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Prezidentūrai reikalingi 
objektyvūs informatoriai 

Vilnius, kovo 31 d. (BNS) — 
Seimo pirmininko pirmasis 
pavaduotojas Andrius Kubi
lius teigia, kad prezidentas 
Valdas Adamkus tikrovę su
vokia kaip „skandalizuotą". 
Seimo narys siūlo padėti di
dinti prezidentūros analizavi
mo ir informacijos galimybes. 

Spaudos konferencijoje tre
čiadienį A. Kubilius teigė, kad 
prezidentui nelengva gauti 
„adekvačią" informaciją apie 
padėtį valstybėje, nes jo neva 
vienintelis informacijos šal
tinis yra žiniasklaida. „O ka
dangi žiniasklaida yra šiek 
tiek per daug skandalizuota, 
prezidento suvokimas apie re
alybe, mano manymu, yra šiek 
tiek skandalizuotas", teigė An
drius Kubilius, komentuoda
mas prezidento metinį pra
nešimą, kurį V. Adamkus Sei
me perskaitė antradienį. 

Pasak A. Kubiliaus. Seimas 
galėtų „reikšmingai" padidinti 

prezidentūros finansavimą ir 
padėti jai išplėsti savo infor
macijos galimybes. 

A. Kubilius nori, kad prezi
dentas kuo greičiau rastų vie
tą politinėje sistemoje. „Šian
dieninis blaškymasis, prezi
dentūros norų ir galimybių 
nesutapimas, nedisponavimas 
adekvačia informacija prie 
nieko gera neveda", kalbėjo 
konservatorius. 

A. Kubilius taip pat nuo
gąstavo, kad pastaruoju metu 
prezidento priimami sprendi
mai, kuriais siekiama „kon
frontuoti" su konservatoriais 
ir vyriausybe, ateityje val
dančiąją daugumą gali pri
versti priiminėti sprendimus, 
neatsižvelgiant į valstybės va
dovo nuomonę. „Prezidentui 
nereikėtų konkuruoti su vy
riausybe ir nereikėtų stengtis 
susitapatinti su opozicija", sa
kė konservatorius. 

Kas vadovaus 
Aplinkos ministerijai? 

Vilnius, kovo 30 d. (BNS) — 
Premjeras Gediminas Vagno
rius antradienį pasirašė tei
kimą prezidentui skirti aplin
kos ministru Danių Lygį. da
bar dirbantį viceministru Ap
linkos ministerijoje. 

Valdančiosios koalicijos ben
dradarbiai krikščionys demok
ratai antradienį pareiškė, kad 
nepriekaištauja tokiam prem
jero siūlymui. Praėjusią savai
tę Krikščionių demokratų 
partijos valdyba atsisakė siū
lyti savo kandidatą į aplinkos 
ministro postą, nors pagal at
naujintos koalicijos sutarties 
nuostatas, jie turėjo pirmumo 
teisę siūlyti kandidatą. 

Krikščionys demokratai ma
no, kad aplinkos ministro 
klausimas yra visų pirma Tė
vynės sąjungos ir Centro są
jungos tarpusavio santykių 
reikalas. Ankstesnis aplinkos 
ministras centristas Algis 

JAV Kongreso narių 
vizitas — Vilniaus 

laimėjimas 
Vilnius, kovo 31 d. (Elta) — 

Labai dideliu valstybės diplo
matijos pasiekimu Seimo pir
mininko pirmasis pavaduoto
jas Andrius Kubilius laiko 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
JAV Kongreso narių delegaci
jos, vadovaujamos Atstovų rū
mų pirmininko Dennis Has-
tert, vizitą Lietuvoje. 

Trečiadienį spaudos konfe
rencijoje jis sakė, kad tai pir
moji po II pasaulinio karo to
kio dydžio ir tokio rango Ame
rikos Kongreso delegacija, ap
silankiusi kurioje nors valsty
bėje. Seimo pirmasis vicepir
mininkas pažymėjo, kad sve
čiai atvyko tik į Lietuvą, o ne į 
vieną ar kitą aplinkinę valsty
bę. 

A. Kubiliaus nuomone, par
lamentarai, kurie nebalsavo 
už dviejų procentų nuo ben
drojo vidaus produkto skyrimą 
krašto apsaugai, k i.m.-y d.ui ne
si JAV Atstovų rūmų pirmi
ninko kalbos Seime, turėjo 
jausti nors nedidelį sąžines 
graužimą, kad neparėmė šio 
dokumento. 

Pasak jo, svariausiose NA
TO valstybių sostinėse sis Lie
tuvos Seimo priimtas įstaty
mas vertinamas kaip Lietuvos 
ryžto siekti NATO naryste-; 
simbolis. 

Čaplikas atsistatydino, kai dėl 
Centro sąjungos vadovų pa
reikštos kategoriškos kritikos 
vyriausybei Seimo konservato
riai jį paskelbė „nepageidau
jamu" ministrų kabinete. 

Prezidentas Valdas Adam
kus ketina su Seimo frakcijų 
atstovais apsvarstyti premjero 
pateiktą Daniaus Lygio kandi
datūrą į aplinkos ministrus. 

Prezidento atstovė spaudai 
Violeta Gaižauskaitė sakė, 
kad V. Adamkų „šiek tiek 
nustebino" šis teikimas, nes, 
prezidento nuomone, į aplin
kos ministro postą būtų tinka
mas Arūnas Kundrotas, vado
vaujantis Aplinkos tyrimų 
centrui. A. Kundrotas yra dir
bęs ir Aplinkos ministerijoje. 
„Prezidentas jį vertina kaip 
itin kvalifikuotą specialistą", 
sake atstovė spaudai. Pasak 
jos, V. Adamkus apie A. Kun
droto kandidatūrą yra kal
bėjęs su premjeru. 

Prezidentas apie premjero 
pasirinktą kandidatą sužinojo 
iš žurnalistų, besidominčių V. 
Adamkaus nuomone. 

Nuotr. Prezidentas Valdas Adamkus (dešinėje), susitikės su Seimo centro frakcijos atstovais, aptarė, kaip ge
riau įgyvendinti jo metiniame pranešime numatytus uždavinius, spręsti šiuo metu iškylančias problemas. 

lElta.' 

mo ir vadino jį populistiniu. 
Prezidentas sakė esąs lai

mingas, kad pranešimas sukė
lė susidomėjimą ir įvairių nuo
monių. „Manau, tai rodo par
lamentinės demokratijos įsi
galėjimą. To tikėjausi ir džiau
giuosi", pabrėžė V. Adamkus. 

E. Bičkausko teigimu, susiti
kime apsvarstytas V. Adam
kaus pasiūlytas kandidatas į 
valstybės kontrolierius, prem
jero siūlomas kandidatas, įs
tatymų leidyba. 

Centro frakcija tvirtai remia 
Lietuvos prezidentą 

Vilnius, kovo 31d. (BNS) — prezidento rinkimus 1998 me-
Seimo Centro frakcija rems vi- tų pradžioje, 
sas Lietuvos prezidento idėjas, Antradienį Seime perskaity-
išdėstytas jo metiniame pra- tas prezidento metinis prane-
nešime, po susitikimo su pre- šimas vertinamas labai įvai-
zidentu Valdu Adamkumi tre- riai. V. Adamkaus mintims 
čiadienį sakė frakcijos seniu- pritarė LDDP, socialdemokra-
nas Egidijus Bičkauskas. tai, tačiau jas itin kritikavo 

„Tai labai geras praneši- valdantieji konservatoriai, 
mas, konceptualus, pakanka- Premjeras Gediminas Vagno-
mai konkretus, be skaičių ek- rius teigė pasigedęs konkretu-
vilibristikos, nukreiptas į atei
tį", pabrėžė E. Bičkauskas. 

Centro sąjunga buvo pagrin
dinė V. Adamkaus rėmėja per 

JAV neturi įrodymų prieš 
Aleksandrą Lileikį 

* Seimo pirmininko pir
masis pavaduotojas And
rius Kubilius siūlo prezidentui 
išsiaiškinti jo teikiamo kandi
dato į valstybės kontrolierius 
Audriaus Rudžio veiklą, „tik
rąjį pono Rudžio vaidmenį 
1991-1992 metų istorijose, su
sijusiose su Lietuvos valstybės 
banku ir jo vadovais". Pasak 
jo, tuo metu A. Rudys, kaip 
Atkuriamojo Seimo narys, bu
vo vienas aktyviausių gynėjų 
tų pareigūnų, kurių veikla tei
singumo institucijų buvo įver
tinta kaip nusikalstama. „Ki
ta vertus, A. Rudys yra akty
vus socialdemokratų partijos 
veikėjas, ir kalbėti apie pono 
Rudžio nepriklausomumą bu
vo tiesiog netikslu", teigė A. 
Kubilius. IBNSI 

Politikams — „Auksinio svogūno" 
apdo vanoj imai 

Vilnius, kovo 31 d. (Elta) -

Vilnius, kovo 31 d. (BNS) 
— JAV teisėsauga neturi 
įrodymų prieš Aleksandrą Li
leikį, kurį kaltina žydų perse
kiojimu per nacių okupaciją 
Lietuvoje, pareiškė Lietuvos 
prokuroras. 

Generalinės prokuratūros 
Specialiųjų tyrimų skyriaus 
vyriausiasis prokuroras Rim
vydas Valentukevičius su dar 
dviem prokurorais Vašingto
ne susitiko su JAV Teisingu
mo departamento Specialiųjų 
tyrimų skyriaus vadovu Eli 
M. Rosenbaum ir jo bendra
darbiais. 

JAV Specialiųjų tyrimų sky
riaus pastangomis iš Ameri
kos buvo deportuoti arba pri
versti išvykti keii lietuviai, 
apkaltinti kolaboravimu su 
naciais ir žydų persekiojimu 
per II pasaulinį karą. 

Antradienį pirmą kartą Lietu
vos istorijoje penkiems Lietu
vos politikams buvo įteikti 
metų apdovanojimai — .,Auk
siniai svogūnai". 

Šiuos apdovanojimus įsteigė 
Baltijos televizijos laidos 
..Dviračio šou" kūrybinė gru
pė. 

I pagrindini apdovanojimą 
,.Už viską" kandidatavo prezi
dentas Valdas Adamkus, ka-

dento patarėjas Raimundas 
denciją baigęs prezidentas Al- Mieželis (Kęstutis Čilinskas ir 
girdas Brazauskas ir minist- Bronislovas Lubys), „Už gra-
ras pirmininkas Gediminas zias akis" — Seimo narė Ni-
Vagnorius, tačiau nugalėtoju jolė Oželytė (Rūta Rutkelytė ir 
paskelbtas Seimo pirmininkas Laima Andrikienė' ir „Už ne-
Vytautas Landsbergis. 

Kitų apdovanojimų nuga
lėtojai: „Už geriausią humoro 
jausmą" — LDDP pirmininkas 
Česlovas Juršėnas 'kandida
tavo Arvydas Vidžiūnas ir 
Emanuelis Zingeris '•. ,.L"ž ge
riausius patarimus" — prezi-

Nuotr Sr, Auksinių svogūnų" apdovinoj-.m.ns i iš k.un>s pn ,u<'- •> :•< 
s t o v -p:iu la: Violeta (iaiJauskaite. parlamentarai ("Vsl-ivas .I:irf<>ru«s 
,r N -.!«• ( l^.-lyte IK-I pmk'irom Artum Paulausko tmnr.a Joiinti E:u 

gautas pareigas" — teisinin
kas Artūras Paulauskas (Kęs
tutis Lapinskas ir Algis Žva
liauskas). 

Visiems penkiems laurea
tams apdovanojimų sumany
tojai padovanojo 1972 metų 
automobilį DAZ-24 „Volga", 
kuriuo kažkada važinėjo vie
nas Šiaulių miesto Centro ko
miteto (CK) darbuotojų. 

* Kauno miesto tarybos 
sprendimu, savivaldybės ad
ministracija įpareigota pateik
ti teismui ieškinį dė] šios par
tijos ir jos sporto klubo iškel-
diium-i iš užimamu patalpų ir 
skolų išieškojimo Prieš 3 me
tus savivaldybė pagal įvairias 
sutartis Lietuviu nacionalinei 
p.-irrijai ..Jaunoji Lietuva" bei 
Jaunalietuviu sporto sąjungos 
klubui suteikė patalpas. Jau
nalietuviai patalpomis naudo-
io-i bot nuomos "' kitų mo
kesčiu vengė. Par' a šiuo me-
tu skolinga apie 23,000 litų. 

(BNSi 

Derybos dė l Kosovo kol kas 
ne įmanomos 

E. Rosenbaum praėjusį mė
nesį piktinosi Lietuvos me
dikų išvadomis, kad žymiau
sias jo skyriaus susektas 
įtariamasis lietuvis A. Lilei
kis negali būti teisiamas dėl 
blogos sveikatos, ir pareiškė 
turįs įrodymų, kad jis ligas 
simuliuoja. Tačiau Lietuvos 
prokurorams Vašingtone to
kių įrodymų nebuvo pateikta. 
„Nei dėl A. Lileikio, nei del 
Kazio Gimžausko jie nieko ne
pateikė ir nieko konkretaus 
nepasakė, nors jų prašėme", 
sakė vyriausiasis prokuroras 
R. Valentukevičius. 

Pasak jo, Lietuvos prokuro
rams tebuvo parodyta vaiz
dajuostė, kurioje nufilmuotas 
A. Lileikis, vairuojantis auto
mobilį, dar iki jam išvykstant 
į Lietuvą 1996-aisiais. Tai, 
amerikiečių nuomone, esą tu
rėtų įrodyti, jog A. Lileikis 
yra sveikas. „Tai daugiau 
negu juokinga", tokį ameri
kiečių argumentą komentavo 
Lietuvos prokuroras. 

Lietuvos med:kų komisijos, 
atlikusios kelis tyrimus, šie
met pakartotinai pabrėžė, 
kad A. Lileikis, kuriam bir
želį bus 92-eji, serga įvai
riomis nepagydomomis ligo
mis ir yra pernelyg silpnas 
dalyvauti teismo posėdžiuose. 

E. Rosenbaum Lietuvos gy
dytojų išvadas pavadino 
„įžeidimu" ir pareiškė, kad 
JAV vyriausybė turi „patik
rintos informacijos, nepalie
kančius abejonių", jog Lileikis 
„simuliuoja ligą ir iš tiesų 
mediciniškai yra pajėgus da
lyvauti teisme". Lietuvos me
dikai tokį amerikiečio pa
reiškimą pavadino „biefu". 
Panašios nuomones laikosi ir 
prokuroras R. Valentukevi
čius. atkreipęs dėmesį į tai, 
kad patys amerikiečiai, stoko
dami įrodymų, p- ieš .'aria
muosius karo nusikaitimais 
lietuvius neiškėlė nė vienos 
baudžiamosios bylos, tariau 
to reikalauja iŠ Liotuvos. 

JAV teismai apMiibojo civi
liniais ieškiniais dė! praeities 

Belgradas, kovo 31 d. 'Reu-
ters-Interfax-AP-BNS) — Ju
goslavijos prezidentas Slobo-
dan Miloševič antradienį iškė
lė perspektyvą nutraukti karo 
veiksmus Kosove, tačiau NA
TO pareiškė norinti „darbų, o 
ne žodžių", kad atšauktų oro 
smūgių krušą Jugoslavijoje. 

Kalbėdamas per Jugoslavi
jos valstybinę televiziją po de
rybų su Rusijos premjeru Jev-
genij Primakov, S. Miloševič 
pareiškė, jog būtų pasirengęs 
išvesti dalį pajėgų iš Kosovo ir 
leisti pabėgėliams laisvai grįž
ti, jeigu NATO nutrauktų oro 
smūgius. Tačiau NATO vado
vai nedelsiant atmetė šį pa
siūlymą. 

JAV prezidentas Bill Clin-
ton pareiškė, kad NATO są
jungininkės yra „vieningai pa
sipiktinusios" serbų nusikalti
mais Kosove. „Premjero Pri
makov atvežti pasiūlymai nė
ra pagrindas politiniam sure
guliavimui", sakė ir Vokietijos 
kancleris Gerhard Schroeder 
po susitikimo su Rusijos prem
jeru, kuris iš Belgrado atvyko 
į Boną informuoti jo apie dery
bas su S. Miloševič. „Vertę tu
ri tik darbai, o ne žodžiai. Jis 
žino, ką reikia daryti", sakė 
Britanijos ministro pirminin
ko Tony Blair atstovas spau
dai. 

Paryžius. Rusijos diploma
tinė užduotis Belgrade nepa
teikė aštrėjančio Jugoslavijos 
konflikto sprendimo, trečia
dienį pareiškė NATO generali
nis sekretorius Javier Solana. 
„Esant dabartinei padėčiai, 
nėra jokių galimybių pradėti 
politines derybas", sakė jis per 
Prancūzijos radiją ir apibū
dino Rusijos derybas kaip „di
delę nesėkmę". 

