas K. Dėdelė . 

Mirus žymiam lietuvių menininkui, skulptoriui, dau
gelio monumentalių darbų autoriui, Lietuvos kul
tūros ir meno premijos laureatui 

VYTAUTUI KAŠUBAI 
Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kul
tūros komitetas reiškia gilią užuojautą velionio 
šeimos nariams, artimiesiems ir bičiuliams, visiems 
mūsų tautiečiams. 

Vytauto KAŠUBOS vardas liks įrašytas aukso 
raidėmis Lietuvos kultūros istorijoje. 

mirus, 
ROMĄ 
voje. 

A.tA. 
STASEI FABIJONIENEI 

nuoširdžiai užjaučiame dukrą VANDĄ, 
ir jų šeimas bei gimines JAV-bėse ir 

Aleksas ir Bronė Grybauskai 
ir Loreta su šeima 

sūnų 
Lietu-

A.tA. 
INŽ. STEPUI SMALINSKUI 1 

iškeliavus Amžinybėn, nuoširdžiai užjaučiame žmo
ną dail. STASĘ, dukras AIDĄ ir VILIJĄ su šeimomis 
ir sūnų KĘSTUTĮ. 

Dr. Petras Žemaitis 
Justinas ir Regina Pikūnai 

„Dainavos" stovyklavietės mylėtojui, bendradarbiui 
ir ypatingo pareigingumo bei sąžiningumo ilgamečiui 
jaunimo stovyklos iždininkui 

A.+A. 

STEPUI SMALINSKUI 
mirus, reiškiame giliausią užuojautą jo žmonai dail. 
STASEI, dukroms VILIJAI ir AIDAI su šeimomis, 
sūnui KĘSTUČIUI ir visiems artimiesiems ir liūdime 
kartu. 

Jadvyga ir Adolfas Damušiai 

JAV Lietuvių Bendruomenės Kultūros Taryba reiš
kia gilią užuojautą bendradarbei NIJOLEI MARTI
NAITYTEI jos mylimam Tėvui 

A.tA. 
PETRUI MARTINAIČIUI 

Lietuvoje mirus. 

A.tA. 
BRONIUI ULOZUI 

iškeliavus į Amžinybę, jo žmoną STASĘ KU-
ČIAUSKAITĘ. mūsų mielą bendraklase, bei jos 
šeima nuoširdžiai užjaučiame ir dalinamės skausmu. 

Manau gimnazijos I-šios laidos 
abiturientai 

' i 
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APYLINKĖSE 

„ G r a n d i e s " t a u t i n i u šo
kių šokėjų grupė nuoširdžiai 
visus kviečia į pavasario kon
certą—popietę, rengiamą ge
gužes 4 d., sekmadienį, 3 vai. 
p.p. -Jaunimo centre. Progra
moje vaikučiai pasuks ratelį, 
dešinėn, o paskui — kairėn, 
stengdamiesi tą žingsnį kuo 
geriau atlikti. Vyresnieji link
smai patrepsės su savo po
relėm, o s tudentų ratas pa
šoks dar nematytus šokius. 
Žiūrovams bus malonu pasi
grožėti taut inia is šokiais, pa
sidžiaugti spalvingais dra
bužiais. Visi kviečiami ir lau
kiami — savo dalyvavimu 
pradžiuginsite jaunimą. 

S o l i s t a s V y t a u t a s J u o z a -
pa i t i s , praėjusį sekmadienį 
sėkmingai pasirodęs operos 
„Marta" spektaklyje, kartu su 
savo žmona Egle balandžio 20 
d., sekmadienį. 11 vai. r. Mišių 
metu. giedos Šv. Antano para
pijos bažnyčioje. Cicero. 1L 
Visi cicerieėiai ir apylinkių lie
tuviai kviečiami šiose Mišiose 
dalyvauti. 

M a r i u s E. V y g a n t a s , dr . 
Aus t ė s i r d r . M i n d a u g o Vy
g a n t ų sūnus iš Winnetka. IL. 
šį pavasarį sėkmingai baigia 
New Trier gimnaziją ir atei
nantį rudenį pradės studijas 
universitete. Buvę mokytojai 
ir organizacijų vadovai linki 
jam sėkmės ir tikisi, kad, stu
dijuodamas universitete, jis 
neapleis lietuviškos veiklos, 
kurioje iki šiol taip gražiai 
reiškėsi. 

