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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Rusijos pozicija su 
Lietuva tapo 

griežtesnė 
Vilnius, kovo 23 d. (Elta) -

Šiandien spaudos konferenciją 
Seime surengė valstybinės dery
bų su NVS šalimis grupės vado
vas, ambasadorius Virgilijus 
Bulovas. 

Vertindamas Maskvoje pasi
baigusį Lietuvos ir Rusijos dery
bininkų susitikimą, Virgilijus 
Bulovas pasakė, kad Rusijos po
zicija tapo griežtesnė nei iki šiol. 
Štai, pavyzdžiui, svarstant ar
chyvų grąžinimo klausimą, Ru
sijos delegacijos nariai pareiškė, 
kad nenumatoma grąžinti iš 
Lietuvos išvežtų archyvų. Pasak 
V. Bulovo, Lietuvos grupė sieks, 
kad ši problema būtų svarstoma 
toliau. 

Nieko nepasiekta ir nagrinė
jant klausimą, kodėl vilkinamas 
susitarimo dėl didžiausio palan
kumo prekyboje įsigaliojimas. 
Šiuo klausimu Rusijos delegaci
ja neturi vieningos nuomonės: 
nežinoma, ar tokią sutartį turi 
ratifikuoti Dūma. ar ne. 

Karinio tranzito klausimu Ru
sijos delegacijai buvo paaiš
kinta, jog Lietuvoje rengiamos 
vienodos visoms šalims tokio 
tranzito taisyklės ir statutas, 
kurie bus patvirtinti Seime ir 
turės įstatymo galią. 

Pasaulio Bankas nesus tabdė 
paskolų Lietuvai 

„Pasaulio Bankas keičia nuo
statą, bet paskolų Lietuvai 
nesustabdė", trečiadienį spau
dos konferencijoje pareiškė Pa
saulio Banko misijos Baltijos 
šalyse vadovas Lars Jenrling. 
Surengti spaudos konferenciją jį 
paskatino buvusio Lietuvos 
Banko valdybos pirmininko pa
vaduotojo Aivaro Karaliaus 
straipsnis, teigiantis, jog Pa
saulio Bankas paskolų Lietuvai 
atidėjo. 

Lars Jenrling paneigė šį tei
ginį ir pabrėžė, jog Pasaulio 
Bankas ypač suinteresuotas 
Lietuvos finansinės sistemos ir 
įmonių pertvarkymu. Tačiau, 
pasak jo, kol kas Lietuvos 
bankai dar nėra pasirengė pri
imti ir tinkamai panaudoti ilga
laikių paskolų, skirtų investici
joms į atskiras ūkio sritis, tad 
Pasaulio Bankas nutarė pakeis
ti nuostatą ir pagalbą orientuoti 
į atskirus Lietuvos bankus. 

Pirmoji kredito suma galbūt 
bus mažesnė, tačiau jeigu kre
ditai bus sėkmingai panaudoti, 
jų bus ir daugiau. 

Pasaulio Bankas jau suteikė 
Lietuvai 60 milijonų dolerių 
ūkio atstatymo paskolą, kurios 
grąžinimas atidėtas penkeriems 
metams. Rengiamasi kredituoti 
žemės ūkio, finansinės sistemos, 
energetikos, statybų ir aplinkos 
apsaugos pertvarkymo projek
tus. 

Įšaldyta Ignalinos AE 
sąskaita 

Kovo 24 d. sukanka mėnuo, 
kai įšaldyta Ignalinos Atominės 
Elektrinės sąskaita banke. At
lyginimai darbuotojams mo
kami iš gautų paskolų ir kitų 
šaltinių. Taip atsitiko dėl Lie
tuvos mokesčių sistemos, pagal 
kurią reikalaujama mokėti pa
jamų mokesčius nuo pagamin
tos, nors dar ir neparduotos pro 
dukcijos 
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„Ignalinos elektrinė savo 
pagamintą elektros energiją par
duoda valstybinei energetikos 
sistemai, o šiai tik dabar 
grąžinamos skolos už praėjusius 
metus" pasakė elektrinės gene
ralinis direktorius Viktoras 
Ševaldinas. Jis taip pat pažy
mėjo, kad atominė elektrinė yra 
padidinto pavojingumo objek
tas , todėl tokie dalykai labai 
neatsakingi, nors, pasakė jis, 
„streikai ir mitingai — ne mūsų 
metodas". 

Europiečiai finansuoja 
Baltijos šalių pasienio 

punk tus 

Pagal Europos Sąjungos 
PHARE programą Baltijos šalių 
valstybinių sienų perėjimo 
punktų infrastruktūrai gerinti 
ir muitininkams mokyti paskir
ta 12 milijonų ekiu (Europos Są
jungos piniginis vienetas). 

Dvi dienas Vilniuje vykusia
me regioniniame pasitarime 
PHARE lėšomis buvo pasidalin
t a taip: Estijai — 2 milijonai 
ekiu, Latvijai — 3 milijonai, 
Lietuvai — 4 milijonai ekiu. 1.5 
milijono ekiu — muitininkams 
parengti. 

Lietuva PHARE lėšas panau
dos Kalvarijos ir Medininkų pa
sienio punktams įrengti. Kal
varijos punktas — tai visų trijų 
Baltijos šalių vartai į Vakarų 
Europą. PHARE programos lė
šos Baltijos šalių sienų perėjimo 
punktams finansuoti skirtos pa
gal Didžiosios Britanijos kompa
nijos „W.S. Atkins Internatio
nal Limited" atliktą studiją. 