J. Solana sakė, kad, suta
rus dėl ugnies nutraukimo Ko
sove, dauguma Europos vals
tybių būtų pasirengusios at
siųsti į regioną savo sausumos 

Lietuva vadovaus 
NATO moksliniam 

projektui 
Vilnius, kovo 31 d. (BNS) 

— Lietuva tapo pirmąja 
NATO nepriklausančia vals
tybe, kuriai patikėta vadovau
ti sąjungos moksliniam pro
jektui. 

Briuselyje antradienį vyku
siame NATO Šiuolaikinės vi
suomenės problemų komiteto 
posėdyje paskelbta, kad Lietu
va drauge su JAV vadovaus 
bandomajai studijai „Biogenų 
apkrovos ir pasekmių upėse ir 
žiotyse sistemų modeliavi
mas". 

Norą dalyvauti šioje studi
joje jau pareiškė Kanada, Es
tija, Vokietija, Vengrija ir Ita
lija. 

Šiuolaikinės visuomenės 
problemų komiteto posėdyje 
dalyvavo šio komiteto veiklos 
vadovas Lietuvoje, Aplinkos 
ministerijos Bioįvairovcs de
partamento direktoriaus pava
duotojas Arvydas Survila, ku
ris skaitė pranešimą apie Lie
tuvos Aplinkos ir Krašto ap
saugos ministerijų bendradar
biavimą aplinkosaugos srityje. 

nus l ėp imo imigru 
n a n t piiu tybę. V 

į.ant ir g a a -
?okių bylų 

mažiausiai penki lietuviai ne
teko JAV pilietybės ir buvo 
depo-tuoti arba išvyko patys, 
bet n- • ienam Amerikoje ne
iškelta baudžiamoji byi:; dėl 
karo nusikaltimų. 

kariuomenę 
Vašingtonas. NATO am

basadoriai antradienį uždara
me posėdyje nutarė išplėsti 
atakuojamų Jugoslavijos tai
kinių surašą maždaug 20 
proc., įtraukiant ir Belgrado 
centre esančius objektus. Tuo 
siekiama tiesiogine prasme 
perkelti karą • Jugoslavijos 
prezidento S. Miloševič na
mus, pareiškė vienas JAV pa
reigūnas, kurį citavo laikraš
tis „VVashington Post". Pasak 
pareigūno, ketinama sprog
dinti objektus, kurie gyvy
biškai svarbūs S. Miloševič re
žimui ir geografiškai yra arti 
jo įprastinių rezidencijų. 

„New York Times" citavo 
du aukštus Amerikos atsto
vus, kurie sakė, kad per nau
jus puolimus gali būti bombar
duojami Belgrado centre esan
tys vyriausybės centrai, pvz., 
Vidaus reikalų ir Gynybos 
ministerijų pastatai. 

JAV trečiadienio rytą perė
mė Jugoslavijos diplomatines 
atstovybes savo teritorijoje, 
nes Belgradas nutraukė diplo
matinius ryšius su Vašingto
nu. 

NATO vyriausiasis vadas 
generolas Wesley Clark ABC 
televizijos laidoje „Good Mor-
ning America" trečiadienį pa
reiškė, kad sąjunga jam su
teikė įgaliojimus padidinti Ju
goslavijoje bomoarduojamų 
taikinių skaičių. W. Clark at
sisakė kalbėti apie atskirus 
taikinius, tačiau pareiškė, kad 
NATO aviacija stengsis iš
vengti taikių gyventojų aukų. 
„Tačiau tokiose operacijose, 
kaip ši, nėra jokių garantijų. 
Rizikuoja lakūnai, rizikos yra 
ir žemėje. Žinoma, svarbiausia 
yra Kosove vykstanti tragedi
ja, ir šią riziką reikia palyginti 
su nuostoliais ateityje", sakė 
jis. 

Maskva. Rusijos užsienio 
reikalų ministras Igor Ivanov 
trečiadienį pareiškė, kad Mas
kva turi „patikimos informaci
jos", jog JAV svarsto Kosovo 
provincijos atsiskyrimo nuo 
Jugoslavijos arba provincijos 
padalijimo planą. 

Spaudos konferencijoje I. 
Ivanov pareiškė, kad pagal šį 
planą numatomas sausumos 
kariuomenės įvedimas ir jis 
manąs, jog NATO jau ruošiasi 
operacijoms sausumoje. 

* Nežinomas asmuo tre
čiadienį perspėjo apie neva 
padėtą miną JAV ambasados 
Vilniuje teritorijoje. Grasina
mas, kaip vėliau nustatyta, 
buvo melagingas. Skambinęs 
vyras kalbėjo rusiškai. Nepra
ėjus nė pusvalandžiui po gra
sinimo, buvo evakuoti amba
sados darbuotojai, ir jos terito
riją pradėjo tikrinti specialaus 
policijos būrio „Aras" išminuo
tojai. Grasintojas sakė, kad 
mina padėta prie ambasados 
teritoriją juosiančios mūrinės 
sienos šiaurinės dalies. Kol 
..Aro" išminuotojai tikrino tvo
rą, ambasados apsauga apžiū
rėjo pastato vidų. Neradus 
nieko įtartina, vakare amba
sados darbuotojai grįžo į darbo 
vietas. JAV ambasados atsto
vė atsisakė komentuoti įvyk). 

• BNS. 
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DRAUGAS, 1999 m. balandžio 1 d., ketvirtadienis 

LIETUVIŲ TELKINIAI 
DETROIT, MI 

SĖKMINGAS 
PRIESVELYKINIS 

RENGINYS 

šv . Antano parapijos mote
rys kovo 28 d., Verbų sekma
dienį, suruošė pyragų, tortų, 
pyragaičių, grybukų ir na
muose gamintų sūrių parda
vimą. Renginys buvo labai 
sėkmingas ir pelningas, nes 
parapijai buvo suaukota 302 
dol. Turėjome arti 20 pyragų, 
tortų, pyragaičių ir sūrių. 
Daug lankytojų pasinaudojo 
šia gera proga nusipirkti ska
nių ir įvairiu kepinių bei sū
rių. Vi»ias buvo išparduota 
per vieną valandą! 

Atsilankiusieji svečiai ir pa
rapijiečiai smagiai praleido 
sekmadienio popietę, džiaugė
si savo pirkiniais. Dėkojame 
visiems už gausų atsilanky
mą, pinigines aukas, pyragus, 
tortus, sūrius ir nuolatinę pa
ramą Šv. Antano parapijai! 

Regina J u š k a i t ė 
Š v o b i e n ė 

„KOVAS" A N T R O J E 
V I E T O J E 

Kovo 27 ir 28 d. vykusiose 
ŠALFAS sąjungos vyrų sen
jorų krepšinio pirmenybėse 
Detroito „Kovo" krepšininkai 
nugalėjo Hamiltono „Kovą" ir 
Toronto „Aušrą", tačiau nesu
gebėjo laimėti prieš pirmeny
bių čempioną Čikagos „Litua-
nicą". Už Detroitą žaidė: Ro
bertas Janukaitis, Vytautas 
Baukys, Antanas Viskantas, 
Vytas Polteraitis, Algis Ru
gienius, Paulius Butkūnas, Vi
tas Zubrickas, Rimas Metve-
kas , Cris Zambor ir Paulius 
Jankus . 

KONGRESO NARIAI 
VYKSTA I LIETUVĄ 

Kovo 30 i r 31 d. Lietuvoje 
viešėsiančioje 24 JAV Kon
greso narių delegacijoje yra ir 
Michigano valstijos Kongreso 
narys (lenkų kilmės) John 
Dingell, Atstovų rūmų vadas 
Dennis Hastert, lietuvis Kon
greso narys John Shimkus ir 
kiti Kongreso nariai. Vyksta 
24 Kongreso atstovai ir jų pa
lyda. 

RADIJO VALANDĖLĖS 
ŽINIOS 

„Lietuviškų melodijų" radijo 
valandėlės laidas Didžiąją sa
vaitę pravedė Algis Lapšys ir 
Edvardas Skiotys. Balandžio 6 
dienos laidoje Velykų proga 
kalbės vysk. Paulius Baltakis. 

lm 

D A Y T O N A B E A C H , F L 

GOLFO M Ė G Ė J Ų 
P O P I E T Ė 

l mūsų negausų lietuvių tel
kinį atsikėlė ir nuolatos apsi
gyveno gražus barel is golfo 
mėgėjų. Jiems čia gyventi — 
tai tikra Dievulio palaima. Vi
sus metus malonus oras, daug 
saulutės, aplinkinėse apylin
kėse daug gražių golfo laukų. 
Lietuvių golfo žaidėjų būrelis 
buvo visą laiką aktyvus. Tik 
paskutiniuoju laiku ligos kai 
kuriuos entuziastus išvedė iš 
golfo laukų, tačiau jie liko ar
timi šiam žaidimui. 

S.m. vasario 27 d. naujas 
golfo žaidėjas Narcizas ir jo 
žmona Olga \ savo gražius na
mus Edgewater pabendravi
mui sukvietė visus Sio telkinio 
golfo mėgėjus su žmonomis 
pabendravimui, paplanavimui 
ateičiai golfo žaidynių, o ma
lonūs šeimininkai visus vaiši
no skaniais valgiais ir puikiais 
gėrimais. Dalyvavo 10 žaidėjų, 
jų tarpe — Stella Abraitienė. 
Taip pat popietėje dalyvavo 
čia atostogaujantis golfo žai

dėjas Stasys Baras iš Čikagos 
ir Alfonsas Kisielius iš Dayto-
na. Smagių vaišių metu šeimi
ninkas Narcizas Kreivėnas 
pasiūlė svečiams susiburti į 
būrelį, pirmininku išrinkti 
naują, bet gabų golfo žaidėją, 
žymų sporto veteraną, orga
nizatorių Vytautą Grybauską, 
o j am į talkininkus pakviesti 
entuziastą, gerą žaidynių or
ganizatorių Kostą Žolyną ir 
vienintelę puikiai žaidžiančią 
ir vyrus nugalinčią moterį 
Stellą Abraitienę. Taigi visų, 
kas nori žaisti golfą gražiuose 
laukuose visus metus, apsupti 
gerų draugų, mielai laukiame 
mūsų telkinyje. Nesigailėsite. 
Golfo mėgėjų smagi popietė 
tęsėsi keletą valandų, svetingi 
šeimininkai Olga ir Narcizas 
Kreivėnai nepavargo, svečius 
vaišino. Klegėjo ilgai malonūs 
pokalbiai ne tik apie golfą, bet 
ir apie lietuviškąją veiklą. Ne
buvo pamiršta ir politika. 

Pažymėtina, kad Kreivėnai 
šioje apylinkėje dar palyginus 
nauji gyventojai, bet aktyvūs, 
veiklūs žmonės. Narcizas žy
mus filatelistas, sutelkęs įvai
rius, nuostabiai turtingus rin
kinius, dalyvauja parodose, o 
taip pat dainuoja „Sietyne", jo 
žmona Olga — klubo valdybos 
darbščioji bitelė.. 

GERAI DIRBA 
BENDRUOMENTNINKAI 

Floridos Daytona Beach lie
tuvių telkinyje gana sėkmin
gai veikia ir Lietuvių Bend
ruomenės apylinkė. Ja i vado
vauja darbščioji pirmininkė 
Birutė Kožicienė su visa val
dyba. Apylinkės valdyba ruo
šia minėjimus ir koncertus, o 
kiekvieno mėnesio pirmą tre
čiadienį — Homers restorane 
pabendravimo pietus. J ie jau 
vyksta bene trečius metus. 

Kovo 3 d. popietėje dalyvavo 
apie 40 žmonių. Pirmininkė 
Birutė Kožicienė pasveikino 
dalyvius, padėkojo už popiečių 
lankymą, trumpai apžvelgė 
apylinkės ir „Saulutės" veiklą, 
pažymėjo, kad apylinkės lau
kia dideli darbai — balandžio 
mėn. įvykstantis Lietuvių 
Bendruomenės Floridos apy
gardos atstovų suvažiavimas, 
kuriam j a u dabar pradėta 
ruoštis. 

B. Kožicienė pakvietė Nari
mantą Karašą, gabų žinių iš 
Lietuvos rinkėją. Jis ir šį kar
tą įdomiai apžvelgė Lietuvos 
įvykius, naudodamasis Lietu
vos spauda. Jis kalbėjo apie 
ekonomiką, privatizavimą, po
litiką. Pranešimas įdomus, ži
nios naujos, vaizduojančios 
dabartinį Lietuvos gyvenimą. 
Po pranešimo klubo pirminin
kas Jonas Daugėla pranešė 
apie artėjančius klubo rengi
nius. Iždininkas Donatas Stu
kas rinko LB nario mokestį. 

Pažymėtina, kad Vasario 16 
d. proga šio telkinio lietuviai 
suaukojo: Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenei — 580 dol., 
Krašto valdybai — 260 dol. 
Aukos, kaip matyti, žymiai su
mažėjo. Aukotojų nuomone, 
LB KV bylinėjasi dėl Sodybos, 
daug važinėja, nematyti konk
rečių darbų. Tai tik atskirų 
aukotojų nuomonė. Pagalvo
kite, bendruomenės veikėjai. 

Floridos Daytona Beach golfo megejų būrelio „valdžia". Ia kaires sėdi Vy
tau tas Abraitis, Ju rg i s J anuša i t i s . Stovi: Kostas Žolynas, Stella Abraitie
nė ir būrelio pirmininkas Vytau tas Grybauskas. 

Nuotr. O l g o s K r e i v ė n i e n ė s 

giedojo choras „Sietynas", va
dovaujamas muz. Antano 
Skridulio. Skaitymus atliko 
Kazimieras Barūnas. Vysk. P. 
Baltakis prisiminė ir Lietuvos 
globėją šv. Kazimierą. Aukas 
nešė Juozas ir Jadvyga Bart-
kai. 

Po pamaldų salėje įvyko pa
bendravimas su garbinguoju 
svečiu. Klubo pirmininkas Jo
nas Daugėla pasveikino vysk. 
Paulių Baltakį, padėkojo Jam 
už mūsų telkinio aplankymą. 
Vyskupas Paulius Baltakis la-

nos". Čiurlionio ansamblio 
garbės narė, apdovanota Vy
tauto Didžiojo medaliu. 

Sausio 30 Onai Mozoliaus-
kaitei-Mikulskienei sukako 94 
metai. Vasario 16 sukako 45 
metai, kai Clevelande, minint 
Lietuvos nepriklausomybės 
dieną, A. Mikulskio diriguoja
mas Čiurlionio ansamblio cho
ras, Clevelando simfoninis or
kestras ir solistai J. Krišto-
laitytė-Daugelienė, A. Stem-
pužienė ir A. Brazis atliko St. 
Šimkaus kantatą „Atsis-

bai įdomiai pasakojo apie veikinimas su tėvyne", J . Ži-
Švenčiausiąją Mergelę Mariją, levičiaus, J . Karnavičiaus, V. 
Jos apsireiškimus Lietuvoje ir Jakūbėno, M. Karlovičiaus ir 
įvairiose pasaulio šalyse, apie 
stebuklus, žmonių požiūrį. 
Buvo įdomu susipažinti su Šv. 
Marijos apsireiškimais, Jos 
garbinimu, stebuklais. 

VYSK. BALTAKIO 
VIEŠNAGĖ 

Š. m. kovo 5 d. mūsų telki
nyje lankėsi vyskupas Paulius 
Baltakis. Jį globojo Danutė ir 
Algirdas Šilbajoriai. Po pietų 
Prince of Peace bažnyčioje 
vyskupas klausėsi išpažinčių 
ir po to aukojo iškilmingas šv. 
Mišias Turiningame pamok
sle aptarė artėjančius jubilieji
nius metus, pasiruošimą 
jiems, dvasinĮ atsinaujinimą 
Pamaldose gražias giesmes 

Jonas Daugėla nuoširdžiai 
padėkojo vyskupui Pauliui 
Baltakiui už įdomų pranešimą 
ir visus pakvietė prie klubo 
valdybos paruoštų vaišių. Pa
maldose ir pabendravime da
lyvavo gana daug šio telkinio 
lietuvių, nepaisant, kad daug 
tėvynainių vargina įvairios 
negalios. 

Vyskupo P. Baltakio apsi
lankymas teikia šio telkinio 
lietuviams malonią, dvasinę 
nuotaiką. Visada Jo laukiame! 

J u r g i s J a n u š a i t i s 

C L E V E L A N D , O H 

CLEVELANDUI 
PRISIMINTINI 

ASMENYS m FAKTAI 

„1999 metų muzikos kalen
dorius", išleistas Lietuvos mu
zikų draugijos Vilniuje, 122 
psl., tik 300 tiražu (red. Vaclo
vas Juodpusis), pateikia įdo
mios informacijos apie pasau
lio ir Lietuvos muzikos kū
rėjus, kompozitorius, dirigen
tus, pianistus bei kitus kul
tūrininkus. Ir Clevelandas ga
li didžiuotis, nes į šį leidinį 
įtraukti ir čia stipriai pasi
reiškę kūrėjai. Visi faktai, 
kaip kalendoriui ir pridera, 
surašyti chronologine — sau
sis - gruodis — eile. 