„ S i e t u v o s " s k a u t i n i n k i ų 
i r vyr . s k a u č i ų d r a u g o v ė s 
sueiga bus penktadienį, ba
landžio 18 d.. 7 vai. vak., Pa
saulio lietuvių centre. Le
monte. Numatyta įdomi pa
skaita. Visos sesės prašomos 
dalyvauti. 

P r a t ę s t a s l a ikas , iki kurio 
galima siųsti sveikinimus į 
..Draugo7" koncerto programą 
— sveikinimus koncerto 
rengėjai turi gauti iki pirma
dienio, balandžio 21 d. Kaip 
jau daug kartų skelbėme, kon
certas rengiamas gegužės 3 d., 
6 vai. p.p.. Jaunimo centre. 
Pasistenkite bilietus įsigyti iš 
anksto — jie gaunami 
..Drauge"' ir ..Seklyčioje". 

J u o z a s ir Sofija Kali
n a u s k a i . Philadelphia. PA , 
atnaujindami ..Draugo" pre
numeratą, pridėjo 155 dol. 
auką dienraščio leidybai pa
remti. J ie yra Draugo fondo 
garbės nariai su 3,000 dol. 
įnašu. Labai ačiū! 

P r i m i n i m a s v i s i ems šių 
m e t ų a b i t u r i e n t ų t ė v a m s : 
prašome nedelsiant grąžinti 
anketas ir stalo rezervacijas, 
nes abiturientų pristatymo 
pokylis, rengiamas balandžio 
26 d. Pasaulio lietuvių centre, 
sparčiai artėja'. 

L ie tuv ių m o t e r ų k lubų 
federac i jos 50 metų veik los 
jubiliejus bus paminėtas ba
landžio 27 d.. 12 vai.. Bočių 
menėje. Pasaulio lietuvių cen
tre. Lemonte. Iš Nevv Yorko 
atvyksta Lietuvių moterų 
klubų federacijos centro val
dybos pirm. Aldona Noa-
kaitė—Pintsch. Po trumpos 
akademijos bus pietūs. Prašo
ma rezervuoti vietas iš anks
to, skambinant 630-257-2558. 

Naujasis Pasaulio lietuvių centro 
administratorius Ignas Budrys- pa
reigas perėmęs nuo š.m. balandžio 
7 d. 

NAUJI PLC TARYBOS 
DIREKTORIAI 

Š.m. sausio 26 d. visuotinio 
susirinkimo metu Pasaulio lie
tuvių centro nariai Lemonte 
išrinko naujus — 1997 metams 
— PLC tarybos direktorius. 
Tuo pačiu buvo išrinkta ir re-

Atsisveikinant su Pasaulio lietuvių centro ilgamečiu ir labai darbščiu ad
ministratorium Romu Kronu. š.m. balandžio 4 d. jam dėkoja renginių 
vadove Bronė Nainienė. Nuotr B. Kronienės 

Balandžio 10 d „Drauge" i$-
•< pavadintame Edvardo Sulaieio re-
portaft! apie Cicero miesto prezi
dentes Betty Loren-Malt.'se lai
mėjimą buvusiuose rinkiaraooe, ne
tiksliai įrašyta jos pavarde Kores
pondento klaidą atitai.-ornr Cicero 
miesto prezidente pastaruosiuose 
rinkimuose perrinkta lietuviu kil
nu s Bettv Loren-Malt< 

Korp! Neo L i t h u a n i a 
š i e m e t švenč i a 75 m. su
kakt į , tad lapkričio 28-30 d. 
Čikagoje vyks iškilmingas su
važiavimas. Ruošiama progra
ma. Laukiama, kad suvažiuos 
daug korporantų ir iš kitų vie
tovių. 

Pre l . J o n a s Kuč ing i s , Los 
Angeles, CA. Draugo fondo 
g a r b ė s n a r y s , pavasario va
jaus proga atsiuntė 1,000 dol. 
prie ankstesniųjų 600 dol. 
įnašų. Už taip stambią para
mą Draugo fondui nuoširdžia: 
dėkojame. 