Lietuva ir Izraelis nori 
plėtoti bendradarbiavimą 

Prezidentas Algirdas Bra
zauskas šiandien priėmė 
Izraelio ambasadorę Lietuvai 
Tovą Herzl. Ambasadorė rezi
duoja Rygoje. 

Pokalbis buvo dalykiškas. 
Apgailestauta, kad šalys ne
pakankamai plėtoja bendra
darbiavimą, mažai investicijų, 
vargiai vyksta prekyba. Pa
reikštas abiejų šalių pagei
davimas pagyvinti santykius 
įvairiose srityse, pagerinti tar
pusavio supratimą. Numatytos 
priemonės, kaip tai pasiekti: 
tartasi dėl greitesnio dvišalių 
sutarčių rengimo ir pasirašymo. 
Iki šiol tarp Lietuvos ir Izraelio 
nėra pasirašyta jokių dvišalių 
valstybinių dokumentų dėl 
bendradarbiavimo. 

Rusijos ambasadorius 
lankosi pas Lietuvos 

prezidentą 

Prezidentas Algirdas Bra
zauskas trečiadienį priėmė 
Rusijos ambasadorių Lietuvoje 
Nikolaj Obertyšev. 

Prezidentas ir ambasadorius 
pasikeitė nuomonėmis apie 
Lietuvos ir Rusijos ekonomijos 
būklę, NATO programą „Part
nerystė taikos labui", Rusijos 
ketinimą pasirašyti jos doku
mentus. Numatoma, kad prie 
šios programos Rusija gali prisi
jungti per artimiausią mėnesį. 

Prieš kelias savaites Rusijos 
ambasada gavo didelį pastatą 
Vilniuje, Latvių gatvėje. 

Jungtinių Tautų pasiuntinys Yasushi Akashi (kairėje) antradieni atskrido j Tuzlos miesto 
aerodromą Bosnijoje-Herzegovinoje, pažymint tigšioi apsupto aerodromo atidarymą Lėktuvu 
atvežtos 22 tonos maisto ir vaistų buvo daugiau simbolinė pagalba, nes paliauboms galiojant, 
pagalbą vežantys sunkvežimiai jau anksčiau pasiekė Tuzlos gyventojus. 

Rusija gavo naują TVF paskolą 
Maskva, kovo 22 d. (NYT) -

Po daugelį mėnesių trukusių 
sunkių derybų Tarptautinis Va-
liutos Fondas antradienio 
vakarą sutiko Rusijai duoti 1.5 
bilijonų dolerių paskolą, o Rusi
ja už tai pažadėjo įvesti naujus 
mokesčius ir griežtai apriboti 
valdžios išlaidas. 

Sutartis, kurią pasirašė TVF 
direktorius Michel Camdessus 
ir Rusijos min i s t r as pir
mininkas Viktor Černomyrdin, 
yra būtina, jei Rusija nori gauti 
ekonominę pagalbą iš Vakarų 
valstybių ir privačių įmonių. 
Min. Černomyrdin ją pasirašė, 
norėdamas įtikinti vakariečius 
bankininkus, kad Rusija tikrai 
nori vykdyti griežtas ekonomi
nes reformas. 

Sutartis taip pat būtina, kad 
padėtų įdiegti pasitikėjimą 
Rusijos valdžia, kad ji tikrai 
vykdys ekonomines reformas. 
Be naujos TVF paskolos, užsie
nio investicijos, kurios jau 
žymiai sumažėjo, galėjo visiškai 
sustoti. O Rusija užsienio in
vestitoriams jau yra skolinga 
daugiau, kaip 80 bilijonų dole
rių. Pasirašius šią sutartį, 
Maskva gali Tarptautinio Va
liutos Fondo prašyti dar 4 
bilijonų dolerių paskolos, o taip 
pat ir priedinės paskolos iš 
Pasaulio Banko. 

Griežtos sąlygos naujai 
paskolai 

Bet naujoji paskola buvo duo
dama su griežtom sąlygom: 
Min. Černomyrdin pažadėjo iki 
balandžio 15 d. surasti naujas 
priemones pakelti valdžios paja
mas, kurių tarpe bus ir nauji 
mokesčiai ir būdai geriau su
rinkti jau galiojančius mokes
čius. Be to, jis sakė, ir vals-

, tybinis biudžetas gali būti su-
I mažintas. 

Nuo 1992 m. TVF jau yra pa
skolinęs Rusijai 2.5 bilijonus 
dolerių, bet tai tik maža dalis 
Vakarų pažadėtos pagalbos Ru
sijai. Beveik visos žadėtos 
paskolos buvo sąlygotos tuo, kad 
Rusija privalo mažinti savo biu
džeto deficitą ir sumažinti inflia
ciją, o Maskva tų dalykų kol kas 
nepadarė. 

Kainos pernai pakilo dešim
teriopai, o biudžeto deficitai ap
skaičiuoti, darant optimistiškas 
prielaidas. Tad iš viso nebuvo 
aišku, ar TVF patvirtins naują 
1.5 bilijono dol. p skolą. 