Sausio mėn. puslapiuose iš
spausdintas Juozės Krištolai-
tytės keturių posmų eilėraštis 
„Kompozitoriui", kurio pirma
me posme (iš jos eilėraščių 
knygos „Nedainuoti žodžiai">. 
Ji eiliuoja: „Styga gyvybės jau 
nutrūko, / o tu vis tiek čia gy
veni./ Nes žodis, ir visi garsai/ 
Kuriuos tu pats parinkai. / Pa
liko už tave gyvent, / Todėl ne
mirsi kaip kiti.7 Solistė nuo 
1949 m gyvena JAV dainuoti 
mokėsi Clevelande. dainavo 
opernsc, surengė suio kon
certu, koncertavo su Čiurlio
nio ansambliu ir s.mfoniniu 
orkestru. įrašė d.unų ir arijų 
plokštele „Skambėkite dai-

kt. kompozitorių karinius. 
Prieš 60 metų (balandžio 23 

d.) Kauno karinmjVij ramovė-
nų salėje koncertalurengė vo
kiečių okupuotos Klaipėdos 
šaulių choras, vadovaujamas 
A. Mikulskio. Bjnelio 8 d. su
kako vieneri me:ai, kai mirė 
muzikas Jul ius Kazėnas. Bir
želio 17 d. sukanka 50 metų, 
kai Alfonso Mikulskio vado
vaujami čiurlioniečiai pasiekė 
JAV krantus . Birželio 28 d. 
sukako 90 metų nuo Clevelan
do lietuvių teatrališko choro 
draugystės įsteigimo. Rugpjū
čio 4 sukaks 50 metų, kai lai
vu vykstant į JAV Pranas Am-
brazas surengė lietuvių dainų 
koncertą. Prieš 55 metus rug
sėjo 30 d. „Čiurlionio" ans
amblis, vadovaujamas A. Mi
kulskio, koncertavo Vienoje, 
Austrijoje, W. A. Mozarto salė
je. Spalio 14 d. sukanka 90 
metų nuo komp. Alfonso Mi
kulskio gimimo. Mirė 1983 m. 
spalio 14 d. 
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ŠVENTĖME 
ŠV. KAZIMIERO ŠVENTE 

Kovo 7 d. šventėme Lietuvos 
jaunimo ir parapijos globėjo 
šv. Kazimiero šventę, nepai
sant šalto oro ir sniego audros, 
kuri prasidėjo šeštadienį apie 

pietus ir tęsėsi iki vakaro. 
Naktis buvo rami. Žmonės iš
sikasė sniegą iš kiemų, takų, 
bet sekmadienio rytą baltos 
snaigės vėl klojo ant žemės 
naują baltą patalėlį, o tai vie
niems gadino nuotaiką, kiti 
pabūgo slidaus kelio; pamal
dose dalyvavome tik negausus 
būrelis, ypač Lietuvos Vyčių 
26-tos kuopos narių, kurių šv. 
Mišios buvo užprašytos ir 
kiekvieneriais metais organi
zuotai dalyvaudavo. Šv. Mi
šias aukojo ir pamokslą, trum
pai primindamas šv. Kazimie
rą, pasakė parapijos adm. 
kun. Antanas Nockunas, MIC. 
Giedojo parapijos choras, va
dovaujamas vargonininkės 
Onos Valinskienės. Mišių pra
džioje pagiedojo giesmę „Šven
tas Kazimierai". Išėję iš baž
nyčios nudžiugome, nes pasiti
ko šviečianti saulutė ir savo 
šiltais spinduliais glostė mūsų 
veidus. Nuotaika visų page
rėjo. 

1 vai. p.p. Maironio Parke 
vyko tradiciniai parapijos pie
tūs. Juos paruošė parapijos ta
ryba. Visus svečius t rumpu 
žodžiu lietuviškai ir angliškai 
pasveikino Petras Molis. Pro
gramai vadovavo mok. Anta
nas Minikauskas-Miner. Iš
vardino garbės svečius. Jų 
tarpe buvo iš Marianapolio at
vykęs Tėvų marijonų, ne tik 
gimnazijos direktorius, bet ir 
vienuolyno viršininkas kun. 
Timothy Roth, MIC, vietos 
Aušros Vartų parapijos klebo
nas kun. Alfonsas Volungis, 
Šv. Kazimiero parapijos adm. 
kun. Antanas Nockunas, MIC, 
asistentas kun. Jonas Pet
rauskas, MIC, kuris prieš pie
tus sukalbėjo invokaciją. Apie 
šv. Kazimierą lietuvių ir ang
lų kalbomis pasakojo A. Mini
kauskas-Miner. Visiems pasis
tiprinus Maironio Parko vir
tuvės personalo paruoštais 
pietumis, pasigėrėta menine 
programa, kurią atliko ne tik 
parapijos mišrus choras, bet 
ypač gražiai skambėjo vien tik 
vyrų padainuotos keturios dai
nos. Po jų — duetas, atliktas 
Albino Seiliaus ir Francis 
Degučio. Paskutinė daina — 
solo dainavo Albinas Seilius. 
Albinas Tamošiūnas obojumi 
labai švelniai pagrojo du kū
rinėlius, vienas iš jų — „Ave 
Maria". Visiems akompanavo 
vargonininkė Ona Valinskie
nė. 

Parapijos tarybos pirm. Ste-
phen Walinsky, Jr . , pranešė 
apie parapijos reikalus. Ilga
mečiai parapijos darbuotojai 
Petras Molis ir Albinas Seilius 
buvo apdovanoti ypatingomis 
dovanomis. Abudu gavo po 
gražų švarką. 

Pabaigoje žodį tarė parapi
jos adm. kun. A. Nockunas, 
MIC. Jis padėkojo parapijos 
tarybai ir visiems prisidėju
siems prie šios šventės suruo
šimo, o ypač į ją atsilankiu
siems, nepaisant nepalankaus 
o r o J M . 

P A L M B E A C H , F L 

SVEČIUOSE — 
VYSKUPAS P. BALTAKIS 

Kovo 6 d. vyskupas Paulius 
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Baltakis vedė rekolekcijas 
apylinkės l ietuviams St. Jude 
bažnyčios koplyčioje, Teąues-
toje. Po rekolekcijų vysk. P. 
Baltakis ir kun . A. Čepanis 
koncelebravo šv. Mišias. 

Sekmadienį, kovo 7 d., vysk. 
P. Baltakis ir kun. A. Čepanis 
koncelebravo šv. Mišias Lietu
vos Vyčių globėjo šv. Kazimie
ro garbei Our Lady of Florida 
koplyčioje, North Palm Beach. 
Mišių metu giedojo „Dainos" 
choras, vadovaujamas Irenos 
Manomaitienės, akompanavo 
Liudas Stukas . 

Savo pamoksle vysk. P. Bal
takis iškėlė lietuvių tautos 
kančias ir Dievo Motinos Ma
rijos vaidmenį žmonijos istori
joje. 

Po šv. Mišių Lietuvos Vyčiai 
ir svečiai susirinko į netoli 
esantį „Waterford" viešbutį 
papietauti. Pietuose dalyvavo 
ir vysk. P . Baltakis. Programą 
vedė muz. Liudas Stukas. 
Apie Lietuvos mediciną ir me
dikų problemas kalbėjo širdies 
chirurgas iš Lietuvos dr. Kas
tytis Vaičiulis, kur is su žmo
na, stomatologe Daiva svečia
vosi pas dr. Antaną ir Birutę 
Čiurlius. 

• 

„DAINOS" C H O R U I — 
15 M E T Ų 

1999 m. balandžio 10 d. 
Oceanview metodistų bažny
čios salėje (701 Ocean Drive, 
Juno Beach, FL) įvyks „Dai
nos" choro sukaktuvinis gyva
vimo koncertas. „Dainos" cho
ras, vadovaujamas Irenos Ma
nomaitienės, sparčiai ruošiasi 
koncertui ir kviečia atsilanky
ti visus pietų Floridos ir kitų 
apylinkių lietuvius. „Dainos" 
chorui kaip visuomet akompa
nuos muz. Liudas Stukas . 

Da l i a A u g ū n i e n ė 

EUGENE C. DECKER DDS, P.C. 
4647 W. 103 St., Oak. Lawn. IL 
Pirmas apyl. su Northwestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA KEREUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hickory Hilts. IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREIKJS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nucųHarlem Ave-

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&NAS, M.D., SC. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6 -

Chicago. IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos paaal susitarimą 

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S. 

Fairview Dental Care 
6317 Fairvievv, Ste. 6 
VVestmont, IL 60559 

630-968-0964 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kalba lietuviškai 

ARAS 2LIOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave.. Suite 310 

Naperville, IL 60563 
Tel. (630) 527-0090 
3825 Highland Ave. 
Tower 1, Suite 3 C 

Downers Grove. IL 60515 
Tel. (630) 435-0120 

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

Tel. 708-636-6622 
4149VV. 63rd. St. 

Tel. 773-735-7709 

J VaSingtono LB Vasario 16-osioa minėjimą, įvykusį vasario 7 d., atvyko 
JAV Kongreso nare i i Mary land valstijos Connie Morella Ift k į d.: Da
nu te Butkiene. Oonnie Morella ir Vašingtono LB valdybos sekretore Rita 
Bare ika i te Nuotr Broniaus Č iko to 

• 

I.ara Zarr modeliuoja vaka r ine suknele J u n o B<-»ch, FL. Lietuvos Duk
terų draugijos .suruoštojo madų parodoje. Nuotr Algio A u g ū n o 



PRANEŠIMAS APIE 
NUOSAVYBĖS LIUDIJIMĄ 

KONGRESE 
DONATAS SKUČAS 

1999 m. kovo 25 d. Kongrese 
buvo apklausinėjimai (liudiji
mai) dėl nuosavybių grąžini
mo Vidurio ir Rytų Europoje. 
Liudijimai buvo suruošti Eu
ropos Saugumo ir bendradar
biavimo komisijos (Helsinkio 
komisijos), 106-to Kongreso 
Atstovų rūmų ypatingų įga
liotinių (Commissioners). Liu
dijimams pirmininkavo komi
suos pirmininkas, Kongreso 
atstovas Chistopher H. Smith 
iš New Jereey valstijos. 

Liudyti buvo pakviesti: Val
stybės departamento žemesnio 
rango sekretorius (Under Sec-
retary) Stuart E. Eizenstat, 
specialus JAV įgaliotinis nuo
savybių klausimais Vidurio ir 
Rytų Europoje; Michael Le-
wan, pirmininkas JAV komisi
jos išlaikymui JAV palikimo 
užjūryje; rumunų vyskupas 
John M. Botean; čekų nuosa
vybių raštinės atstovas Jan 
Sammer; slovėnų nuosavybės 
sąjungos pirmininkas dr. Vla-
dislav Beve; ir lietuvių 
„Class Action Complaint 
Group* pirmininkas Vytautas 
Šliūpas. 

Pirmas liudytojas buvo sek
retorius Eizenstat. Jis apž
velgė JAV veiklą šioje srityje 
ir kas darosi atskirose Euro
pos valstybėse. Dėl Lietuvos 
jis pareiškė: „Katalikai daug 
sėkmingiau atgauna nuosa
vybes negu žydų bendrija, ku
ri yra labai susiskaldžiusi" 
(Liudijimai, p. 10). „Lietuvos 
įstatymai leidžia grąžinti nuo
savybes tik Lietuvos pilie
čiams, ir terminas pateikti 
prašymus yra praėjęs. Reika
lavimas, kad žmogus būtų 
nuolatinis gyventojas buvo 
pasalintas" (p. 10). „Teisingu
mas žmonėms Rytų ir Vidu
rio Europoje yra dar toli gra
žu neįvykdytas. Tas yra ypač 
svarbu tier s, kurie buvo dvi
gubos aukos: ir fašizmo, ir 
komunizmo. Kadangi teisin
gumas buvo taip ilgai vilkin
tas, jie turi teisę tikėtis, kad 
demokratinės valdžios veiks 
kaip galima greičiau išspręsti 
šį klausimą, kol jie dar gyvi" 
(p.16) 

jAntras liudytojas buvo pir
mininkas Lewan. Jis daugiau
sia kalbėjo apie padėtį Lenki
joje. Jautriai apibūdino, kaip 
buvo nacių sunaikinta sinago
ga ir kapinės Wyszkov mieste
lyje. Atėjus komunistams, ka
pinės buvo paverstos lauku, 
kuriame buvo sodinamos bul
vės. Jo pirmininkaujančios 
komisijos dėka, miestas grą
žino kapines, Žydų Istorinis 
institutas buvo rangovas, gre
timas lenkas ūkininkas davė 

privažiavimą, ir kapinės buvo 
atstatytos (santrauka liudiji
mo p. 4). Iš liudijimo susidarė 
vaizdas, kad su Lenkija yra 
lengviausia susikalbėti. 

Rumunų vyskupas Botean 
liudijo, kad dabar bažnyčios 
yra atimamos iš katalikų ir 
perduodamos ortodoksams. 
Tas ne kartą sukėlė neramu
mus, reikėjo iškviesti policiją 
ir keliais atvejais net vidines 
saugumo jėgas. Ortodoksų 
hierarchija yra užblokavus 
bet kokį popiežiaus išvažia
vimą iš Bukarešto jo vizito 
Rumunijoje liepos mėnesį me
tu. Net Kuboje popiežius ga
lėjo laisviau važinėti, negu 
Rumunijoje. 

Kitas liudytojas buvo čekų 
atstovas. Jis pareiškė, kad 
1990 metais, Čekijoje parla
mentas panaikino visus ko
munistų nusavinimus ir tuo-
mi grąžino visas nuosavybes 
ankstyvesniems savininkams. 
Deja, 1991 m. buvo išleistas 
kitas įstatymas, kuris apribojo 
atgavimo teisę. Todėl jis tvirti
no, kad nusavinimas buvo pa
darytas 1991 m. valdžios, o ne 
komunistų. 

Priešpaskutinis liudytojas 
buvo Slovėnijos atstovas. Jis 
liudijo, kad Slovėnijos parla
mentas išleido 1991 m. nuosa
vybės atstatymo įstatymą, bet 
nuo to laiko valdžia ėmėsi viso
kiausių priemonių negrąžinti 
nuosavybių. Jis toliau apibū
dino JAV slovėnų pastangas 
atgauti nuosavybes. Baigda
mas savo liudijimą, jis pa
reiškė: „Kaip gali padėti Kon
gresas? 1961 m. Užsieniui pa
galbos aktas numato sankci
jas, kurios taikomos valdžiai, 
pažeidžiančiai Amerikos pilie
čių nuosavybės teises. Šis įs
tatymas turėtų būti panaudo
tas sustabdyti pagalbą Slovė
nijai, kadangi ji, po 1991 m. 
įstatymo atstatymo, vėl de fak
to atėmė ir valdo Amerikos pi
liečių nuosavybes bei siste
mingai tęsia žmogaus teisių 
pažeidimus" (Liudijimas p. 4). 
Po to buvo keletas pavyz
džių, kaip Slovėnija trukdo 
Amerikos piliečiams atgauti 
nuosavybes. 

Paskutinis liudytojas buvo 
Vytautas Šliūpas iš Kaliforni
jos. Jis pradėjo pareikšda
mas, kad pakeičiant Slovėni
jos vardą į Lietuvos vardą Slo
vėnijos atstovo pranešime, vis
ką būtų galima taikyti ir Lie
tuvos valdžiai. Pranešimo me
tu jis išdėstė sunkumus, su 
kuriais susidūrė Lietuvoje, 
bandydamas atgauti savo tėvo 
nuosavybę Palangoje. Daugu
ma tų bėdų jau buvo išdėstyta 

lietuvių spaudoje, tai nekarto
siu. Pranešime jis pareiškė: 
„Užuot nuosavybės atgavimo, 
mes buvome išplūsti, įžeisti, 
patyrėme diskriminaciją, išsi
sukinėjimus, sulaužytus paža
dus ir tiesioginį melą iš vals
tybės pareigūnų visuose 
sluoksniuose. Gaila, bet persi
sunkusi 'homus sovieticus' 
galvosena tebėra iki šios die
nos Lietuvoje" (Liudijimas 
p.l). Po to jis pavyzdžiais įti
kinančiai įrodė visus savo me
tamus kaltinimus Lietuvos 
vyriausybės atžvilgiu. Toliau 
jis liudįjo: „Aš kreipiausi į vi
sus ministrus pirmininkus, 
kultūros ministrus, prašiau 
Seimo pirmininkų, net Lietu
vos prezidentą (asmeniškai ir 
laiškais), bet negavau pagal
bos nei iš vieno. Helsinkio ko
misija parašė kelis laiškus 
Lietuvos vyriausybei apie šią 
ir kitas panašias bylas, ir net 
JAV Kongresas pravedė rezo
liuciją Nr. 562, bet Lietuvos 
'nomenklatūra' nekreipė dė-
mesio"(p.2). 