J o n a s Ž e b r a u s k a s , kuris 
neretai praturtina ,,Draugą" 
savo korespondencijomis, yra 
straipsnelio ..Didvyrio pager
bimas", išspausdinto dien
raštyje blandžio 16 d., auto
rius. Jo pavarde buvo netyčia 
praleista. Atsiprašome. 

KUNIGYSTĖS 
J U B I L I E J U S 

Arkivysk. Paulius Marcin
kus, daug metu dirbę? Vatika
no banke ir kaip šv. Tėvo pa
lydovas, šį pavasari švenčia 
50-tąji kunigystes jubiliejų. 
J is augo lietuvių Šv. Antano 
parapijoje. Cicero. IL. įšven
tintas Čikagos arkivyskupijos 
St. Mary of the Lake semina
rijoje. Mundelein. IL 1947 m. 
gegužės 3 d., tad šeštadienį, 
gegužės 3 d.. 5 vai. vak., Šv. 
Antano bažnyčioje jis aukos 
sukaktuvines Mišias, po 
kurių bus priėmimas parapi
jos salėje. Kviečiami Šv. Anta
no parapijiečiai ir lietuviškoji 
visuomenė. Parapija prašo 
pranešti ir i iškilmes pakvies
ti jo buvusius klasės draugus, 
gimines ir visus, kuriems jis 
tarnavo kaip kunigas. 

Bever ly S h o r e s Šv. Onos 
bažnyčio je šį sekmadienį, 
balandžio 20 d.. 12:30 vai. 
p.p.. Mišias aukos kun. Anta
nas Saulaitis, SJ. Vargonais 
crros muz Vytautas Gutaus
kas Po Mišių. 1:45 vai. p.p.. 
..Lindos" restorane. Michigan 
City, bus Beverly Shores Lie
tuviu klubo narių susirinki
mas ir įdomi programa. 

„Aušros Vartų/„Kvrna-
vės" t u n t o iškilminga suei
ga vyks sekmadienį, ba
landžio 20 d . Pasaulio lietu
vių centre, Lemonte. Visos 
sesės prašomos dalyvauti 9 
vai. r. Mišiose Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio misijos baž
nyčioje. Po Mišių renkamės 
žemutinėje PLC salėje, kur 
vyks iškilminga sueiga ir pa
reigų naujai tuntir.inkei per
davimas. Kviečiamos visos da
bartinės ir buvusios ..Aušros 
Vartų" bei ..Kernavės"' skau
čių tuntų sesės ir vadovės, 
tėvai bei rėmėjai. Kviečiamos 
ir visos mergaitės, kurios nori 
įsijungti i prasminga bei įdo
mia skautišką veikią. 

Balandžio 19 d., 6 vai. 
vak., J a u n i m o centre šau
kiamas Amerikos Lietuvių 
meno draugijos metinis susi
rinkimas. Programoje numa
tomas pianisto Roko Zubovo 
skambinimas ir sol. Sabinos 
Martinaitytės, taip įspūdingai 
pasirodžiusios Flotovo operoje 
...Marta" praėjusi sekmadienį, 
dainos, bus aptarti jau nuveik
ti darbai ir diskutuojami atei
ties sumanymai. 

vizijos komisija, kurią sudaro: 
Alfonsas Kerelis, Aleksas Ka
raliūnas ir Liudas Kirkus. 

Pirmame naujos tarybos 
posėdyje vasario 9 d. direkto
riai taip pasiskirstė pareigo
mis: Rimantas Griškelis — ta
rybos pirm., Kęstutis Ječius — 
sekretorius. Rimas Gulbinas 
— ižd.. Algis Bakaitis — val
dybos pirm. 