TVF direktoi «•', Michel Cam
dessus išreiSkė abejones patiek

tu Rusijos biudžeto planu, kurį 
ministras pirmininkas Viktor 
Černomyrdin pristatė Rusijos 
par lamentu i šią savaitę. 
Biudžete yra numatomas 36 
bilijonų dolerių deficitas, arba 
9% bendro gamybos produkto. 
Bet šį mėnesį valdžios statis
tikos rodo, kad infliacija Ru
sijoje praėjusį mėnesį žymiai 
sumažėjo — iki 9.9%. Tai že
miausia infliacija per visus pra
ėjusius metus. 

Černomyrdin sugebėjo 
sumažinti infliaciją 

Premjero Černomyrdino pas
tangos reformuoti krašto ekono
miją nusipelnė teigiamo įverti
nimo net ir iš buvusio finansų 
ministro Boris Fiodorov. Kai jis 
sausio mėnesį pasitraukė iš val
džios, buvo manoma, kad su jo 
pasitraukimu pasibaigs ekono
minės reformos Rusijoje. Tuo 
metu daugelis žinovų pranaša
vo, kad V. Černomyrdin ir to
liau teiks lengvatines paskolas 
bei tiesiog dotuos nepelningas 
valstybines įmones, tuo keliant 
ir infliaciją, bet tie pranaša
vimai neišsipildė. 

Kliūtys ekonominiam 
pasitaisymui 

Bet yra ir rimtų kliūčių 
ekonominiam pasitaisymui. 
Nuo šių metų pradžios 
pramonės gamyba nukrito 25%, 
ir valdžia teberemia daugelį 
nepelningų įmonių. Be to, pa
jamos iš mokesčių toli gražu 
neapmoka valdžios išlaidų. Be 
to, Maskvos numatytos išlaidos 
gali būti nerealistiškai žemos. 
Šią savaitę gynybos ministras 
Pavel Gračev įspėjo, kad biu
džete numatyta 105 bilijonų do
lerių suma gynybai nepadengs 
nei pusės net sumažintos ka
riuomenės išlaikymo kainos. 

Dėl šių priežasčių TVF bei kiti 
ekonomistai yra rimtai susirū
pinę ilgalaikėmis ekonominės 
reformos Rusijoje perspekty
vomis. Bet tuo pačiu, TVF yra 
kritikuojamas, kad tik abejingai 
remia reformas Rusįjoje. Be to, 
V. Černomyrdin turi saugoti ir 
savo politinį kailį, gruodžio 
mėnesį stiprią daugumą laimė
jus reformų priešininkams. 

TVF direktorius Michel Cam 
dessus užtikrino, kad jis žengs 
sekantį žingsnį, teikiant naują 
paskolą, kai tik įsitikins, kad 
Rusija daro viską, kas galima, 

Lietuva ir Rusija susitarė 
dėl perėjimo punktų 

Vilnius , kovo 23 d. — 
Lietuvos Užsienio reikalų mi
nisterija praneša, kad kovo 22 
d. Maskvoje baigėsi vakar pra
sidėjęs Lietuvos ir Rusijos de
rybų delegacijų susitikimas. Jo 
metu buvo parafuotas (sąlygi
niai inicialais pasirašytas) 
projektas tarpvyriausybinio 
susitarimo dėl Lietuvos-Rusijos 
sienos perėjimo punktų. 

Lietuvos delegacija perdavė 
Rusijos delegacijai sąrašą skolų, 
kurių Lietuvos įmonėms ir orga
nizacijoms laiku neapmokėjo iš 
Lietuvos išeinanti Rusijos ka
riuomenė. Lietuvos delegacija 
susitikime pareikalavo, kad 
Rusija įvykdytų praėjusiais me
tais pasirašytus susitarimus, 
kuriuose ji įsipareigojo atidaryti 
lietuvišką bendrojo lavinimo 
mokyklą Maskvoje. Be to, Lie
tuvos delegacija pabrėžė, kad 
lietuvių bendrijoms Maskvoje, 

St. Peterburge, kai kuriuose 
Sibiro miestuose tur i būti 
suteiktos patalpos. 

Delegacijos pareiškė laikan
čios, kad kuo greitesnis įsigalio
jimas sustarimo dėl prekybinių 
ekonominių santykių tarp Lie
tuvos ir Rusijos padėtų plėtoti 
tarpusavio santykius. Delegaci
jos susitikimo metu suderino 
svarbiausias tolesnio darbo 
kryptis, tarp kurių yra muiti
nių, bendradarbiavimo atomi
nės energetikos srityje, pensinio 
aprūpinimo, pasikeitimo nuteis
taisiais , Lietuvos piliečių kapų 
Rusijos priežiūros klausimai. 

Kito susitikimo metu Lietu
vos delegacija pakartot inai 
siūlys svarstyti iš Lietuvos į 
Rusiją išvežtų archyvų grąžini
mo klausimą. 

Kovo 22 d. vėlai vakare dele
gacija grįš į Vilnių. 

mažinant infliaciją ir biudžeto 
deficitus. 

„Turiu tiesiai pasakyti, kad 
dar yra darbo su šiuo doku
mentu", pasakė premjeras V. 
Černomyrdin. ..Apsiėmėme 
įsipareigojimus TVF eksper
tams, ir savo numatytų veiks
mų paketą pateiksime iki ba
landžio 15 dienos". 

Aukštas JAV administracijos 
pareigūnas antradienį pareiškė: 
„Sutartis yra esminė dėl kelių 
priežasčių. Savaime, ji nurodo 
TVF pritarimą Rusijos dabar 
besilaikomai politikai. Bet ji 
taip pat paskatins užsienio in
vesticijas, ir tai turėtų pagelbėti 
reformininkams". 