Ta minima Kongreso rezo
liucija Nr. 562, išleista 1998 
m. spalio 13 d., tarp daug vi
sokių teigimų, taip pat nusa
ko: „Nutarta (4) kreiptis į 
Kroatiją, Čekų Respubliką, 
Latviją, Lietuvą, Rumuniją, 
Slovakiją ir kitas valstybes, 
kurių įstatymai ir nuostatai 
riboja atstatymą ar kompensa
ciją už neteisėtai nusavintą 
nuosavybę asmenims, kurie 
gyvena valstybėje, ar yra pi
liečiai tos valstybės, iš kurios 
ieškoma nuostolių atlyginimo 
ar kompensacijos, pašalinti 
tokius ribojimus ir (5) skatina 
anksčiau buvusias totalita
rines valstybes išleisti ir įgy
vendinti įstatymus, kurie grą
žina nuosavybes ar kompensa
cijas už neteisėtai nusavintą 
nuosavybę". 

Į pabaigą Šliūpas pareiškė: 
,J_.ietuvos Seimas turi būti 
skatinamas pakeisti įstaty
mus be atidėliojimo, kad jie 
atitiktų Vakarų įstatymus. 
Lietuvos vyriausybė turi įgy
vendinti tokius įstatymus nea
tidėliojant ir energingai, ir ne
laukti metų metus, iki gali ne
būti likę teisėtų šeimininkų. 
Tik tada Lietuva gali tikėtis 
būti pakviesta nariu į Vakarų 
organizacijas, kaip Europos 
Sąjungą ar NATO" (Liudiji
mas p. 4). 

Po liudijimų buvo apklausi
nėjimai. Apklausinėjimų metu 
paaiškėjo keletas sąvokų: 1. 
Kongresas labai jautrus dėl 
diskriminacijos prieš JAV pi
liečius. Nuosavybės atgavimas 
daugiau nėra, mūsų atveju, 
lietuvių, gyvenančių JAV, rei
kalas. Tai yra JAV piliečių 
reikalas, ar jie lietuvių, ar žy
dų tautybės. Todėl nuomonės 
JAV lietuvių tarpe dėl nuosa
vybės grąžinimo, už ar prieš, 
lieka asmeninėmis nuomo
nėmis. Bandymas įtikinti 
Kongreso narius, kad nereikia 

grąžinti nuosavybių, gali būti 
suprastas kaip veikimas prieš 
JAV piliečių interesus. 2. Vi
sas nuosavybės grąžinimo 
klausimas yra atsidūręs Kon
greso žinioje (Congressional 
Record), todėl būtų beprasmiš
ka bandyti išbraukti ar suma
žinti šios problemos reikšmę. 
3. Beveik visi kalbėtojai vienu 
ar kitu būdu pasisakė už 
sankcijas prieš savo gimtuo
sius kraštus. Žodžių daugiau 
neužtenka. Atkreipkite dėme
sį į cituotą paskutinį V. Šliū
po sakinį. 4. Vii buvo grįžta
ma prie sąvokos, kad diskri
minuojama prieš JAV pilie
čius ir jų nuosavybę, o ne 
prieš JAV gyvenančius atski
rų kraštų tautiečius. Mūsų at
veju, nėra negrąžinama nuo
savybė JAV lietuviams, bet 
negrąžinama JAV piliečiams, 
kurie yra lietuvių ar žydų kil
mės. Si sąvoka buvo kelių liu
dytojų pabrėžta ir pirminin
kas Smith išreiškė pasipikti
nimą dėl diskriminacijos prieš 
JAV piliečius. 

Baigdamas pirmininkas 
Smith apklausinėjimo pasek
mes susumavo maždaug taip: 
1. Visi Kongreso nariai, ke
liaujantys į Vidurio ir Rytų 
Europos kraštus, bus įparei
goti kelti šį klausimą su tų 
valstybių valdžios atstovais. 
2. Trankantis tų kraštų parei
gūnams Kongrese, visi Kon
greso nariai bus įpareigoti 
kelti nuosavybių klausimą 
Vašingtone. 3. Bus paruošta 
dar viena rezoliucija šiuo 
klausimu. Iš diskusijų nesu
pratau, ar ji tik bus paruošta, 
ar ir pravesta. 4. Įpareigojo V. 
Šliūpą pristatyti komisijai są
rašą pirmų 100 ar 200 JAV 
lietuvių pareiškimų, paduotų 
Lietuvos valdžiai 1991 m. dėl 
nuosavybės grąžinimo. Pasiro
do, kad tuometinė Lietuvos 
valdžia, gavusi pareiškimus, 
skubiai privatizavo tas nuosa
vybes, ks*h nereikėtų jų grą
žinti JAV lietuviams. Ne tik 
skubiai privatizavo, bet priva
tizavo beveik vien tik Lietu
vos valdžios pareigūnai. 

Asmeninės pastabos: Nuosa
vybių grąžinimo klausimas 
yra paimtas iš JAV lietuvių 
rankų ir tvarkomas specialių 
interesų Vašingtone. Tie spe
cialūs interesai gali paveikti 
JAV politiką į vieną ar kitą 
pusę. Pirmų dviejų liudytojų 
labai teigiamas nusistatymas 
Lenkijos ir Vengrijos atžvil
giu kelia įtarimą, kad pakvie
timas į NATO gal buvo su spe
cialių interesų pritarimu. Iš 
viso apklausinėjimo tono susi
darė įspūdis — jeigu Vidurio 
ir Rytų Europos valstybės (jų 
tarpe ir Lietuva) nepakeis 
savo nusistatymo dėl nuosa
vybės gražinimo JAV pilie
čiams, jos gali susilaukti labai 
nemalonių pasekmių. Juk kal
bama apie sankcijas. Ypatingą 
susirūpinimą kelia V. Šliūpo 
teigimai, kad 1991 m. buvo 

skubiai privatizuotos tos nuo
savybės, į kurias JAV lietuviai 
padavė prašymus. Mat prašy
mus padavė ne JAV lietuviai, 
bet JAV piliečiai. Jeigu tose 
nuosavybėse gyvena dabar
tinės Lietuvos Respublikos 
Seimo ar vyriausybės nariai, 
tai būtų tarptautinis skanda
las su labai nemaloniomis pa
sekmėmis Lietuvai. 

Kadangi Lietuvos diskrimi
nacija prieš JAV piliečius turi 
atgarsį ir specialiuose intere
suose, kyla klausimas, kaip 
tas gali atsiliepti į Lietuvos 
pakvietimą į NATO. Jeigu 
Lietuva nepakeis įstatymo, ri
bojančio atgavimo teises JAV 
piliečiams, neišleis įstatymo 
pratęsiant pareiškimo terminą 
vėliau negu 1997 m. gruodžio 
31 d. aktyviai nepadės atgavi
mo eigai, tiek dokumentų ieš
kojimui, tiek (įstatymų vykdy
mui, kai ateis 2001, 2002 m. 
ar vėliau, kada vėl bus pakvie
timas, Lietuva ir vėl gali būti 
palikta už „atvirų NATO du
rų". Būtų įdomu spėlioti, kas 
būtų įvykę, jeigu Lietuva, at
gavus nepriklausomybę, būtų 
sutvarkius nuosavybės atgavi
mą, tiek specialiems intere
sams, tiek JAV lietuviams. 
Dabar Lietuvos laukia labai 
neaiški ateitis su jos neprik
lausomybei svarbiu NATO 
klausimu, nes specialūs inte
resai Vašingtone turi labai il
gą atmintį. 

JAV lietuviai, einantys pas 
savo Kongreso narius ir pra
šantys paramos Lietuvos pak
vietimui į NATO, turėtų tu
rėti paruoštą trumpą ir aiškų 
atsakymą į maždaug tokį 
klausimą: „Kodėl JAV Kon
gresas turėtų remti Lietuvos 
pakvietimą į NATO, kada Lie
tuva diskriminuoja prieš JAV 
piliečius, negrąžindama jiems 
jų teisėtų nuosavybių?". As
menys, norintys susisiekti su 
komisija, gali skambinti Mau-
reen T. Walsh, patarėjai nuo
savybės teisėms, tel: 202-225-
1901. 

* Nuo sausio 1 d. supa
prastintos sąlygos, ypač jau
niems žmonėms, gauti valsty
binę socialinio draudimo inva
lidumo pensiją, taip pat su
teikta teisė mirusiojo vaikų 
globėjams gauti našlių pensi
ją, kai našlaičius vaikus globo
ja keli asmenys. Taip pat su
teikta teisė mokėti šalpos pen
siją ne tik tėvams, slaugan
tiems namuose vaikus invali
dus ir vaikus I grupės invali
dus nuo vaikystės, bet ir šių 
vaikų globėjams ar rūpinto
jams. Teisę gauti šalpos pensi
ją įgijo motinos, pagimdžiusios 
ir išauginusios 5 ir daugiau 
vaikų iki 8 metų, jeigu jos pri
pažintos I ar H grupės in
validėmis ir neturi darbo sta
žo, reikalingo invalidumo pen
sijai gauti, nes augino vaikus. 

Danutė Bindokienė 

Devyneri metai 
„stebuklų keliu" 

Vakaras. Jie renkasi, kaip 
viena šeima, persimeta šiltu 
pasisveikinimu, sėdasi aplink 
ilgą stalą: Marytė, Jurgis, Ly-
dija, Pranute, Petras, Algis, 
Vilytė... Iš viso dvylika 'šios 
šeimos narių yra daug dau
giau). 

Veidai liudija, kad diena 
buvo ilga, varginanti. Tačiau 
jie susirinko prikalbėti, bet 
skatinami bendro tikslo: padė
ti pagalbos reikalingiems. 

Stebint tą, jau gerai pa
žįstamą, šeimą, pirmą kartą 
sukužda mintis, kad tie, ku
riuos mes su pasididžiavimu 
vadiname .jaunąja karta", jau 
yra persiropštę per jos slenks
tį ir atsidūrę viduriniosios 
kartos buveinėje. Juk tokio 
amžiaus, kaip daugumas sė
dinčiųjų prie stalo, buvo mūsų 
tėvai, kai atvyko į šį kraštą. 
Tuomet jų niekas , jaunimu" 
nevadino. Tik daug vėliau, kai 
jaunesniųjų pradėjome pa
sigesti veikloje, jaunystės am
žiaus ribai krovėme vis di
desnį skaičių krūvį, kol tas 
krūvis pradėjo jai lenkti pe
čius ir baltinti plaukus. 

Staiga grupė susikaupia, 
nuovargis iš veidų pranyksta 
— prasideda darbas, dėl kurio 
čia susirinko. Tai Lithuanian 
Mercy Lift organizacijos — 
jeigu šią grupę apskritai ga
lėtume organizacija vadinti — 
posėdis. Nors posėdžiui vado
vauja Jurgis Lendraitis (LML 
pirmininkas.), bet čia lygios 
teisės visiems dalyviams, visi 
žino savo įsipareigojimus, ku
riuos savanoriškai užsikrovę, 
visi pažadus atlieka, tad nuo
taika jauki, lengva pasakoti, 
kas padaryta, kas netrukus 
bus atlikta. Dirbama be komi
tetų, komisijų, įgaliojimų „iš 
aukščiau" ar prakalbų. Nors 
darbai, kuriuos LML nariai 
atlieka yra tiesiog milžiniški, 
apie juos kalbama taip pa
prastai, tarytum daugiau kaip 
šimto talpintuvų, prikrautų 
humanitarinės ir medicininės 
pagalbos Lietuvai, išsiuntimas 
— o ką jau bekalbėti apie pa
ruošimą — yra pilkiausia kas
dienybė. 

Kai Lietuvių fondas (ar ku
ris kitas užsienio lietuvių fi
nansinis židinys) su džiaugs
mu skelbia apie milijono dole
rių paramą Lietuvai, kai di
džiuojasi, kad pagrindinis ka
pitalas artėja prie 10 mln., 
peržvelgus LML apyskaitą ir 
joje atradus, kad iki š.m. kovo 
30 d. (kai vyko šis posėdis) į 
Lietuvą išsiųsta paramos už 
82,131,412 dol., yra tiesiog 
nuostabu, ką gali atlikti tyli ir 
darbinga, ir palyginti nedi
delė, pasiryžėlių grupė, kuo
met ji vadovaujasi artimo bei 

tėvynės meile. Juo labiau, kad 
didžioji dalis LML narių yra 
gimę už Lietuvos ribų. 

Verta dar kartą pažymėti 
kad kone visos lėšos surenka
mos ir talpintuvai pripildomi 
ne iš lietuvių visuomenės ki
šenių, bet per įvairius kontak
tus suiasiojant iš Amerikos 
labdaros organizacijų, medici
nos institucijų, šalpos fondų. 
Daugelis neatsisako padėti, 
jeigu į juos asmeniškai krei
piamasi ir tiksliai paaiški
nama, del ko bei kokia para
ma reikaJinga. Kai posėdžio 
metu dalyviai pradėjo minėti 
didžiųjų aukotojų vardus, ne
galima buvo nepagalvoti, kiek 
pastangų, laiko ir išlaidų 
reikėjo, kad jie sutiktų padėti 
Lietuvai, apie kurią, be abejo, 
nedaug žino. Juk Amerikos 
pramone ir verslas nelabai 
dosniai dalinasi savo ištekliais 
ar pertekliais, jeigu nėra 
įsitikinę labdaros svarba. 

Lithuanian Mercy Lift na
riai dirba savanoriškai, susi
dariusias išlaidas padengdami 
iš savo kišenių. Tai tikras pa
siaukojimo darbas, kuris ver
tas ir daugiau dėmesio, ir pa
lankesnio įvertinimo. Balan
džio mėnesio pabaigoje LML 
paminės savo veiklos devyne
rių metų sukaktį. Tiesa, tai ne 
ypatingai ilgas laikotarpis, bet 
juk LML veikia tik r.uo Lietu
vos nepriklausomybės atkūri
mo pradžios, kuomet atsirado 
būtinybė padėti ligoninėms 
bei kitoms tolygioms instituci
joms. Šiandien dar ta parama 
labai reikalinga, tad ir darbai 
bus tęsiami. 

Mes visi žinome, jog Lietu
vos Vyriausybė vis „nespėja 
ar neturi pinigų."„.parūpinti 
vaistų ir kitų reikmenų, kad 
kiekvienam ligoniui — tiek tu
rinčiam apdraudas arba litų, 
tiek neturinčiam — būtų su
teikta reikalinga pagalba. Ar 
užuominos, kad atsiųstųjų tal
pintuvų turinys netrukus atsi
duria juodojoje rinkoje, gal 
šiaip „nubyra" į šalis, yra tik
ros? Pasak J. Lendraitį, ne! 
Kartais daugiau problemų pa
sitaiko, prieš išsiunčiant tal-
pintuvus iš Amerikos, o Lietu
voje dabar apyskaita yra labai 
tiksli, tvarkinga ir viskas ati
duodama ten, kur skirta. 

Pabaigai verta paminėti, 
kad LML ir šį rudenį ruošia 
lėšų telkimo bei padėkos au
kotojams pokylį, pavadintą 
„Kelionė link stebuklų". Poky
lis vyks rugsėjo 25 d.. Yvette 
VVintergarden patalpose. Atk
reipkime dėmesį į LML 
išsiuntinėtus laiškus, pirkime 
laimėjimų bilietus ir, jeigu tik 
įmanoma, dalyvaukime poky
lyje. 

„GRANDINĖLES" 
REIKŠMĖ IŠEIVIJOS 
LIETUVIŲ KULTŪROS 

GYVENIMUI 
LIGIJA TAUTKUVIENĖ 

Nr.12 Tęsinys 
Su nauja valdyba — nauji užmojai, tam tikri 

persitvarkymai. Orkestro papildymui reikia naujų in
strumentų įsigyti. Visa tai reikalauja naujų lėšų. Krei
pimasis į Clevelando profesines organizacijas ne
atnešė tikėtos paramos. Prieita liūdnos išvados, kad 
.patiems šokėjams, muzikantams, vadovams tenka 
naujas idėjas sugalvoti ir jų įgyvendinimą apsimokėti" 
(„Dirva", 1969.06.27). 

Paskutinis sezono koncertas — birželio 20 d. Statler 
Hilton viešbutyje — Cuyahoga County Sheriff Krieger 
Promotion pokylyje. Po jo senoji „Grandinėlės" valdyba 
ir vadovai padėkojo visiems už sėkmingą sezoną, pa
linkėjo gero poilsio ir išsiskirstė vasaros atostogų. 

1970 metai — keliones į Pietų Ameriką 
Lietuvių tautos, tautinių šokių reprezentantas 

.Grandinėlė" kietu darbu ir ryžtu pasiekusi šiame 
mene aukšto lygio, savo pasirodymais sudomino mūsų 

tautiečius visame laisvame pasaulyje. „Grandinėlė" 
savo gyvavimo laikotarpyje yra davusi 180 koncertų ir 
įvykdžiusi 15 kviestinių išvykų. Nestebėtina, kad jau 
yra gavusi kvietimų ne tik šiais metais koncertų iš
vykai, bet ir 1971 m. 