Komitetų pareigomis direk
toriai pasiskirstė taip: ma
žosios sales tvarkymo komite
tas — Donatas Siliūnas, Algis 
Lieponis. Zenonas Mereckis 
ir Algis Bakaitis; finansų rei
kalų komitetas: Rimas Gulbi
nas ir Algis Bakaitis; centro 
pastatų veikimo ir planavimo 
komitetas: Zenonas Mereckis, 
Dana Gylienė, Arūnas Drau
gelis ir Algis Lieponis; lėšų 
telkimo komitetas: Marius 
Kasniūnas. Gintas Saulis, Al
gis Tamošiūnas ir Algis Liepo
nis. 

Nuo balandžio 7 d. PLC ad
ministratoriaus pareigas iš 
Romo Krono perėmė Ignas 
Budrys. 

VELYKŲ STALAS 
LEMONTE 

PLC renginių organizatorė 
Bronė Nainienė turi magišką 
sugebėjimą organizuoti ir 
ruošti bent kokį renginį. Ji 
ypač daug dėmesio skiria tra
diciniam Velykų stalui, todėl 
kiekvienais metais dalyvių 
skaičius vis didėja ir didėja. 

Sekmadienį, balandžio 6 d., 
tuoj po Mišių ilgu koridoriumi, 
neskubėdami slinko dalyviai 
link didžiosios salės, nes šį 
kartą visi iš anksto buvo įsi
giję bilietus į tradicines PLC 
velykinio stalo vaišes, išveng
dami susigrūdimo prie įėjimo į 
salę. Bilietai buvo išparduoti 
savaitę anksčiau, ir ne visi 
galėjo patekti. 

Jau tik pro duris įėjus, tuoj 
krito į akis gražus ir stalų pa
puošimas — gėlės ir velykiška 
nuotaika. Dalyvių galėjo būti 
apie 400. nes>kiekvienas salės 
kampas buvo užpildytas. Vi
siems užėmus vietas prie 
stalų, prie mikrofono atsirado 
Bronė Nainienė, pasveikino 
susirinkusius, gražiais žo
džiais išreiškė visiems padėka 
už gausų dalyvavimą, apgai
lestaudama, kad šį kartą ne 
visi galėjo patekti dėl vietos 
stokos. Velykų stalo tradicinė 
šventė tęsiama tik darbščių ir 
sumanių talkininkių dėka. Ši 
kartą daug padėjo ir keturi 
vyriškosios giminės savano
riai. Pavardžių neminėjo, bet 
išreiškė nuoširdžią padėką vi
siems talkininkams.* 

Kapelionas A. Paliokas, SJ, 
pakviestas palaiminti Velykų 
stalą, sukalbėjo dvi atskiras 
maldas, kurios savo mintimis 
atitiko progai. Velykų stalas 
buvo apkrautas įvairaus sko
nio valgiais ir skanumynais, 
originaliai bei meniškai pa-

Naujai išrinkti 1997 m. Pasaulio lietuvių centro Lemonte tarybos direktoriai. Sėdi iš kairės: Rimas Gulbinas, 
Gintas Saulis, Dana Gyliene, A_rtmas Draugelis, Jurgis Riškus, Zenonas Mereckis; stovi: Donatas Siliūnas, Ri
mantas Griškelis (pirmininkas), Algis Bakaitis (valdybos pirm). Algis Lieponis, Marius Kasniūnas, Gediminas 
Kazėnas iLemonto LB atstovas), Kęstutis Jecius. Tarybai dar priklauso Liudas Šlenys ir Algis Tamošiūnas. 

puoštas Jolantos Kerelienės 
pastangomis. 

Dalyviai buvo labai paten
kinti tokiu gražiu, gerai orga
nizuotu renginiu ir nenoriai 
skirstėsi namo. Didelė padėka 
priklauso renginių vadovei Br. 
Nainienei, kuri sugeba subur
ti gražų savanorių būrį. darbš
čių ir išradingų talentų. 

St . Dž iugas 

ALTO METINĖ DARBO 
KONFERENCIJA 

Kiekvienais metais Ameri
kos Lietuvių Tarybos (ALTas) 
Čikagos skyrius šaukia meti
nę darbo konferenciją, kurioje 
valdyba padaro pranešimus: 
pirmininkas — kas padaryta 
metų laikotarpyje, iždininkas 
— finansinę atskaitomybę. Ži
noma, tokie pranešimai yra 
būtinai reikalingi, nes kiekvie
nais metais nuo darbo konfe
rencijos skyriaus vadovavimą 
perima kita organizacija. Po 
pranešimų sudaroma valdyba 
ir taryba vienerių metų ka
dencijai iš organizacijų prista
tytų atstovų. 