Min. pirm. Černomyrdin taip 
pat pasakė, kad valdžia dirb
tinai nepalaikys rublio vertės, 
o jo vertė sumažėjo beveik per
pus nuo šių metų pradžios. Kovo 
22 d. rublio vertė buvo 1,750 
rublių už vieną dolerį. 

Neaišku, ar par lamentas 
patvirtins biudžetą 

Tuo tarpu dar nežinia, ką 
valdžiai priešiškas parlamentas 
padarys su premjero patiektu 
biudžetu. Jie tur i galią jį 
atmesti, kaip ir anksčiau pa
darė, ir jie gali reikalauti 
daugiau valdžios paramos ne
pelningoms įmonėms, ir tai nei
giamai paveiktų paskolai stato
mas sąlygas., Jiusijos vyriausy
bė yra pasiruošusi atlikti savo 
dalį", pasakė finansų ministras 
Aleksandr Šochin. Bet jis taip 
pat pasakė: „Mūsų pateiktas 
biudžetas rodo, kad reikės in
tensyvių pastangų". įtaigojant 
parlamento narius, ir tai gali 
būti taip pat sunku, kaip 
derybos su TVF. 

• 

NVS karinė 
intervencija 

prašo JT statuso 
New Yorkas, kovo 17 d. — 

Lietuvos Misijos prie Jungtinių 
Tautų patarėjas Algimantas 
Gureckas pirmininkavo Baltijos 
valstybių misijų pasitarimui, 
kur buvo pasikeista informaci
jomis ir aptarta ateities veikla. 

Susirūpinimą sukėlė Tadži
kistano prašymas, kad JT Sau 
gumo Taryba suteiktų Nepri
klausomų Valstybių Sandrau
gos taikos palaikymo akcijai 
tame krai te J T operacijos 
statusą. Nutarta, kad Baltijos 

Š. Korėjai neleidžiant t ikrinti 
atominių įrengimų, JAV 

grasins sankcijomis 
Vašingtonas, kovo 21 d. 

(NYT) — JAV pradėjo organi
zuoti paramą Jungtinėse Tau
tose siūlysimai rezoliucijai 
pradėti ekonomines sankcijas 
prieš Šiaurės Korėją. JAV taip 
pat pradėjo stiprinti savo karinę 
poziciją Korėjos pusiasalyje, 
įsakydama, kad Pietų Korėjai 
būtų pasiųstos „Patriot" antira-
ketinės raketos. 

Tai vėliausi JAV ėjimai, didė
jant įtampai tarp JAV ir Šiau
rės Korėjos, nes pastarieji ne
leidžia tikrinti jų branduolinių 
įrengimų. Bet norėdamas nura
minti Pietų Korėją, kuri abejo
jo, ar priimti „Patriot" raketas, 
nes tai gali suerzinti Š. Korėją, 
JAV prezidentas Bill Clinton 
pasiuntė laišką Pietų Korėjos 
prezidentui Kim Young Sam, 
užtikrindamas, jog jei Siaurės 
Korėja užpultų Pietų Korėją, 
JAV tai laikytų tolygų JAV 
užpuolimui. 

JAV ėmėsi veiksmų Jungtinė
se Tautose po to, kai Tarptau
tinės Atominės Energetikos 
Agentūros (TATENA) atstovai 
pravedė įsakymą, kad Šiaurės 
Korėja privalanti leisti 
TATENA inspektoriams baigti 
savo darbą ir pavedė JT Saugu
mo Tarvbai toliau spręsti reika
lą. 

JT Saugumo Tarybos nuolati
niai nariai Britanija, Rusija ir 
Prancūzija remia JAV poziciją, 
bet didelis klaustukas lieka dėl 
Kinijos. Pastaroji, jei pasirink
tų naudoti savo veto teisę, 
galėtų sustabdyti šią JAV ini
ciatyvą. TATENA tarybai pra
vedant savą rezoliuciją, Kinija 
susilaikė nuo balsavimo ir kai 
JAV atstovė JT Madeleine Al-
bright kalbėjosi su Kinijos 
atstovu, jis tik atsakė, kad tuo 
tarpu tuo klausimu dar neturi 
nurodymų iš Beidžingo. 

JAV pareigūnai pasakė, kad 
JT Saugumo Taryba nebalsuos 
šiuo klausimu, kol TATENA 
generalinis direktorius Hans 
Blix neišdėstys visos padėties 

valstybių atstovai konsultuos 
Saugumo Tarybos narius dėl jų 
pozicijos šiuo klausimu. A. Gu
reckas kalbėjo su Amerikos 
delegacijos nariu, kurio nuo
mone NVS akcija Tadžikistane 
neatitinka JT taikos palaikymo 
operacijos kriterijų 

Saugumo Taryboje ketvirta
dienį. 

Siūlomoji rezoliucija dabar tik 
grasina ekonominėmis sankcijo
mis, jei Šiaurės Korėja nepaklus 
įsakymui. „Mes sąmoningai lai
komės laipsniškai keliamo 
spaudimo strategijos, norėdami 
išgauti tarptautinės bendruo
menės spaudimą Korėjai, kad ji 
paklustų įsakymui leisti tikrinti 
visus branduolinius įrengimus". 
Šiaurės Korėja tuo tarpu jau 
pareiškė, kad ekonominių sank
cijų uždėjimą jie laikys karo 
veiksmu. 