„Grandinėlės" įvertinimus ir pasiekimus išgirdo ir 
Pietų Amerikos tautiečiai, kurie, nežiūrint didelių 
išlaidų ir tolimos kelionės, ryžosi .Grandinėlę" pa
kviesti koncertams, dalyviams suteikiant neapmoka
mą poilsiui vietovę. Ši maloni kvietimo staigmena 
„Grandinėlės" vadovybei sukėlė nemaža rūpesčio: pa
siruošimas, tolima kelionė, lėšų klausimas, šokėjų 
tėvelių sutikimas ir kt. Bet prieita išvados, kad iš
vykos prasmingas tikslas — PA lietuvių jaunimui, se
nimui ir svetimtaučiams reprezentuoti mūsų tautos 
šokio meną, pateisins išvykos sunkumus ir nematąs 
išlaidas. Todėl, Grandinėlės vadovybė, gavusi lietuvių 
kultūrinių organizacijų pritarimą ir globą, Pietų Ame
rikos lietuvių kvietimą priėmė ir sausio 8 d. Cleve-
lande sukvietė LB atstovų ir paskirų asmenų pasita
rimą išvykos bei lėšų sutelkimo klausimas. 

„Grandinėlės" vadovas L. Sagys susirinkusiems pa
teikė išsamią informaciją, perskaitė PA lietuvių kvieti
mo laiškus, kuriuose pasisakoma, kad „Grandinėlės" 
atvykimas PA lietuviams turės didelės reikšmes ne tik 
mūsų tautinių šokių meno reprezentavimui, bet ir lie
tuvybės ugdymo sustiprinimui" („Draugas", 1970.01. 
19). Pristatomas ir pagrindinis kelionės iniciatorius 

kun. Mykolas Tamošiūnas. Su tokio pobūdžio informa
cija apie „Grandinėlės" planus supažindinama lietu
viškoji visuomenė vos tik prasidėjus Naujiesiems me
tams. 

Sudaromi išvykai globoti bei vykdyti komitetai. Sau
sio 22 d. „Drauge" išspausdinama proklamacija — ra
ginimas paremti „Grandinėlės" išvyką su būsimo au
kotojo anketėle. O ir pati „Grandinėlė" turi užsidirbti 
dalį lėšų. Netrunkama ir atsiliepti — iš pačių toliau
sių Amerikos, Kanados kampų pradeda keliauti įvai
rios dovanos į Vytauto Staškaus namus (Clevelande). 
Ypač susijaudinę vyresnės kartos žmonės jie dalinasi 
savo mažomis pensijinėmis pajamomis, kas kokia ran
kų darbo dovanėle ar paslauga. L. V. sąjungos p a 
movė" Clevelando skyriaus žmonės siųsdami 100 dol., 
pakomentavo: „Mes pirmieji norime parodyti, kad lie
tuviška jaunimo veikla mums yra didelės svarbos" 
(„Draugas", 1970.02.20). „Siunčiu Jums 100 dol. ke
lionės į Pietų Ameriką išlaidoms padengti. Gaila, kad 
esu tik pensininkas ir negaliu daugiau jums padėti" — 
rašė Jonas Žilinskas iŠ Clevelando. „Numezgiau ir 
siunčiu jums dvi poras tautinių kojinių. Senatvėje 
man su pinigais sunkiau. Sakau, gal mano rankų dar
bas jums padės", Kalvaitienė, Clevelandas". „Pado-
vanoju jums kankles. Leiskite į loteriją ir tokiu būdu 
pasidarykite kelionei pinigų", — Pranas Nei manas. 
Clevelandas. „Mačiau šį mielą jaunimą Hartforde. 
Kažkas nepaprasto. Siunčiu nors mažą 25 dol. auką ir 

sakau, kad nelikime nei vienas neatkreipęs dėmesio j 
šį svarbų reikalą", — Juozas Papievis, Har t ford (vi
sos citatos iš to paties „Draugo"). 

Jauna tautinių rūbų audėja .A/dona Vaitonienė iš To
ronto, kuri visą laiką talkino „Grandinėlei", atsiuntė 
dovanų aštuonias priejuostes su geriausiais palin
kėjimais mergaitėms gražiai reprezentuoti lietuvaites 
Pietų Amerikoje. Neįmanoma išvardinti visų gerada
rių, kurie skatino, rėmė „Grandinėlę" ne tik žodžiais. 

Iš A. ir L. Sagių laiško J. Lingiui (1970 m. vasario 11 
d.): „Maišalynė! Artėjant vasario šventei Smetona vėl 
užpuolė vargšą Rytą. Jam padeda ir mūsų šokėjų tė
vas Razgaitis. Turbūt atims vaikus iš grupės. Ruošia 
Liudas Elenutės vietoje dublerį — Liviją, nes jis gali 
tai padaryti visiškai nieko nesakęs koncerto dieną. 
Sako, Babickas veš vaikus \ Lietuvą... Tiek čia tos 
košės, kad jau dabar ir 'Čiurlionis' ir 'Grandinėlė' — 
visi partijai priklauso. Svarbiausia, kad tie visi prie
kaištai ne del Tavęs, o dėl Ryto. Dauguma žmonių pa
sipiktinę ir Smetona, ir Razgaičiu.bet... pasipiktinimu 
tik ir lieka, kai reikia viešai jiems ką sakyti — tyli. 
Nainys ir Barzdukas gauna daug priekaištų iš Chica-
gos del mūsų kelionės. Vaičiūniene paraše Barzdukui 
9 lapų laišką. įrodinėdama, knd mūsų malūno sparnai 
vienas Clevelande, o kitas Maskvoje ir kad mes. va
žiuodami į P. Ameriką, lietuviškai reprezentacijai pa
darytume didžiausią žalą. (...) 

(Bus daugiau) 
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KOVO 11-TOS MINĖJIMAS 
Lietuvos Nepriklausomybės Lietuvai, teikis, Viešpatie, 

atstatymo dienos Kovo 11-tos juos išpildyti, suteik santar-
minėjimas įvyko Pasaulio lie- vės, dvasinės stiprybės ir vie-
tuvių centre, Lemonte. kovo nybės, kad Lietuva klestėtų 
14 d. Sv. Mišias aukojo kun. ūkio ir kitose srityse ir. kad 
Algirdas Paliokas, pasakyda- išeitų iš tos krizės, kurioje ji 
mas šiai progai pritaikytą pa
mokslą. Lituanistinės mokyk
los mokinės Aušra ir Jazminą 
Pumputytės ir Agnė Misiū
naite, pasipuošusios tautiniais 
rūbais, nešė auką. Choras pri
pildė giesmių garsais besimel
džiančių širdis. Sol. Laimutė 
Stepaitienė, akompanuojant 
Mariui Prapuoleniui, pagiedo-

dabar yra. Palaimink, Viešpa
tie, gerųjų pastangas, darbus 
ir maldas". Kovo 11-tos aktą 
perskaitė lituanistinės mokyk
los istorijos būrelio mokinė 
Giedrė Kazlauskaitė. 

Lietuvos generalinio konsulo 
Giedriaus Apuoko paskaita 
buvo visų dėmesingai išklau
syta. Jis priminė, kad nenorįs 

S K E L B I M A I 

jo 2 giesmes, „Dieve, Tėve, gai- šį kartą kalbėti kaip parei-
lestingas"' (M. K. Čiurlionio-K. gūnas, bet kaip Lietuvos pilie-
Banaičioj ir „Ave Maria" (Fr. tis, neabejingas savo šalies li-
Schubert). kimui, — kas vyko 1990 m. 

Po Mišių rinkomės į salę, kovo 11-tą, kas per tą laiką 
kuri atrodė jaukiai, papuošta pasiekta ir ko labiausiai dabar 

Kovo 11-osios paminėjimo programos atlikėjai. U kaires Vanda Mažeikienė, Vaclovas Mažeika, Daiva Meilienė, 
Laimute Stepaitienė, Alina Meilyte, kun. Algirdas Paliokas, SJ, Lietuvos gen. konsulas Čikagoje Giedrius Apuo
kas ir dr. Vilija Ke.-elytė. Nuotr. G. Biskio 

pavasario žiedeliais. Rengėjai 
buvo truputį neramūs, nes tą 
pačią dieną vyko dar du neeili
niai renginiai, salė buvo apy
pilnė. 

Minėjimą atidarė Tautinės 
sąjungos vicepirmininkas Vac
lovas Mažeika. Pasveikinęs 
visus susirinkusius, mintimis 
nukėlė prieš 9 metus, kai Lie
tuvos Aukščiausioji Taryba 
paskelbė visam pasauliui, kad 
nuo kovo 11-tos Lietuva yra 
nepriklausoma valstybė ir ri
kiuojasi į laisvų Europos tau
tų šeimą. 50 metų užtrukęs 
sovietinis Lietuvos pavergi
mas, pasireiškęs žudymais, 
trėmimais, persekiojimais ir 
kalėjimais palietė trečdalį lie
tuvių tautos. Bet blogio impe
rija, nebegalėdama atsilaikyti 
prieš Vakarų kultūrą, civiliza
ciją ir techniką, turėjo praver
ti langą ir įsileisti naujas 
idėjas, nešančias laisvės troš
kimą pavergtoms tautoms. 
Taip, kad Vytautas Landsber
gis Vilniuje, Katedros aikštė
je. Persitvarkymo Sąjūdžio de
monstracijoje 1990 m. sausio 
11d . išdrįso taip kalbėti: „Su
sirinkome čia, kad pajustume 
mūsų bendrumą didelių pa
saulio permainų akivaizdoje, 
kad pareikštume mūsų valią 
patiems spręsti savo likimą, 
kad paskelbtume visuotinį 
Lietuvos žmonių siekį: reika-

pasigendama. Konsulas kal
bėjo: 

„Kovo 11-oji, tai paminklas 
1941 m. birželio sukilimo ko
votojams, pokario partiza
nams, Sibiro tremtiniams, 
Lietuvos išeivijai, neleidusiai 
pamiršti pavergtos Lietuvos li
kimo, Lietuvos Katalikų kro
nikos leidėjams, disidentams, 
visiems išlaikiusiems tikėjimą 
Lietuva, visiems stojusiems į 
kovą ginti jos laisvės". Jis to
liau pasakojo, koks Lietuvos 
gyvenimas buvo prieš kovo 11-
ąją ir tos žinios ne iš knygų ar 
kitų pasakojimų, bet jam pa
čiam teko išgyventi. Jis įdo
miai pastebėjo, kad sovieti
niais laikais jaunimui tauti
nius jausmus ugdė ir su Lietu
vos istorija supažindino dau
gumoje ne tėvai, bet seneliai. 
Gyvenimas buvo dvilypis — 
viena sakoma garsiai ir viešai, 
o kita kalbama tik artimųjų 
tarpe, ir visa tai neugdė žmo
gaus geriausių savybių. Žmo
nės vengė visuomeninės veik
ios, daugiausia rinkdamiesi 
menininko, mokslininko, kul
tūrininko profesijas. Tai nebū
tų bloga, bet neišvystė visuo
meninio gyvenimo, ko dabar 
labai pasigendama Lietuvoje. 

Nuo 1990 m. praėjo nemažai 
laiko. Daug kas padaryta. 
Nebėra svetimos kariuome
nės. Lietuva tampa pilnavertė 

laujame laisvės ir nepriklau- tarptautinės bendrijos nare 
somybės". Ir tas reikalavimas ne tik prašydama dėmesio ir 
įvyko lygiai po dviejų mene- apgynimo, bet jau pati daly
siu, 1990 m. kovo 11-tą dieną, vaujanti taikos palaikymo 
Aukščiausiajai tarybai pasi- pajėgose Bosnijoje ir Kroati-
rašant ir paskelbiant Lietuvos joje, yra asocijuota Europos 
nepriklausomybės atstatymo Sąjungos narė ir stipri kandi-
aktą. Tai buvo pirmas ir le- datė į NATO. Tuo pačiu auga 
miamas smūgis Sovietų Są- ir pasitikėjimas savimi, gana 
jungai. sėkmingai vystoma krašto ap-

Jis pakvietė Daivą Meilienę saugos sistema, kur aktyviai 
vadovauti tolimesnei progra- dalyvauja JAV kariuomenės 
mai. Sugiedojus himnus, vado- patirtį turintieji Amerikos lie-
vaujant sol. Laimutei Stepai- tuviai. Užsienio šalys gerai 
tienei. Daiva Meilienė pakvie- įvertina vykstantį progresą, 
tė susikaupimo minute pa- Visiems turbūt rūpi koks 
gerbti visus kovojusius ir žu- yra žmonių gyven ;mas dabar 
vusius už Lietuvos laisvę. Lietuvoje, ką davė Nepriklau-
Kun. Algirdas Paliokas savo somybė. Vieningo atsakymo į 
invokacijoje kreipėsi visų mū- šį klausimą nėra. Tenka gir-
sų vardu į Viešpatį sakyda- dėti ir gana griežtos kritikos, 
mas: .Mes turime tiek daug Tačiau tenka pastebėti, kad 
norų, troškimų ir linkėjimų vidutinis darbo atlyginimas 

nuo 30 dol. pakilo iki 260 dfll., 
infliacija sus tabdyta , atsigau
na statyba ir pramone, keičia
si šalies vaizdas, miestai gra
žėja, keliai taisomi, klesti kny
gų leidyba, bankai atsilaikė 
prieš praeitų metų Rusijos fi
nansinę krizę. Tačiau yra ir 
daug problemų: sunki kaimo 
padėtis, sunkiai verčiasi vy
resni žmonės, pensijos mažos, 
ideaių stoka, girtavimas, savi
žudybes nusikalt imų skaičius 
bauginantis. 

Bendrai ver t inant dabartį ir 
galvojant apie ateitį nėra pa
grindo nei beatodairiškai eufo
rijai, nei bedugniam pesimiz
mui, tegu ir ne taip sparčiai, 
tegu ir vingiuotai, suklupdami 
ir su klysdami, mes vis dėlto 
judame į priekį. 

Tenka pastebėti , kad didelė 
ir svarbi tau tos dalis išeivijoje 
nesėdėjo rankų sudėjusi, tai 
kas buvo padary ta ir yra daro
ma, ypač čia, Jungt inėse Ame
rikos Valstijose, yra būtina ir 
esminė Lietuvos nepriklauso
mybės saugumo ir klestėjimo 
sąlyga. Todėl šios šventės pro
ga noriu pakviesti — dirbkime 
kartu ir toliau vardan bendro 
tiksio — Lietuvos gerovės, — 
baigė savo žodį gener. konsu
las Giedrius Apuokas. 

Antrą programos dalį pra
dėjo Daiva Meilienė. Daiva — 

TARP MŪSŲ KALBANT 
LIETUVIAI PAMĖGO „CARMEN" 

Lietuva ir Ispanija yra skir
tingo gamtovaizdžio kraštai. 
Taip pat gerokai skiriasi lietu
vių ir ispanų išvaizda, laikyse
na, gyvenimo būdas. Tačiau 
galima teigti, jog lietuviai gė
risi ispanų kul tūra ir ispaniš
ko būdo savybėmis. Ne veltui 
lietuviai pamėgo ir ispaniško 
sukirpimo operą „Carmen". 
Nežinia, kiek kar tų ši opera 
buvo statyta Lietuvoje, tačiau 

puiki čia esančios išeivijos at
žala, Korp. Neo-Lithuania vyr. 
valdybos vicepirmininkė, dir
busi Lietuvos konsulate, akty
viai dalyvaujanti visuomeni
nėje veikloje. J i ne tik puiki 
deklamatorė, bet sugebėjusi 
perduoti meilę eiliuotam žo
džiui ir savo dukrai Alinai. 

Alina puikiai padeklamavo 
Izabelės Baublytės-Balčiūnie-
nės eilėraštį „Tėvynė", kurio 
paskutinis posmelis skamba 
taip: 

Tėvynė — Tai motina mūsų 
Visame pasauly viena. 
Jos niekas atimti negali. 
Tėvynė — lopšinės daina. 
Sekė dr. Vilijos Kerelytės 

dainos. Daktarė Vilija — tai 
kukli, nuoširdži asmenybė. 
Jos subtiliai padainuotos dai
nos - „Oi didūs, didūs" (Motu
zo), „Mėlynaki Nemunėli" 
(Tallat Kelpšaitės), „Tėvyne", 
„Bėk žirgeli" (A. Barniškio) ir 
„Prie mažo namelio" solo, 
akompanuojant ir kai kur pri
ta r ian t Algimantui Barniš-
kiui, buvo dalyvavusių entuzi
astingai priimtos. O „Gražiau
sios spalvos" ir „Žemė Lietu
vos" (Vasiliausko), j au tapu
sios populiariomis, buvo dai
nuojamos pritariant visiems 
susirinkusiems. 