Keturios pagrindines orga
nizacijos. Romos Katalikų Fe
deracija, Socialdemokratų są
junga. Tautinė sandara ir Lie
tuvių tautinė sąjunga, siunčia 
po 7 atstovus į valdybą ir ta
rybą. Kitos 8 organizacijos 
siunčia po 3 atstovus. Šiais 
metais Čikagos skyrius, ku
riam vadovauja Tautinė san
dara ir pirmininkauja Matilda 
Marcinkiene, darbo konferen
ciją šaukia balandšio 19 d. 
šeštadienį, 2 vai. po pietų, 
Jaunimo centro mažojoje sa
lėje. Po pranešimų ir valdybes 
sudarymo bus diskutuojami 
kiti svarbūs reikalai, o jų yra 
pakankamai. 

Kiekvieną kartą, rašant apie 
Amerikos Lietuvių tarybą, 
tuojau prisimena tos garbin
gos politinės organizacijos 
steigėjai: Leonardas Šimutis. 
SR., dr. Pijus Grigaitis, Myko
las Vaidyla. Antanas Olis. 
Juozas Laučka ir kiti, kurie 
įsteigė taip reikšmingą ir rei
kalingą politinį veiksnį. Per 

56 metus, ALTas yra atlikęs 
milžiniškus darbus Lietuvos 
laisvinimo srityje. Jis daug 
pasidarbavo dėl mūsų atvyki
mo į šį kraštą. 

Lietuvai 1990 metais atga
vus nepriklausomybę nereikia 
dėl jos kovoti, bet reikia viso
kiais būdais padėti atsiku
riančiai tautai. Padėtis Lietu
voje dar nėra visai normali, 
dar jos padangę dengia juodi 
debesys. Dar daug prabėgs 
metų, iki mūsų tėvynė atsi
kels naujam ir laisvam gyve
nimui. 

Po valdybos pranešimų 
klausimuose ir sumanymuose 
bus diskutuojami labai svar
būs nauji reikalai — nauji 

įvykiai, todėl visa lietuviškoji 
visuomenė,kuriai dar rūpi Lie
tuvos reikalai, prašome gau
siai atsilankyti. Visiems bus 
įdomu išgirsti, ką ALTas nu
veikė per metus ir kokie dar
bai laukia šiais metais. Be to, 
savo dalyvavimu moraliai ir 
materialiai sustiprinsite ALTo 
vadovybę ir norą dar aktyviau 
dirbti Lietuvos gerovei. 

Po konferencijos visi bus pa
vaišinti užkandžiais. Prie ka
vos puoduko pasidžiaugsime, 
kad dar galime tęsti kilnią 
ALTo veiklą. Visi maloniai 
laukiami balandžio 19 d., šeš
tadienį, 2 vai. po pietų, Jauni
mo centro mažojoje salėje. 
Neapvilkite dirbančiųjų. 

Ant. Repš ienė 

Skelbimai 

'asnulio 11 - - f uvių .Velykų stalo" vaišėse balandžio 6 
seimininkės geriau gamina patiekalus, kaip ju nuosavos žmonos. 

d vyrai ruošiasi paragauti, ar f 
Nuotr V. . lasinevičiaus 

x „Lietuvos Vyčių" 
AGUONĖLĖS koncertas-va-
karonė ruošiamas š.m. ba
landžio mėn. 19 d. Jaunimo 
centre , 5KK) v.v. Kartu su 
šokėjais ir „Tėviškės" kaimo 
kapela dalyvaus kanklininkė 
Daiva Kimtytė bei muzikas 
Alfonsas Seniūnas. Maloniai 
kviečiame visus. 

(sk) 
x A.a. Halinos Raudienės 

pagerbimui, jos duktė Marija 
Raudienė atsiuntė „Saulutei", 
Lietuvos vaikų globos būre-* 
liui, laidotuvių metu suauko
tus $335 padėti našlaičiams, 
vaikams su negalia ir daugia
vaikėms šeimoms Lietuvoje. 
„Saulutė" nuoširdžiai dėkoja 
už auką ir reiškia užuojautą 
a.a. Halinos Raudienės arti
miesiems. 