Todėl JAV siunčia raketas į 
Pietų Korėją, kad ši galėtų apsi
ginti, jei Šiaurės Korėja ją 
pultų, uždėjus ekonomines 
sankcijas. JAV ir Pietų Korėja 
taip pat vėl pradės bendrus ka 
rinius pratimus, kuriuos buvo 
nutraukę, geros valios paro
dymo vardan, vykstant dery
boms su Šiaurės Korėja dėl 
branduolinių įrengimų tikri
nimo. 

Vasarą baigsis 
pirmasis 

privatizavimo etapas 
Vilnius, kovo 17 d. (AGEP) -

Liepos 1 d. baigiasi pirmasis 
turto privatizavimo etapas už 
investicinius čekius. Iš viso 
Lietuvos gyventojams buvo 
išduota 1.3 milijonų litų vertės 
čekių. Iki šių metų vasario 1 d. 
buvo panaudota apie du trečda
liai šių čekių. Manoma, kad 
apie 150 milijonų litų vertės 
čekių — tai yra, trečdalis likusių 
čekių — taip ir liks nepanaudoti. 

Šiuos likusius čekius ruošia
masi paversti valstybės obliga
cijomis, tačiau kai kurie poli
tikai mano. kad juos būtų 
geriau nurašyti, nes obligacijos 
būtų per sunki našta biudžetui. 
Nuo liepos mėnesio turėtų pra
sidėti vadinamas komercinis 
valstybės turto privatizavimas 

KALENDORIUS 

Kovo 24 d.: Liucija. Gab 
rielius, Hilda. Daumantas. Ni 
ka. 

Kovo 26 d.: Apreiškimas Švč 
M. Marijai; Marija, Haroldas. 
Vaišvilkas. Kante 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 

DETROIT, MI 
TARP ŽEMĖS IR DAUSŲ 

Žiemos š a l t ą s a v a i t g a l į 
sušildė išradingi vaizduotės 
peizažai. Sausio 29-30 d. Det
roito lietuvių K u l t ū r i n i a m e 
Centre Lietuvių bendruomenė 
suruošė jau antrą dail . Giedrės 
Zumbakienės parodą. J i mus 
buvo aplankiusi '89-tais metais, 
o dabar atvežė naujų grafikos ir 
mišrios technikos darbų. 

Parodą šeštadienio vakare ati
darė L. bendruomenės švietimo 
vadovė, visuomenininke Janina 
Udrienė, šiltai ir taikliai api
būdindama viešnią ir jos kūry
bą. 

Giedrė Zumbakienė. gimusi 
Lietuvoje, nuo jaunystės gyvena 
Čikagoje. Studijavo dailę St. 
Kavier kolegijoje, toliau tęs
dama studijas Čikagos Meno in
stitute ir Northvvestern uni
versitete, kur i s j a i su te ikė 
grafikos magistro laipsnį. Šiuo 
metu priklauso N ori h Shore Art 
League. VVinnetka fakultetui . 
Kūrybinga ir produktyvi, ji 
plačiai dalyvauja amerikiečių ir 
lietuvių grupinėse parodose, 
nuo Čikagos. New Yorko, Bos
tono iki Alabamos, net tolimųjų 
Havajų ir Lietuvos. Yra suren
gusi t r y l i k a i n d i v i d u a l i ų 
parodų. Po pr is ta tymo trumpą 
padėkos žodi tarė dailininkė. Tą 
vakarą žiūrovai galėjo asmeniš
kai su ja susipažinti ir pasikal
bėti. 

Čia, Dievo Apvaizdos parapi
jos ..galerijoje", buvo išstatyta 
trisdešimt penki spalvotos gra
fikos ir mišrios technikos lakš
tai. Jie pasižymi įdomia kompo
zicija, švelniais toniniais per
ėjimais, skaidriomis spalvomis. 
Vieni žiūrovai domėjosi ramios 
nuotaikos, su „žemiškais" gam
tos motyvais, kaip lapais, šako
mis švelnių spalvų paveikslais, 
kaip ..Lapai ir dangus" . „Žoly
nai" . „Gėlynas", kiti — žavėjosi 
suabstraktintais , dinamiškais , 
pilnais judesio ir erdvės, kos-
miškų motyvų lakštais, ka ip 
„Amžina nakt is" . „Šviesos šal
t inis" , „Prizminė atmosfera". 
Dailininkė be oforto, šilkogra-
fikos, dar mėgsta monotypę 
techniką. J i teigė, kad ateityje 
norėtų daugiau krypti nuo dau 
gialakštės grafikos į vienkartę 
monotypę kūrybą. Nežiūrint ko
kia kryptimi pasuktų, gamtos ir 
kosmoso stilizuotomis užuomi
nomis ji išreiškia savo estetinę 
jausena, sužadina žiūrovo vaiz
duotę ir skat ina asmeniškai jos 
kūrybą interpretuoti . 

Sekmadienį parodą aplankė 
dar daugiau meno mėgėjų, ku
rie įsigijo savo namams daili
ninkės Giedrės Zumbakienės 
grafikos kūrinių. 

Danguo lė Jurgut ienė 

METINIS ST. B U T K A U S 
ŠAULIŲ KUOPOS 

SUSIRINKIMAS 

St. Butkaus šaulių kuopos me
tinis narių susirinkimas sekma
dienį, vasario 27 d., vyko Šv. 
Antano parapijos patalpose, 
Detroite. 