Vaclovas Mažeika, A. L. 
Taut inės sąjungos vardu, pa
dėkojęs visiems, kurie prisi
dėjo prie šio minėjimo surengi
mo ir programos išpildymo, 
pakvietė visus sugiedoti „Lie
tuva brangi", vadovaujant dr. 
Vilijai Kerelytei. 

Tuomi šis, gana gerai pasi
sekęs, minėjimas ir buvo baig
tas. Pagarba Amerikos Lietu
vių Tautinei sąjungai, kuri jau 
eilę metų Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo- kovo 11-
tos d. minėjimus suorganizuo
ja. 

V a n d a Maže ik ienė 
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gerai žinoma, kad Čikagoje 
veikianti Lietuvių opera ruo
šiasi šios operos trečiajam 
pastatymui. Žinia, negalima 
pamiršti ir Čikagoje veikusio, 
K. Steponavičiaus vadovauja
mo, „Pirmyn" choro. Šis cho
ras, be visos eilės operečių ir 
kitų veikalų, buvo scenon iš
vedęs ir operą „Carmen". Čia 
rašančiajam neteko nei maty
ti, nei girdėti to „Carmen" pa
statymo. Tačiau teko stebėti 
mūsų operos choro atliktą 
„Carmen" operos antrąjį spek
taklį. Taip pat turėta malonu
mo atsilankyti į abu antrojo 
„Carmen" spektaklius. 

Ak, regis dar taip neseniai 
teko pirmąjį kartą klausytis 
lietuvių kalba atliekamos to-
reodorų dainos. Neseniai? Po
ne Dieve, tai buvo prieš 40 
metų! Tiksliau pasakius, 1959 
m. balandžio 12 d. Prisimenu, 
sėdėjau kairėje salės pusėje, 
vienoje paskutiniųjų eilių. To
je vietoje buvo gana gerai gir
dėti ir pakankamai gerai ma
tyti. Deja, prasidedant ketvir
tajam veiksmui, reikėjo atsis
toti ir patyliukais išslinkti iš 
salės. Tai privertė padaryti 
neatšaukiama, iš anksto nu
matyta tolima kelionė. 

1973 m. turėta malonumo 
stebėti abu „Carmen" operos 
spektaklius. Dabar, laukiant 
naujausio „Carmen" pastaty
mo, prisimena ankstyvesnieji 
šios operos spektakliai. Pri
simena veikalo eiga, solistai, 
choristai, šokėjai ir t.t. 

Čikagos Lietuvių opera, ba
landžio 18 d. atlikdama Geor
ge Bizet „Carmen", užbaigs 
43-čiąjį sezoną. Artėjančiame 
spektaklyje matysime naujų 
veidų, girdėsime iki šiol ne
girdėtų balsų. Scenoje reikšis 
ir prieš 40 metų dainavusieji 
žmonės. Sakoma, kad choristų 
tarpe yra 19 asmenų, dainavu
sių ankstyvesniuose „Carmen" 
spektakliuose. Jie visi tebesi
jaučią jauni ir... tebėra gražūs. 
Čikagos Lietuvių opera yra 
viena iš nedaugelio organiza
cinių vienetų, kuriame pui
kiausiai sutelpa pokariniai 
ateiviai, čia gimusieji ir ne per 
seniai į šį kraštą atvykę tau
tiečiai. Netrukus galėsime pa
sigėrėti jų,; atliekama daina, 
vaidyba, iuos palydinčia muzi
ka. 

Operos pastatymas reika
lauja įtempto darbo, o esamo
mis sąlygomis — didelio pa
sišventimo ir didokų piniginių 
išlaidų. Teko nugirsti, jog vie
nas kitatautis pasiūlė mūsiš
kiams atsisakyti čigoniškų pa
laidinukių nuomavimo. Tokiu 
būdu. įrirdi, būtų galima su
taupyti pinigų. Jo teigimu, 
pusnuogė apranga didintų su
sidomėjimą, atitiktų „šiuolai
kine" madą ir sumažintų išlai
das Ar bus pasinaudota šiuo 
..biznierišku ' patarimu, ar bus 
imtasi taupymo politikos, su
žinosime balandžio 18 d. 

Kalbama, jog įėjimo bilietai 
„tirpsta" tarytum pavasario 
sniegas. Anot vieno gerbėjo, 
gal reikėtų operai „iškrėsti 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS. VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

T E L 773-585-6624 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(773)5904805 
(708)45-7160 

RIMAS LSTANKUS 
•Greitas ir sąžiningas patarnavimą* 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

Puikus kambarys, sveikas maistas, 
mielaširdinga priežiūra. Visa tai 
rasite Apolonijos namuose, kuriuo
se jausitės tarsi savo Šeimoje. Kaina 
daug žemesnė, nei globos namuose. 
Skambinkite tel. 708-387-2067 
ApotonijaL 

J-> » . K*iEaKREALTOR8 
VjZnRJQW| 7922 S.PUasM Rd. 

— T - J\. 4365S.ArcherAv*. 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir asme
niškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

Parduodamas 2 Mikitų marinti 
namas Kaune, ramioje, gražioje 

vietoje, prie sporto hales, 
Žaliakalnyje. Namas statytas 1992 
m., 300 kv. m. bendras plotas, 190 

kv. m. gyvenamasis ptotas; 
visos komunikacijos; 6 arai žemes. 

Kaina M7.000 • 170,000. 
Tel. 323-6*5-9*02 

BALZEKAS 
MOTORS 

Chrysler Plytnouth Jeep 
4030 Archer Ave. 
tel. 773-847-1515 

Finansavimas 
be pradinės įmokos! 

Realmart fl mm 
Realty Group Inc. 

6602S.PulasldRd. 
Chicago, IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Assodate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Bos. 773-5S5-61M Pager 312-30S-t3t7 
FaxT73-5S5-»»7 

Parduodamas erdvus, iviesus 
„condo" ramioje, lietuvių apgyventoje 
apyl., Oak Lawn, IL; 
2 mieg.. 2 vonios; antras aukštas: 
naujai įremontuotas, nauji kilimai; 
privatus garažas su skalbykla. 
TeL 708-246-1390. Skambinti po 6 v.v 

MAJOR MANUFACTURER 
ONSOUTHSIDE 

Lookjngfor •Machinists 
• Grinders & * Assemblers. 

Ist & 2nd shrfts, firll time permanent 
positions. Exc. pay based on exp 
Mušt be abte to communicate in 
EngKsh. Call: Kristen or Jason 

1-800-416-8662 

i! 
Jos sulaukėte garbingo am

žiaus. Gyvenimas iškėlė naujų 
problemų, kurias išspręsti vienas 
esate nepajėgus. Nenusiminkite, 
pagalbą rasite paskambinę tel. 

708-387-2067 Apokmijai. I 

K29C per/min 
j LIETUVĄ 

GLOBAL KEY 

HAII INC CARO 
i 
» 
3 

Lemont , IL 
Only 8 condos left within 

vvalking distance of 
Lith. World Center, Jewel, 

Walgreen, etc. 
Startsat $125,900. 

Open Sundays 12-4p.m. 
or by appointment. One blk. 
East of State St .on 127 St. 

TeL 630-257-3305 

^•THEfONOI 
_3 S10-J9MIN 

" ^ S20-64MIN 
m SSO-1C6MD4 \ 

Užsakymo Paštu Forma 

šposą". Gal reikėtų išpirkti vi 
sus bilietus ir tokiu būdu iš _ 
provokuoti ateinančiais me-1 
tais surengti ne vieną, o d u ' 
spektaklius? Gal, sakykime, , 
gausus atsilankymas paska-1 
tintų pastatyti ir lietuvio kom-1 
pozitoriaus operą. J 

Tai tokios tokelės, gerbia-, «*"_ 
mieji skaitytojai, belaukiant i "*** 
„Carmen" spektaklio. 

Vrfar 
SI* 

s» 
sst 

X 

X 

X 

Sad <ftwk or aoaey j 
ordarto: LZufcM 
P O Rr>- «1 11A1 
Chicago JL 60681 
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Trtri 

Totai 
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ADORESS_ 

CITY 

21? 

Petras Pe t ru t i s ! 910 KOtTEti VHTUI 
PHKANTUŽSIOOSUMĄ 

• Kla ipėda . Ses. K Vai-t 
čiūnaitės paraginti, Šv. Juozą 
po Darbininko parapijiečiai 
vasario 16 d. rinkosi melstis 
už Lietuvą. Buvo giedamos 
šlovinimo giesmės, remiantis 
Šventojo Rašto mintimis, svars
toma apie Dievą, Tėvynę ir 
tautą. Šv. Mišių metu pa
mokslą sakęs kun. L. Ba-
liūnas, SJ akcentavo kiekvie
no mūsų pastangas kurti Tė
vynėje gėrį. Krikščionys de
mokratai ir tremtiniai pak- | 
vietė visus į Valstybės dienos 
minėjimą, kuris vyko P. | 
Mašioto katalikiškoje vidu
rinėje mokykloje. 
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TKL77S-251-5.22 
Home Health Care Ino. Agency 

ieško asmenų prižiūrėti vyr. 
amžiaus žmones. Anglų k 

reikalinga. Vairuotojo leidimas ir 
rekomendacijos pageidaujamos. 
$75 Dd $120 i dieną. Skambinti 

Phil arba Janusz. tel. 414-763-2615. 

Akių gydytojui 
dr. LINUI SIDRIUI ir šeimai 

šv. Velykų proga 
linkiu sveikatos, kantrybės, 

iltvermės su meile atsidedant 
jo pamėgtam darbui. 

Danutė Brinkienė 

http://Kay.lank.Ht.-
http://Nii.it


RENGINIAI ČIKAGOJE 
1999 METAI 

BALANDŽIO MĖN. 

8 d., ke tv i r t ad i en i — Za
rasų klubo narių pusmetinis 
susirinkimas Šaulių namuose. 

9 d., p e n k t a d i e n i — Dail. 
Aldonos Pečiūrienės meno 
darbų parodos atidarymas 7 v., 
v. Čiurlionio galerijoje. 

10 d., šeštadienį — ALTo 
Čikagos skyriaus darbo konfe
rencija 10 v.r. Jaunimo centro 
meno galerijoje. 

11 d^ sekmadien i — Či
kagos Venezuelos Lietuvių dr-
jos narių metinis susirinki
mas 1 v.p.p. Šaulių namuose. 

— Panevėžiečių klubo narių 
susirinkimas Jaunimo centre. 
Pradžia 12 vai. 

— Mažosios Lietuvos Lietu
vių draugijos narių susirinki
mas 12:30 v.p.p. Balzeko Lie
tuvių kultūros muziejaus pa
talpose. 

Velykų stalas PLC, Le-
monte. 

17 d., šeš tad ien i — Mar
ąuette Parko Lietuvių namų 
savininkų draugijos 60 metų 
veiklos sukakties minėjimas ir 
vakarienė Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos salėje. 

— Dail. Irenos Raulinaitie-
nės (Iš Kalifornijos) parodos 
atidarymas Lietuvių dailės 
muziejuje, Lemonte. 

18 d., s ekmad ien i — Bizet 
„CARMEN" opera Morton au
ditorijoje, Cicero, IL. 3 vai. 
p.p. Stato Lietuvių opera. 

23 d., p e n k t a d i e n i — Jono 
Tamulaičio „Fotografija" paro
dos atidarymas 7 v.v. Čiur
lionio galerijoje Jaunimo cen
tre . 

24 d., šeš tadieni — Žur
nalo „Pensininkas" 15 m. su
kaktuvinė šventė 6 v.v. „Sek
lyčioje". Rengia JAV LB Soc. 
reikalų taryba. 

25 d., sekmadien i — Ope
ros koncertas (pooperinis) 3 v. 
p.p. Jaunimo centre, Čikagoje. 

GEGUŽĖS MĖN. 

2 d., s ekmad ien i — „Laiš
kai lietuviams" žurnalo meti
nė šventė Jaunimo centre. 

— Ketvirtoji muzikos po
pietė — „Fortepijoniniai due
tai" 1 val.p.p. Lietuvių dailės 
muziejuje, PLC, Lemonte. 

— Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinės gegužinė Šaulių 
namuose. 

7 d., p e n k t a d i e n i — Dail. 
Evos Labutytės grafikos dar
bų parodos „Lietuvninkų ir 
prūsų žemėje" atidarymas 
Balzeko Lietuvių kultūros mu
ziejuje vyks 7 vai. vak. Paroda 
tęsis dvi savaites. 

8 d., šeš tad ien i — Ansam
blio „Kanklės" koncertas 6:30 
v.v. Jaunimo centre. Rengia 
LB Kultūros taryba. 

— JAV Vidurio Vakarų apy
gardos rajoninis suvažiavimas 
9 v.r. „Bočių" menėje, Lemon
te. 

9 d., s e k m a d i e n i — „Ma
ma, Tau" pietus 12 vai. PLC 
salėje, Lemonte, rengia Pal. J . 
Matulaičio misija. 

— Anglijos Lietuvių klubo 
pusmetinis narių susirinki
mas Šaulių namuose. 

14 d., p e n k t a d i e n i — 
Čiurlionio galerijos kolekcijos 
„Kolekcija IFparodos atidary
mas 7:30 v.v. Čiurlionio gale
rijoje Jaunimo centre. 

15 d., š e š t a d i e n i — „Gran
dies" jaunimo tautinio ansam
blio 40 metų veiklos sukaktu
vinis pokylis Willowbrook po
kylių salėje, Willow Springs, 
IL. Pradžia 5 v.v. 

16 d., s e k m a d i e n i — Lie
tuvos Dukterų dr-jos 40 metų 
veiklos sukakties minėjimas: 
3v.p.p. šv. Mišios Tėvų Jėzui
tų koplyčioje; 4 v.p.p. akade
mija ir meninė programa Jau
nimo centro didž. salėje. 

— Čikagos Venezuelos lietu
vių dr-jos gegužinė Šaulių na
muose. Pradžia 12 vai. dieną. 

21 d., p e n k t a d i e n i — Poe
zijos diena Jaunimo centre. 
Rengia LB Kultūros taryba. 

22 d., š e š t a d i e n i — Poezi
jos diena Lietuvių dailės mu
ziejuje, PLC, Lemonte. Rengia 
LB Kultūros taryba. 

23 d., s e k m a d i e n i — JAV 
LB Brighton Parko v-bos 
11:30 v.r. ruošiami pietūs Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos mokyklos salėje, 4420 
S. Fairfield Ave. 

— Zarasų klubo gegužinė 
Šaulių namuose. 

BIRŽELIO MĖN. 

5d., š e š t a d i e n i — Muzikos 
vakaras Jaunimo centre, ren
gia LB Kultūros taryba. 

6 d., s e k m a d i e n i —Atei
tininkų Šeimos šventė ir ge
gužinė Ateitininkų namuose, 
Lemonte. 

— Čikagos ir apylinkių Ne
kalto Prasidėjimo M. Marijos 
seselių vienuolijos rėmėjų me
tinis narių susirinkimas bus 
pradėtas 8 vai. r. šv. Mišio-
mis Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje Marąuet
te Parke. Po Mišių susirinki
mas -parapijos salėje. 

— Brighton Parko Lietuvių 
namų savininkų draugijos ge
gužinė Šaulių namuose. Pra
džia 12 vai. 

13 d., s e k m a d i e n i — PLC, 
Lemonte, „Partizano motina" 
paminklo atidengimas/šventi
nimas. 

— Trėmimų ir visos lietuvių 
tautos genocido aukų prisi
minimas, rengiamas ALTo Či
kagos skyriaus. 10:30 v.r. šv. 
Mišios Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijos bažnyčioje, 

DRAUGAS, 1999 m. balandžio 1 d., ketvirtadienis 

Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos Lemonte vaikų choras ir jo vadovas muz. Darius Polikaitis. 

Marąuet te Parke. 12 vai. 
minėjimas parapijos salėje. 

20 d., s e k m a d i e n i — Tau
ragės Lietuvių klubo narių su
sir inkimas Šaulių namuose. 

— Tėvo dienos pietūs, PLC, 
Lemonte. 

26 d., š e š t a d i e n i — Tradi
cinės Joninės V.D. Šaulių 
r inktinės namuose. 

27 d., s e k m a d i e n i — Pen
sininkų s-gos gegužinė Šaulių 
namuose. 

L I E P O S MĖN. 

4 d., s e k m a d i e n i — Lietu
vos Vyčių Vidurio Vakarų apy
gardos metinė gegužinė PLC, 
Lemonte. Pradžia 12 vai. 

9, 10 i r 11 d. s ava i t ga l i — 
Festivalis-karnavalas ant So. 
Western Ave, tarp 44 ir 45 St. 
Pradžia 12 vai. p.p. iki 10 v.v. 

11 d., s e k m a d i e n i — An
glijos Lietuvių klubo gegužinė 
Šaulių namuose. 

— Gegužinė, PLC, Lemonte. 
18 d., s e k m a d i e n i — ALTo 

Čikagos skyriaus gegužinė 
Anio ir Aldonos Grinių sody
boje, Lockport, IL. 