(sk) 
x Pagerbiant Karoliną 

Bružienę, jos 80-tojo gimta
dienio proga. Dalia Petreikytė 
Siliūnienė atsiuntė $100 auką 
„Saulutei", Lietuvos vaikų glo
bos būreliui, padėti skurdžiai 
gyvenantiems vaikučiams Lie
tuvoje. ..Saulutė" dėkoja už 
auką ir sveikina Karoliną 
Bružienę gražaus gimtadienio 
proga. (sk) 

x Grupinė p enk ių dai l i 
n i n k u paroda atidaroma ba
landžio 18 d., penktadienį, 
7:30 v.v. Čiur l ionio galer i 
joje. Jaunimo centre. Paro
doje dalyvauja: Tauras Bublys 
'fotografijai. Rasa Janušaity-
te-Skvirblienė (tapyba). No-
meda Grumdaitė (architektū-
ra), Dovilė Pareikaitė (tapyba 
ant Šilko) ir Margarita Ona 
Čepaitienė (akvarelė). Kvie-
riamc at -ilnnkyti. 

(sk) 
x TRANSPAK praneša: 

„Lietuvoje valstybine nelaime 
tapo rūkymas lovoje: nikotino 
vergai pernai sukėlė 1665 
gaisrus. Daugiau kaip pusė 
liepsnose žuvusiųjų. 161 žmo
gus L?!.-ra šukele rūkydami, 
dar JI rūkalių* apdilo". Pini
gai , s iunt in ia i ir komer 
c ines siuntom Į Lietuvą. Mais
to Muminiai TRANSPAK, 
• .-)!.-, W. (;:< ST., (TIICAGO. 
II 6<>62<». tol. 773-838-109* 

(sk) 

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

(sk) 

x Balandžio 18 d., penkta
dienį, 6 v.v. „Neringos* re
storane, 2632 W. 71 St., me
dicinos mokslų daktaras Arū
nas Ščiupokas praneš apie 
sveikatos apsaugos padėtį Lie
tuvoje. Po paskaitos restorano 
šeimininkės pavaišins svečius 
kava. 

(sk) 
x Lietuvos Respubl ikos 

dainininku ir mūsų Operos 
choro koncertas bus si sek
madienį, balandžio 20 d., 3 
vai. p.p. Jaun imo centro 
salėje. Iš anksto bilietai gau
nami „Seklyčioje". Kviečiame 
Čikagos ir apylinkių lietuvius 
dalyvauti labai įdomiame ir 
tikrai reto pobūdžio koncerte, 
kurio dar nesame čia girdėję. 

(sk) 

x Darbštus Pažais l io vie
nuolynas. Pažaislio vienuoly
nas „atidarė" duris vakarų tu
ristams, išleisdamas lanks
tinukus ne tik lietuvių, bet ir 
anglų, ir vokiečių kalbomis. 
Lydia ir Algis Liepinaičiai , 
Čikagoje, paaukoja $700 
Pažaislio Vienuolyno lanksti
nuko išleidimui anglų kalba. 
Numatoma šiais metais iš
leisti lankstinukus prancūzų, 
ispanų ir italų kalbomis. Kas 
galėtų šiame reikale padėti — 
paaukoti, arba tapti mecena
tais, prašome kreiptis į Šv. 
Kazimiero Seseris, tel. (773) 
776-1324. arba auką siųsti 
šiuo adresu: Sister Margaret 
Petcavage, SSC, Pažais l io 
Vienuolyno Fondas , 2601 
W. Marquette Rd., Chicago, 
IL 60629-1817. Pažaislio vie
nuolynas slepia 17-to am
žiaus garsių italų menininkų 
kūrinius-šedevrus. Pilnam Pa
žaislio vienuolyno restauravi
mui reikia 2 milijonų litų 
'$500,000). Visuomene prašo
ma dosniai paremti šį kilnų 
tikslą. 

(sk) 