Kuopos pirm. E. Milkus pa
kvietė Joną Bar tkų vadovauti 
susir inkimui. Buvo įneš ta kuo
pos vėliava. Maldą sukalbėjo 
kapelionas kun. Alf. Babonas. 
Mirusieji buvo pagerbti susi
kaupimo minute. Susir inkime 
dalyvavo 30 asmenų — nariai i r 
svečiai. Buvo pasveikint i nauji 
nariai Albinas Pusdešris ir Rasa 
Šostakienė. 

Eduardas Milkus ap ta rė pra
ėjusių trejų metų veiklą. Buvo 
išvykos į „Pilėnus" ir 2 posė
džiai. Numatoma suruošti 40 
metų veiklos sukakt ies šventę. 

I ž d i n i n k a s p a s k a i t ė iždo 
p r a n e š i m ą . I š l a idų t u r ė t a 
1,401.75 dol. Buvo g a u t a s 
pal ikimas, tai šiuo metu kasoje 

t u r i m a 10,221.75 dol. Knygos 
p a t i k r i n t o s , r a s t a , k a d jos 
vedamos tvarkingai. 

Pranešimą padarė ir moterų 
vadovė Ona Šadeikienė. 

Vyko naujos valdybos rinki
mai. 1994-96 m. valdybą sudaro: 
kapelionas kun. Alf. Babonas, 
kuopos pirm. Eduardas Milkus, 
vicepirm. Danutė Petronienė, 
i ž d i n i n k a s M a t a s B a u k y s . 
s e k r e t o r ė Regina J u š k a i t ė , 
ku l tūros reikalams vadovė Ste
fanija Kaunelienė, moterų vado
vė Ona Šadeikienė. Revizijos 
komisija — Jonas B a r t k u s . 
Albinas Pusdešris ir valdybos 
narys Antanas Vait iekait is . 

LŠ s-gos išeivijoje C V pirm. 
Mykolas Abarius pasveikino 
visus . Padėkojo klebonui, St. 
Butkaus šaulių kuopos valdybai 
ir šaul iams už bendradarbia
vimą. Pranešė, kad balandžio 
16-17 d. Čikagoje vyks visuo
t i na s Šaulių sąjungos atstovų 
suvažiavimas. Detroitui suva
ž iav ime atstovaus Eugeni ja 
B u l o t i e n ė , S t e f a n i j a Kau
nelienė, Lidija Mingėlienė, Ona 
Pusdešrienė ir Jonas Sostaka. 
Baigdamas visiems padėkojo, 
kvietė , kad ir toliau visi dirb
t u m e kar tu . 

Susir inkimas baigtas Tautos 
h i m n u ir vėliavos išnešimu. 

Po susi r inkimo visi buvo 
pakviest i pasivaišinti užkan
džiais ir kavute. 

Regina J u š k a i t ė 

MŪSŲ MIRUSIEJI 

A. A. Romualdas Macionis 

Kovo 18 dieną, po gedulingų 
šv. Mišių Šv. Antano bažnyčioje, 
O u r Lady of Hope kapinėse, 
Wyandot te , Michigan, buvo 
pala idotas amžino a tminimo 
Romualdas Macionis, po sun
kios ligos kovo 15 d. miręs Heri-
t a g e ligoninėje, Taylor, Michi
g a n . Velionis buvo „Švytur io" 
jū ros šaulių kuopos valdybos 
na rys , BALFo 76-to skyr iaus 
vicepirmininkas, Ramovėnas, 
T a u t i n ė s sąjungos narys ir Šv. 
A n t a n o parapijos choro narys. 
V e l i o n i s pa l iko žmoną 
Liudviką, sūnų Algį i r marčią 
Barbarą, sūnų Vytą i r marčią 
Dianą, dukrą Laimą ir žentą 
F r a n k Urbanawicz , penk i s 
vaikaičius ir t r i s provaikaičius. 
Laidotuves tvarkė Baužos laido
tuv ių namai. Atsisveikinimą 
pravedė Algis Zaparackas. 

Kaziuko muRei* I>>t̂ >it».-. prisiminimais dalinasi dr Kaatvtm Karveliu, An 
tanas Paikus ir Linas Orentas 

Nuotr. Jono Urbono 

„Švyturio" jūros šaulių kuopos 
nariai dalyvavo uniformuoti ir 
garbės sargyboje budėjo prie 
kuopos vėliavos. Atsisveikinime 
kalbėjo Šaulių sąjungos Išei
vijoje Centro valdybos pir
mininkas ir Detroito Ramovėnų 
pirmininkas Mykolas Abarius, 
Švyturio jūros šaulių kuopos 
pirmininkas Bronius Valiukė
nas ir Amerikos Tautinės sąjun
gos Detroito skyriaus pirmi
ninkas Edvardas Milkus. Viešą 
užuojautą pareiškė Lietuvos 
bendruomenės Detroito apy
linkės valdyba, Detroito Lietu
vių Organizacijų centras BALFo 
76-tas skyr ius , Šv. A n t a n o 
parapijos choras ir vadovas muz. 
Stasys Sližys, „Amerikos Balso" 
radijo klubas ir „Lietuviškų 
melodijų" radijo valandėlė. 