25 d., s e k m a d i e n i — Iš
vyka prie prezidentinių eglių 
ir paminklėlių, esančių Inter
national Friendship Gardens, 
Michigan City, Indiana. 

— Tauragės Lietuvių klubo 
gegužinė Šaulių namuose. 

— Amerikos Lietuvių inži
nierių ir architektų s-gos (AL
IAS) Čikagos skyriaus gegu
žinė Michianoje, MI. 

R U G P J Ū Č I O MĖN. 

1 d., s e k m a d i e n į — Ameri
kos Lietuvių Tautinės s-gos 
Čikagos skyriaus metinė ge
gužinė Ateitininkų namų 
ąžuolyne, Lemonte. Pradžia 
12:30 v.p.p. 

3 d., a n t r a d i e n į — Suval
kiečių klubo pusmetinis susi
rinkimas Šaulių namuose. 

Vasario 7 dienos Lietuvos Vvfiu pasirodyme. IS kaires vaiku grupes sok 
granios komiteto nare Salomėja Dauliene. jaunių šokių grupes mokytoja l 

IU mokytoja Gražina 
idija Rinuiene 

Jonavičienė, pro-

8 d., s ekmad ien į — V.D. 
Šaulių rinktinės administraci
jos gegužinė Šaulių namuose. 

15 d., sekmadien į — Su
valkiečių klubo gegužinė Šau
lių namuose. 

— JAV LB Vidurio Vakarų 
apygardos gegužinė PLC, Le
monte. Pradžia 12 vai. 

22 d., sekmadienį — 
„Draugo" metinė gegužinė 

Marijonų vienuolyno sodelyje. 
29 d., s ekmadien į — Illi

nois Lietuvių respublikonų ly
gos metinė gegužinė PLC, Le
monte. Pradžia 12 vai. 

R U G S Ė J O MĖN. 

5 d., s e k m a d i e n į — Tautos 
šventės minėjimas V.D. Šau
lių rinktinės namuose. 

— Gegužinė PLC, Lemonte. 
9 iki 12 d. — Santaros -

Šviesos federacijos 46-tas su
važiavimas PLC, Lemonte. 

12 d., s ekmad ien i — V.D. 
Šaulių rinktinės gegužinė 
Šaulių namuose. 

— Čikagos Lietuvių teatro 
spektaklis Jaunimo centre. 
Režisuoja Audrė Budrytė. Glo
boja JAV LB Kultūros taryba. 

17 d., penk tad ien į — Mo
ters savaitgalis PLC, Lemon
te. 

19 d., sekmadien į — Vil
helmo Čepinskio ir jo tėvų 
koncertas Jaunimo centre. 

21 d., an t rad ien į — Ša
kiečių klubo pusmetinis susi
rinkimas Šaulių namuose. 

25 d., šeš tad ien į — Lithu-
anian Mercy Lift metinė lėšų 
telkimo vakarienė „Stebuklų 
kelionė" ruošiama „Yvette 
Wintergarden", 311 S. Walker 
Drive, Čikagoje. 

26 d., sekmadienį — 
„Draugo" jubiliejinis pokylis 
Martiniąue salėje. 

SPALIO MĖN. 

2 d., šeš tad ien į — Lietu
vos Dukterų dr-jos metinis 
pokylis Jaunimo centro didž. 
salėje. 

— „Lituanicas" skautų tun-
to«50 metų veiklos sukaktuvi
nis pokylis Willowbrook poky
lių salėje Willow Springs, IL. 

3 d., s ekmad ien į — Lietu
vos himno autoriaus Vinco 
Kudirkos 100 metų sukakties 
minėjimas Jaunimo centre. 
Rengia LB Kultūros taryba. 

— Šakiečių klubo Derliaus 
šventė Šaulių namuose. 

9 d., š e š t ad ien i — Lietuvos 
Vyčių 75 m. jubiliejinė šventė 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos salėje, Marąuette Parke. 

10 d., sekmadienį — Či
kagos ir apylinkių Nekalto 
Prasidėjimo M. Marijos vie
nuolijos seselių rėmėjų metinė 
Šventė-vakarienė. 3 val.p.p. 
šv. Mišios Tėvų jėzuitų kop
lyčioje; 4 v.p.p. vakarienė ir 
meninė programa Jaunimo 
centro didž. salėje. 

— Pabendravimo pietus 12 
vai. PLC salėje, Lemonte, ren
gia Pal. J . Matulaičio misija. 

10 d., s ekmadien į — Ad
ministracijos gegužinė Šaulių 
namuose. 

17 d., s ekmad ien į — LB 
Kultūros tarybos premijų 
šventė Jaunimo centre. 

21 d., ke tv i r t ad ien į — Či
kagos Venezuelos lietuvių dr-
j o s pusmetinis narių susirinki
mas 1 v.p.p. Šaulių namuose. 

24 d., s ekmad ien į — Za
rasų klubo „Krintančių lapų" 
gegužinė Šaulių namuose. 

LAPKRIČIO MĖN. 

4 d., ke tv i r t ad ien į — Za
rasų klubo metinis narių susi
rinkimas Šaulių namuose. 

7 d., sekmadienį — Tilžės 
Akto paskelbimo sukakties 
minėjimas 2 v.p.p. Šaulių na
muose. Rengia Mažosios Lie
tuvos Rezistencinis sąjūdis, 
dalyvaujant Mažosios Lietu
vos lietuvių draugijai, šau
liams, ramovėnams ir visuo
menei. 

— Arvydo ir Nelės Paltinų 
koncertas 3 v.p.p. Jaunimo 
centre. Ruošia Amerikos Lie
tuvių radijas. 

14 d., s ekmad ien į — Ang
lijos Lietuvių klubo metinis 
narių susirinkimas Šaulių- na
muose. 

— Čikagos Lietuvių teatro 
spektaklis Jaunimo centre. 
Režisuoja Irena Leonavičiūtė. 
Globoja JAV LB Kultūros ta
ryba. 

— Madų paroda , PLC, Le
monte. 

20 d„ šeš tadienį — LFK 
„Lituanicos" futbolo klubo me
tinis pokylis PLC, Lemonte. 

21 d., sekmadien į — Ne
priklausomos Lietuvos kariuo
menės atkūrimo 81-rių metų 
sukakties minėjinas Šaulių 
namuose, Čikagoje. Rengia 
Lietuvių karių veteranų s-ga 
„Ramovė". 

28 d., s ekmad ien į — 
„Draugo" didysis koncertas 
Maria mokyklos auditorijoje. 

GRUODŽIO MĖN. 

4 i r 5 d., sava i tga l į — 
Prieškalėdinė mugė PLC, Le
monte. 

5 d., s ekmadien į — Tau
ragės Lietuvių klubo metinis 
narių susirinkimas Šaulių 
namuose. 

12 d., sekmadien į — V.D. 
Šaulių rinktinės Kūčios Šau
lių namuose. 

19 d., s ekmadien į — PLC 
Kūčios Lemonte. 

31 d., p e n k t a d i e n į — 
Naujųjų metų sutikimas šau -

A.tA. 
ALFONSAS GEČAS 

Gyveno Reedsburg. WI. Anksčiau Čikagoje, \Vest 
Lawn apylinkėje. Mirė 1999 m. kovo 29 d. 10 vai. ryto 
sulaukęs 75 metų. 

Gimė Lietuvoje. Tauragės apskrityje, Kvėdarnoje. 
Amerikoje išgyveno 50 metų. 

Nuliūdę liko: duktė Rasa Roseberry, žentas Jeffrey; 
broliai Juozas ir Stasys su ū m o m i s Lietuvoje; svainis 
Karolis Jautakis su šeima. 

Velionis buvo vyras mylimos žmonos a.a. Saulės 
Jautakytės. 

A.a. Aifonsas buvo ilgametis Lietuvių Operos chor
meisteris. 

Velionis pašarvotas penktadienį, balandžio 2 d. nuo 
3 iki 8 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 
W. 71 St. Atsisveikinimas 6:30 vai. vakaro. 

Laidotuvės šeštadienį, balandžio 3 d. Iš laidojimo 
namų 10 vai. ryto a.a. Alfonsas bus atlydėtas į Švč. ML 
Marijos Gimimo bažnyčią. Po religinių apeigų 10:30 vai. 
ryto, Velionis bus palaidotas Tautinėse lietuvių ka
pinėse. 

Vietoje gėlių prašoma aukoti Lietuvių Operai, „Lie
tuvos Vaikų vilčiai" arba „Lithuanian Mercy Lift". 

Nuoširdžiai kviečiame gimir.es. draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: d u k t ė , žen tas , brol ia i ir ki t i g iminės . 
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-

7600. 

Mielam tauragiškiui 

A.tA. 
JUOZUI (Žuliui) TOLIUŠIUI 

iškeliavus į Anapus , jo žmonai ONUTEI TAMOŠAI
TYTEI, s e se r i a i ALDONAI MARKEVIČIENEI ir 
s e se r i a i D A N U T E I B E N D I K I E N E I bei b r o l i u i 
ZIGMUI nuoširdžiausią užuojautą reiškia 

Vanda Krasauskaitė Petkienė 

A.fA. 
Kun. klebonui ALBINUI MARČIUI 
iškeliavus Amžinybėn, jo sesutę URŠULE EIDIETIENĘ, 
brolį VALENTINĄ MARTI, jų še imas ir kitus gimines 
nuoširdžiai užjaučia 

Zenonas ir Vanda Petkai 

] 

lių rinktinės namuose. 
— Naujųjų metų sutiki 

mas PLC, Lemonte. 

• Riedant į pakalnę, net ir 
akmenys ratuoti. 

Meksikiečiu patarle 

• Geros vedybos yra kaip 
neįtikėtinas pensijos fondas. 
Per visą produktingą gyve
nimą į jį krauname visa. ką 
turime, o, metams bėgant, jis 
keičiasi iš sidabro į auksą, į 
platiną. 

Willard Scott 

„DRAUGAS" informuoja; „DRAUGAS" formuoja; 

„DRAUGAS" išeivijos ir Lietuvos jungtis; 

„DRAUGAS" lietuvybės švyturys ir sargas! 

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ" 
f,U»iAUrjJ-\ DOflmKlJfJ-J j-.VJ'i f.y5 OMijyitt-i.-'*'Wii 

* — ^ £ ^ Neringa Ine Ž?č su Nek Pr Marijos Seserimis 
organizuoja ir praveda stovyklas 

Neringos" stovyklavietėje Venmorrte 

99m. "MERINGOS" STOVYKLOS 
UETUV1Ų KALBA liepos 11-25 d d - vaikams 10-16 metų 
liepos 25-31 d d - vaikams 6-10 metų ^ 
liepos 25-31 d d. - vaikams 13-16 metų K<=>/9 
rugpiūčio 1-7 d.d - šeimoms su mažais vaikučiais 
ANGLŲ KALBA - LIETUVIŲ KILMĖS £ J 
rugpiūčio 8-21 d d - vaikams 7 16 metų " • 
rugpiūčio 21-24 d.d. - šeimoms su mažais vaikučiais 

INFORMACIJA - REGISTRACIJA 
kreiptis [ Daną Grajauskartę: 

66 Sahsbury Re! Watertown MA 02472 
tel: 617-923-4583 e-ma'l nerirnai@yahoo.com 
m 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 
Mutual Federal Savings and Loan 

Association of Chicago 
2212 VVest Cermak Road, Chicago, IL 60608 

(773) 847-7747 
Casimir G. Okaas, President 

Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 91 Metas 

file:///Vest
http://gimir.es
mailto:nerirnai@yahoo.com


6 DRAUGAS, 1999 m. balandžio 1 d., ketvirtadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE, 

Naujai įsteigta Freida A. 
Al t ar stipendija buvo skir
ta Northern Illinois u-to 
trečiųjų metu muzikos stu
dentui Blake Jancius. Dar 
lankydamas gimnaziją, B. 
Jancius pasižymėjo muzikos 
srityje, laimėdamas „Semper 
Fidelis Award" ir pučiamųjų 
instrumentų orkestre, vado
vaudamas savo divizijai. Uni
versitete jis priklauso studen
tų profesionaliai muzikos or
ganizacijai Phi Mu Alpha Sim-
fonia, ir yra savanoriu dirbęs 
apylinkės gimnazijos orkes
truose. „Jo pažymiai, mokslo 
specialybė, lietuvių kilmė, fi
nansinis stovis" ir visuomeni
nis darbas nulėmė sprendimą, 
tarė stipendijos komisijos va
dovė Cathy Altar Siciliano. 

Freida A. Altar 500 dol. sti
pendija, skirta lietuvių kilmės 
muzikos, rašybos ir meno stu
dentams, buvo paskirta š.m. 
vasario mėn. pradžioje. Tačiau 
dar nevėlu pateikti prašymą 
Augie J. Altar 500 dol. stipen
dijai, kuri skirta lietuvių 
kilmės sveikatos ir žemės ūkio 
studentams; užpildyta anketa 
ir pareikalauja informacija 
turi būti pristatyta iki š.m. 
gegužės 31 d. Norintys smul
kesnės informacijos, kreipki-
tės raštu į: The Augie J. Altar 
Scholarship, c/o 7115 W. 91st 
Street, Bridgeview, IL 60455-
2048. 

Antanina Repšienė, Chi-
cago, IL, „Draugo" bendradar
bė, aktyvi ALTos veikėja ir 
daugelio gerų darbų rėmėja 
Draugo fondui pavasario va
jaus proga iš savo kuklių pa
jamų įteikė 150 dolerių, prie 
ankstyvesnių 850 dol. įnašų ir 
su 1,000 dol. tapo DF garbės 
nare . Sveikiname naują gar
bės narę ir labai dėkojame už 
nuoširdžią paramą Draugo 
fondui. 

Primename: tradicinis „Ve
lykų stalas" balandžio 11 d., 
Atvelykio sekmadienį, 12 vai., 
Pasaulio lietuvių centro di
džiojoje salėje. Reikia paskam
binti Aldonai Palekienei tel. 
706-448-7436 ir užsisakyti vie
tas. Laikas bėga labai greitai, 
rengėjams svarbu žinoti, kiek 
pagaminti maisto. 

Evanston Ethnic Arts fes
tivalio rengėjai ieško meni
ninkų, kurių originalūs dar
bai atspindi įvairias pasaulio 
kultūras. Vidurinių vakarų 
didžiausias tarptautinis meno 
ir kultūros festivalis vyks 
Michigan ežero pakrantėje, 
Evanston mieste, liepos 17-18 
d. Dalyvaus per 125 meninin
kai Bus muzikos, pasirody
mų, etninių skanėstų, užsiė
mimų jaunimui ir senimui. 
Meniniai darbai bus premijuo
jami. Praeitų metų festivalyje 
dalyvavo per 25,000 žmonių. 
Menininkai privalo registruo
tis ir sumokėti registracijos 
mokestį iki bal. 16 d. Norintys 
smulkesnės informacijos 
kreipkitės į Theresa Pacione, 
tel. (847) 491-0266 arba (847) 
328-2100. ext. 2470. 

Valerija ir Juozas Sta
naičiai, Oak Lawn, IL. atsi
lankė ..Drauge" įteikė 1,000 
dolerių Draugo fondui, prie 
ankstyvesnių 200 dol. įnašų, 
tapdami DF garbės nariais. 
Sveikiname naujus garbės na
rius ir dėkojame už dosnumą, 
Kviesdami ir kitus „Draugo" 
skaitytojus pasekti šiuo labai 
gražiu pavyzdžiu. 

Panevėžiečių klubo pus
metinis susirinkimas šaukia
mas balandžio U d., per Atve
lykį, 12 vai., Jaunimo centro 
klasėje. Visi nariai maloniai 
kviečiami susirinkime daly
vauti. Kviečiame ir naujai at
vykusius panevėžiečius atsi
lankyti. 

LKV sąjungos „Ramovės" 
Čikagos skyriaus narių susi
rinkimas vyks balandžio U d., 
sekmadienį, 12 vai., Jaunimo 
centro patalpose. Kviečiami 
visi skyriaus nariai susirinki
me dalyvauti. 

Didžiosios Savaitės pa
maldos Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijoje. Didįjį Ketvirta
dienį — lietuviškos Mišios ir 
procesija 7 vai. vakare; Didįjį 
Penktadienį — 3 vai. p.p. 
Kryžiaus pagarbinimas ir 
komunija anglų kalba, 7 vai. 
vak. — lietuvių kalba; Didįjį 
Šeštadienį maisto palaimini
mas 1 vai. p.p, Velykų vigilija 
anglų kalba 5 vai. p.p., 8 vai. 
vak. — lietuviškai. Velykose 
Prisikėlimo Mišios 7 vai. r. 
(lietuvių kalba). 

Išpažinčių klausoma: ket
virtadienį 8:30 vai. r., 6-6:30 
vai. vak.; penkt. 9-9:30 vai. r., 
6-6:30 vai. vak.; šešt. 9-9:30 
vai. r., 3-3:30 vai. po piet. 

Naujai įsteigta Freida A. Altar stipendija buvo skirta Northern Illinois 
universiteto muzikos studentui Blake Jancius. Iš kairės: Blake Jancius ir 
Catherine A. Altar Siciliano. 