A.a. Albina Lel ienė 

Kovo 21 d., po gedulingų šv. 
Mišių Šv. Antano parapijos 
bažnyčioje, Holy Cross kapinėse 
buvo palaidota a.a. Albina 
Baronaitė-Lelienė, 81 m. am
žiaus, po sunkios ligos kovo 18 
d. mirusi Harper ligoninėje, 
Detroi te . Gimusi Stanionių 
k a i m e . Gyveno D e t r o i t e . 
P r ik lausė „Švy tu r io " jū ros 
šaulių kuopai. Paliko dukterė
čią Danutę Danieliūtę-Amelio 
su šeima Čikagoje ir sūnėną 
Joną Danielių su šeima Cleve-
lande. Atsisveikinimo metu 
kalbėjo „Švyturio" jūros šaulių 
kuopos vicepirm. Juozas Kin-
čius. Laidotuves tvarkė Baužos 
laidotuvių namai. 

A.a . Barbara S a r a p i e n ė 

Kovo 21 dieną, po gedulingų 
šv. Mišių Orchard Lake, Michi
gan, Holy Sepulchre kapinėse 
buvo palaidota a.a. Barbara I. 
Sarap ienė , 93 m. amžiaus . 
Paliko dukrą Marion ir žentą 
L a w r e n c e Ki se l i s , d u k r ą 
Virginią ir žentą Anthony, Gu-
ciardo, seserį Eleanorą Drake ir 
ketur ius vaikaičius. 

SVEIKINAM 
SUKAKTUVININKUS 

Adolfas Merkevičius ir Al
binas Andriušaitis, abu veiklūs 
detroitiečiai, šią savaitę šventė 
savo 80 metų gimimo sukaktis. 
Ilgiausių metų! 

PROGA ĮSIGYTI 
ŠVENTĖMS GERŲ 

PYRAGU 

Verbų sekmadienį, kovo 27 d., 
abejose lietuvių parapijose bus 
galima įsigyti puikių, namie 
gamintų šventinių pyragų. 

Šv. Antano parapijos patal
pose pyragų pardavimą ruošia 
Pirut ietės , o Dievo Apvaizdos 
parapijoje Velykų stalą rengia 
Lietuvos Dukte rų draugija. 
Pelnas skir iamas labdarai. 

REKOLEKCIJOS 

Rekolekcijos Dievo Apvaizdos 
parapijoje vyks kovo 24-27 d. 
Rekolekcijas ves Troškūnų Šv. 
Trejybės parapijos klebonas 
k u n . S a u l i u s F i l ipav ič ius . 
Parapijos švietimo komitetas 
kovo 27 d. po šv. Mišių rengia 
priėmimą kun. Filipavičiui. 
Visuomenė kviečiama. 

lm 

FORT MYERS, FL 
MINĖJOM LIETUVOS 

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
SUKAKTI 

Kovo 6 dieną Lietuvos Laisvės 
Forumas suruošė Lietuvos Ne
priklausomybės minėjimą, į ku
rį gausiai susirinko apylinkės 
lietuviai ir senesnės generacijos 
mūsų tautiečiai. Minėjimas buvo 
pravestas lietuvių ir anglų kal
bomis. 

Regina Jasinskienė, pasipuo
šusi t a u t i n i a i s d rabuž ia i s , 
sukalbėjo maldą už tėvynę 
lietuvių ir anglų kalba. Po tylos 
ir susikaupimo minutės, pager
biant žuvusius už Lietuvos 
laisvę, buvo sugiedota „Marija, 
Marija". 

LIETUVOS VYČIŲ VEIKLA 

Kun. Vito Mikolaitis kalba Lietuvos 
Vyčių metiniame bankete. 

Nuotr. J. Tamulaičio 

112 LIETUVOS VYČIŲ 
KUOPOS SUSIRINKIMAS 

112-tos kuopos mėnesinis susi
r ink imas kovo 15 d. vyko Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
salėje. Pirm. Vida Sakevičiūtė 
vadovavo programai. Maldą su
kalbėjo kan. V. Zakarauskas . 
Dalyvavo ir buvęs šios parapi
jos klebonas kun . An tanas Za
k a r a u s k a s . S e k r e t o r ė Terr i 
Waitkus perskaitė ankstyvesnio 
susir inkimo protokolą. Išklau
sėme iždininkės i r kitų pareigū
nų praėjusio mėn . jų veiklos 
pranešimus. 

Po pranešimų p i rmin inkė pa
kvietė Leoną Narbut į supa
žindinti su šios dienos kalbėtoja 
Biru te Jasa i t i ene . Paskai t i 
ninke išryškino LB Socialinės 
Tarybos teikiamą paramą vy
resnio amžiaus l i e tuv iams , 
kurie, dėl ligos a r senatvės, 
nepajėgia savimi pasirūpinti. 
Vyresniųjų cent ras yra vadi
n a m a m ..Seklyčios" pastate . 
Ten veikia valgykla ir raš t inė, 
kurioje B. Puodienė padeda be
sikreipiantiems įvairiais reika
lais. Trečiadieniais, 2 v. p.p. 
„Seklyčioje" ruošiamos įvairios 
programos, kuriuose gydytojai 
teikia sve ika tos pa ta r imus , 
kviečiami menininkai , solistai. 
Kas ketvirtą trečiadienį muz. F. 
S t ro l i a v a d o v a u j a da inų 
popietei. Po programos visi 
pasist iprina pietumis, kuriuos 
patiekia „Seklyčios" valgykla. 
Šios popietės s u t r a u k i a daug 
vyresnio a m ž i a u s l i e tuv ių . 