Elena Jasa i t ienė , St. Pe-
tersburg, FL, Draugo fondui 
pavasario vajaus proga at-
s ;untė 100 dol., prie anksty
vesnių 900 dol. įnašų ir tapo 
LN F garbės nare . Sveikiname 
naują garbės narę, dėkodami 
už paramą. 

JAV LB Krašto valdyba 
skatina Lietuvių fondo narius 
dalyvauti metiniame suvažia
vime, kuris įvyks balandžio 24 
d., Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte, IL. Negalint suva
žiavime dalyvauti, prašome 
savus balsus pervesti JAV LB-
nei. Įgaliojimus siųsti JAV LB 
Krašto valdybos pirm. Reginai 
Narušienei, 213 West Lake 
Shore Dr., Cary, IL 60013. 

Lietuviškos Mišios Ne
kalto M. Marijos Prasidė
jimo parapijos bažnyčioje 
Brighton Parke, Velykų dieną 
10:30 vai. r. Giedos operos so
listė Inesa Linaburgytė. 

„Židinio" povelykinės pa
maldos dvasinio prisikėlimo 
nuotaikoje įvyks šeštadienį, 
balandžio 10 d., 4 vai. p.p., Jė
zuitų koplyčioje. Čikagoje. Vi
si nuoširdžiai kviečiami jose 
dalyvauti. 

ALRK Moterų sąjungos 3 
kuopa kviečia nares ir visus, 
kas tik norėtų, dalyvauti ben
droje maldoje ir susikaupime 
Didįjį Penktadienį, nuo 9 iki 
10 vai. r., Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos bažnyčioje, 
Marąuette Parke. 

Ona Puzinauskienė, River 
Forest, IL., Draugo fondo gar
bės narė, pavasario vajaus 
proga atsiuntė 250 dol. prie 
ankstyvesnių 1,750 dol. įnašų, 
vyro a.a. Zenono Puzinaus-
ko, vieno didžiųjų Lietuvos 
sporto korifėjų atminimui. Jo 
nuopelnai Lietuvos krepšiniui, 
jo parama lietuviams sporti
ninkams Vokietijoje DP sto
vyklose, turint aukštas parei
gas YMCA organizacijoje, su 
pagarba minima mūsų visuo
menėje ir sporto veteranų 
tarpe. Už didele paramą, viso 
2.000 dol., Draugo fondas 
nuoširdžiai dėkoja. 

Dr. Ona Daugirdienė, jau
nosios kartos veikli visuome
nininke, kandidatuoja į Lietu
vių fondo tarybą. Už ją bus 
balsuojama LF suvažiavime 
balandžio 24 d. Lietuvių fondo 
narius kviečiame suvažiavime 
dalyvauti ir jos kandidatūrą 
paremti. Suvažiavime negalin
tieji dalyvauti ją taip pat ga
lite paremti, siųsdami jai savo 
įgaliojimus adresu: 15 W. 560 
- 89th Street. Hinsdale. IL 
60525. 

ČIKAGIEČIAI 
LAIMĖJO Š. AMERIKOS 
LIETUVIŲ KREPŠINIO 

PIRMENYBES 

Čikagos Akademinio sporto 
klubo „Lituanicos" senjorų vy
rų komanda pakartojo per
nykštę pergalę ir laimėjo 
Šiaurės Amerikos Lietuvių 
senjorų krepšinio pirmenybes, 
praėjusį savaitgalį — kovo 27-
28 d. vykusias Čikagos apy
linkėse. Į šias metines aukš
čiausio lygio pirmenybes Šiau
rės Amerikoje buvo susirinku
sios 6 komandos — 3 iš JAV 
ir 3 iš Kanados. 

Pirmąją varžybų dieną buvo 
rungtyniaujama dviejose gru
pėse. „A" grupėje geriausiai 
pasirodė šeimininkai — vietos 
„Lituanicos" senjorai, kurie 
įveikė savo varžovus — Cle-
velando „Žaibą", ir Toronto 
„Vytį". Kitoje grupėje taip pat 
su dvejomis pergalėmis nu
galėtojais tapo Detroito „Kovo" 
krepšininkai. Jie visi rungty
niavo North Central kolegijos 
Naperville, IL, sporto rūmuo
se. 

Sekmadienį buvo persikelta 
į naują Lemonto parko pas
tatą, kuriame vyko baigminiai 
susitikimai. Dėl aukščiausių 
apdovanojimų susitiko grupių 
nugalėtojai — čikagiečiai su 

krepšininkais iš Detroito. Pir
mame kėlinyje savo sugebėji
mus geriau demonstravo „Li-
tuanicos" atstovai, tuoj pat 
išsiplėšę į priekį ir jį lengvai 
laimėję pasekme 53-27. Ta
čiau po pertraukos žaidimas 
išsilygino ir šeimininkai jau 
mažiau rodė savo pranašumą. 
Tačiau svečiai iš Detroito ne
pajėgė išlyginti. Galutinė pa
sekmė 83-64 čikagiečių naudai. 
Daugiausia laimėtojams taš
kų pelnė dr. Donatas Siliūnas 
— 18 ir Petras Stukas — 17. 

Dėl trečios vietos kovėsi Cle-
velando „Žaibas" ir Toronto 
„Aušra". Žaibiečiai čia visą 
žaidimo laiką turėjų .persvarą 
ir vienu metu buvo atsiplėšę 
15 taškų skirtumu. Nors rung
tynių pabaigoje kiek atsigavo 
ir Kanados atstovai, tačiau 
nesugebėjo įveikti kovingų 
clevelandiečių, kurie laimėjo 
71-64. 

Paskutines dvi vietas pasi
dalino Kanados komandos — 
Hamiltono „Kovas" ir Toronto 
„Vytis". Kovojant dėl penkto
sios vietos, pirmieji nugalėjo 
Torontą 74-62. Reikia pasaky
ti, kad pernai Clevelande vy
kusiose panašiose pirmeny
bėse Hamiltono atstovai buvo 
patekę į baigmę ir tik joje nu
sileido Čikagos „Lituanicai". 

Kovo 27 d. Pasaulio lietuvių 
centro „Bočių" salėje, Lemon
te, buvo pravestas pirmenybių 
dalyvių ir šiaip sporto mėgėjų 
susipažinimo vakaras, kur da
lyvavo arti šimtinė sporto en
tuziastų. 

Gaila, kad pačių varžybų su
sitikimų, kurių pasitaikė ir vi
sai neblogo lygio, nematė dau
giau mūsų sporto mėgėjų. Čia 
daugumoje rungtynes sekė tik 
mūsų krepšinio veteranai, ku
rie jau dvidešimt ar daugiau 
metų aktyviai dalyvauja lietu
vių krepšinio aikštėse, žmonos 
ir jų mažamečiai vaikai. 

Reikia sužymėti pirmenybių 
laimėtojų — ASK „Lituanicos" 
komandos žaidėjus ir jų įmes
tus taškus: Donatas Siliūnas 
— 18, Petras Stukas 17, Steve 
Dissette 15, Tomas Vojacek 
12, Algis Jonynas 9, Jurgis 
Riškus 4, Sigitas Vaznelis 4, 
Darius Siliūnas 2, Vytas Am-
butas 2, Algis Tamošiūnas 0. 

Prie šių pirmenybių vykdy
mo ir pravedimo daugiausiai 
prisidėjo Algis Tamošiūnas. 
Atrodo, kad į Čikagą gausiai 
suvažiavusieji mūsų krepšinio 
veteranai rengėjams — ASK 
„Lituanicai" priekaištų ne
turėjo. 

E. Šulaitis 

Lietuvos vaikų pomokykliniu užimtumu rūpinasi ir akivaizdines mokslo priemones moksleiviams siunčia, 
Čikagos priemiesčiuose susikūręs „Vaiko vartai j mokslą" būrelis. Čia jo narės su Lietuvos Švietimo ir mokslo 
viceministre dr. Gražina Paliokiene, jai viešint Čikagoje. Iš kairės: Violeta Pakalniškienė, Irena Grigaitienė dr. 
G. Paliokiene, Ritonė Rudaitienė, Danutė Dirvonienė, Aldona Kamantienė ir Rita Venclovienė (pirm.). 

Nuotr. Ramintos Marchertienės 

JAV LB KRAŠTO 
VALDYBOS POSĖDIS 

Kovo 28 d. įvyko JAV LB 
Krašto valdybos posėdis, kurį 
pradėjo valdybos pirmininkė 
Regina Narušienė. Darbotvar
kė, susidedanti iš 19 klausi
mų, visų valdybos narių buvo 
priimta vienbalsiai, po patai

symų. 
LB Krašto valdyba dėkoja 

atsiuntusiems Vasario 16 au
kas ir laukia iš visų, dar to 
neįvykdžiusių, apylinkių. Val
dybos pirmininkė pranešė, 
kad bus skelbiama sąskaita 
„Dovana Bendruomenei". Tai 
labai svarbu, norint užtikrinti 
Lietuvių Bendruomenės ateitį. 
Jau surinkta 3,000 dol. 

Jaunimo sąjunga norėtų 
rengti Naujųjų metų puotą ir 
prašo Krašto valdybos pini
ginės paramos. Valdyba nuta
rė, kad pirmiausia Jaunimo 
sąjunga turėtų pateikti pro
jektą numatomai rengti prog
ramai. 

Balandžio 24 d. PLC, Le
monte, įvyks Lietuvių fondo 
metinis suvažiavimas. Bus 
renkama LF taryba, į kurią 
kandidatuoja dr. Vyt. Bie
liauskas, Vyt. Maciūnas ir Rė
dą Pliūrienė. JAV LB Krašto 
valdyba kviečia LF narius 
gausiai dalyvauti. 

Pirmininkė pasiūlė valdybos 
sekretorės pareigas užimti 
Daliai Badarienei, kurios kan
didatūrą dar turi patvirtinti 
LB taryba. 

Kultūros tarybos pirmininkė 
Marija Remienė pristatė nu
matomą programą. Rudenį 
planuojamas surengti V. Ku
dirkos minėjimas ir paroda, 
kuri atkeliaus iš Lietuvos. Jau 
vyksta būsimosios 2001 metų 
Dainų šventės pasiruošimo 
darbai. 2000 metais planuoja
mas ruošti koncertas, kuriame 
dalyvautų solistai iš Lietuvos. 
Na, o šį pavasarį, gegužės 
mėn. visus kviečiame į Poezi
jos dienas, kuriose dalyvaus 
svečias iš Lietuvos, poetas 
Kornelijus Platelis. Poezijos 
dienos vyks Čikagoje. Lemon
te, Clevelande ir Los Angeles. 
Gegužės 6 d. iš Lietuvos at
vyksta „Kanklės". Planuokime 
visi prasmingai praleisti laiką 
su šiuo puikiu ansambliu. 

Dr. Vyt. Bieliauskas kalbėjo, 
kas daroma, padedant Lietu
vai tapti NATO nare. Pranešė, 

kad šiuo metu Lietuvoje vieši 
24 JAV Kongreso nariai, pa
kviesti Vytauto Landsbergio. 
Tai didžiausia ir aukščiausio 
lygio Kongreso delegacija, bet 
kada atvykusi į Lietuvą. Pa
brėžta, kad ši delegacija lan
kosi tik Lietuvoje. 

Taip pat buvo pranešta, kad 
kovo mėn. 1-7 d. įvyko Bend
radarbiavimo komisijos posė
dis. Rezoliucijos buvo priim
tos, diskusijos įvyks būsima
me posėdyje. 

Praėjusių metų spalio mėne
sį pradėtas vykdyti LB atgai
vinimo procesas. Numatoma 
atidaryti duris visiems, norin
tiems tapti LB nariais. Tai 
naujai atvykusieji iš Lietuvos, 
kitataučiai, sukūrę šeimas su 
lietuvaičiais, senų kartų lie
tuviai. Visiems norime pasiū
lyti įsijungti į aktyvią visuo
meninę veiklą. Procesas tęsia
mas, iki kovo pabaigos laukia
ma apie tai pranešimų iš visų 
apylinkių, po to apygardose 
vyks diskusijos. 

„Tinklas" — tai Krašto val
dybos laikraštėlis, informuo
jantis, kas vyksta valdyboje. 
Jūratė Budrienė ruošia lanks
tinuką apie JAV LB lietuvių ir 
anglų kalba. Greitu laiku jie 
bus išsiųsti apylinkėms. 

a 

Būsimoji Tarybos sesija 
įvyks spalio 9-10 d. Milvvau-
kee, WI. 

Pranešta, kad organizuoja
ma konferencija „Dovana Lie
tuvai". Ji įvyks lapkričio 5-7 d. 
Vašingtone. Ruošia Socialinių 
reikalų taryba kartu su Lietu
vos ambasada. 

Švietimo tarybos pirmininkė 
Regina Kučienė pranešė, jog 
lituanistinėms mokykloms 
ruošiama nauja programa, 
supažindinanti su JAV LB. Ją 
tikimasi paruošti iki naujųjų 
mokslo metų. Pasidžiaugta, 
kad mokytojų konferencija 
praėjo puikiai ir dabar ruošia
masi mokytojų studijų savai
tei. 

Socialinių reikalų tarybos 
pirmininkė Birutė Jasaitienė 
pranešė, kad balandžio 24 d. 
vakare „Seklyčioje" įvyks 
„Pensininko" žurnalo vaka
rienė, kurios metu bus pagerb
tas šio žurnalo redaktorius 
Karolis Milkovaitis. 

Kitas JAV Lietuvių Bend
ruomenės Krašto valdybos po
sėdis vyks balandžio 24 d. 
„Seklyčioje". 

Visus maloniai kviečia daly
vauti. 

D. Badarienė 

Lietuvos Dukterų draugija seniūnijos susirinkime. Jame buvo aptartas kepinių pardavimas, kuris vyksta jau 
Šiandien, balandžio 1 d., nuo ankstaus ryto, Lietuvos Dukterų nameliuos* Marąuette Parke. Draugija gegužės 
16 d ruoSiasi paminėti savo veiklos keturiasdešimtmetį. Nuotr. Pran*» 91utien*» 

• Mirgos Kižienės 
Maldos būrelis, Cleveland, 
OH, per Jadvygą Kliorienę, 
atsiuntė $220. Tai jų metinė 
auka Lietuvos našlaičiui. 
Dėkojame! „Lietuvos Našlai
čių globos" komitetas, 2711 
West 71st St., Chicago IL 
60629. (sk.) 

• Gražina Liautaud 
atsiuntė $1500 - tai pinigai, 
skirti invalidui studentui 
nupirkti kompiuterį, kurį jis 
naudoja tik su koja, ir dviejų 
metų stipendiją. Studento 
vardu dėkojame! „Lietuvos 
Našlaičių globos" komi
tetas, 2711 West 71 st St., 
Chicago IL 60629. (sk.) 

• Akcijų, bonų bei kitų 
vertybių pirkime ir par
davime jums nuoširdžiai pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkulis, tel. 
312-879-7750 arba jo sūnus 
Andrius Kurkulis, tel. 312-
879-7751, dirbą su First Al-
bany Corp. Čikagoje. Iš JAV 
ir Kanados skambinkite veltui: 
tel. 1-888-879-7730. (sk.) 

• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 
Tel. (773) 847-7747. (A.) 

• Baltia Ezpress prane
ša, kad visi velykiniai siun
tiniai jau pristatyti gavėjams. 
Sekanti siunta laivu • balan
džio 6 d. Baltia Express ištai
gos tel. 800-772-7624, šiaurės 
Čikagoje Amber Group, tel. 
800-262-3797 ir Jaunimo 
centre, tel. 773-778-7500. (ak.) 

• Balzeko l ietuvių kul
tūros muziejus ieško pilno 
laiko arba valandinių darbuo
tojų. Privaloma rašyti angliš
kai ir lietuviškai, spausdinti. 
Pirmenybė galintiems dirbti 
savaitgaliais. Tel. 773-582-
6500. (sk.) 

• „PENSININKO" žurna
lą, kurį leidžia JAV LB Soc. 
Reikalų Taryba, red. Karolis 
Milkovaitis, galima užsipre
numeruoti adresu: 2711 W. 71 
St., Chicago, IL 60629, tel. 
773-476-2655. Prenumerata 
metams: JAV-bėse, $15, kitur 
$25. Išeina 8 kartus per metus. 
Tai vertinga dovana įvairiomis 
progomis. (sk.) 

• Amerikos Lietuvių ra
dijas, vad. Anatolijus Siutas -
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. 
per WCEV 14.50 AM. Tel. 
773-847-4903, adresas: 4459 
S.Francisco, Chicago, IL 
60632. (sk.) 
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• A.a. Kootrynos Čes-
nienės atminimui gauta $10 
auka iš Peter ir Nancy Lazaus
kas, Houston, TX. Lithuanian 
Mercy Lift dėkoja už šią auką 
ir visas kitas aukas, gautas ą.a. 
Kotrynos Česnienės atmini
mui, (sk.) 
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