Kristina Krul ikienė paskaitė 
Nepriklausomybės Deklaraciją, 
po kurios sekė pagr indinės kal
bos lietuvių ir anglų kalbomis, 
kurias skai tė iš Sebringo at
vykęs žurnal i s tas Vytau tas Se
maška. Savo kalbose jis priminė 
visiems mūsų patr iotų pasiau
kojimą a t s t a t an t Nepriklauso
mybę, vis dar gresiantį pavojų iš 
buvusios sovie tų imperijos, 
sunkia ekonominę padėtį tėvy
nėje, nusikaltusių prieš lietuvių 
tautą ir toliau dar visiškai 
laisvą veikimą, nesulaukiant 
..naujojo Nuernbergo" teismo, 
juos pa t raukt i a tsakomybėn. 
Rusijai plečiant savo įtakos 
sferą, o JAV a u k š t i e s i e m s 
pa re igūnams i r prezidentui 
nerodant jokio užtar imo Balti
jos r e s p u b l i k o m s , p r i m e n a 
mums Sta te Depar tamento pa
taikavimus Sovietams prieš pra
gaišt ingus Ja l tos sutarčių su
darymus.. . 

Po paskaitos Gintas Taoras 
p e r s k a i t ė L i e t u v o s Laisvės 
Forumo p r i imtą rezoliuciją, 
reikalaujant rusų kariuomenės 
išvedimo iš Latvijos, Estijos ir 
Kara l iauč iaus sr i t ies , kartu 
reiškiant padėką Amerikos val
džiai už pastangas, už įtaiga-
vimą tai įvykdyti. 

Sugiedojus J A V ir Lietuvos 
himnus. Forumo pirmininkas 
Vytautas Cha inauskas užbaigė 
minėjimą, padėkojęs visiems 
rengėjams ir a ts i lankiusiems. 
Visi minėjimo dalyviai buvo 
pakviesti pabendraut i , susipa
žinti ir pasivaišint i kava ir 
užkandžiais. 

Vytautas C h a i n a u s k a s 

kurie čia gali įdomiai paben
drauti. Baigdama B. Jasaitienė 
dėkojo Vyčių organizacijai už 
te ik iamą pagalbą Lie tuvos 
n a š l a i č i a m s ir l i g o n i a m s , 
kur iems ši pagalba labai reikal
inga. Kvietė visus vyresnius 
vyčius atsilankyti „Seklyčioje" 
i r d a l y v a u t i k u l t ū r i n ė s e 
popietėse. 

Toliau pirmininkė pranešė 
apie būsimus renginius: 

Balandžio 19 d. — Vyčių 
laipsnių suteikimas. 

Balandžio 24 d. — priešpie
čiai Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos salėje. 

Birželio 18 d. — Apskrit ies 
Vyčių susirinkimas parapijos 
salėje. 

Rugpjūčio 4-7 d. Metinis 
Vyčių Seimas Čikagoje, Mar
riott viešbutyje. Seimo rengėjai 
— Lietuvos Vyčių 16-ji kuopa. 

Susirinkimas baigtas vaišė
mis ir pabendravimu. 

Apol.P. B a g d o n a s 

LIETUVOS VYČIŲ CHORO 
ŽINIOS 

Dalyvavome didingame 
koncerte 

Sekmadienį, kovo 13 d., 4 vai. 
p.p. didžiulis jungtinis choras, 
vadovaujamas muz. Faus to 
Strolios, Vyčių choro dirigento, 
Švč. Mergelės Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parap. bažnyčioje 
at l iko Duboius Septynius Kris
t a u s žodžius, Mozarto Lacri-
mosa, paties dirigento akompa
nuotą giesmę (žodžiai iš Sibiro 
l ietuvaičių maldaknygės) ir 
k i tus kūrinius. Akompanavo 
muz. Robertas Mockus ir paly
dėjo smuikų, dūdų ir gitarų 
o r k e s t r a s . Koncer tas buvo 
filmuojamas ir greit bus paga
mintos garsiajuostės, kurias visi 
galės įsigyti, •pranešėju buvo 
klebonas Antanas Puchenskis. 
Ats i lankė ir garbės svečiai J . 
Eks. arkiv. Marcinkus ir evan
gelikų liuteronų vysk. Hansas 
Dumpys. Bažnyčia buvo pilnu
tėlė klausytojų. Tai buvo su
k a k t u v i n i s koncertas muz. 
Faus tu i Stroliai, nes sukako 25 
metai nuo pirmojo jo diriguoto 
Septynių Kristaus žodžių kon
certo. Koncertas buvo labai 
sėkmingas. 

Pagerbėm dirigentą muz. 
F. Strolią 

Kovo 17 d. Vyčių choras turėjo 
t r u m p ą repeticiją, o pr ieš 
repeticiją Julija Zakarka pra
nešė chorui linksmą žinią, kad 
Lietuvos Vyčių chorui yra pa 
s k i r t a mirusios E leonoros 
Laur in palikimo dalis. Choro 
valdyba, vadovaujama Sabinos 
Ručaitės-Henson, surengė kuk
lias vaišes savo dirigentui pa
gerbti. Ta proga sudainuota „Il
giausių metų", o pirmininkė 
choro vardu sveikino muz. F. 
Strolią ir įteikė jam dovanėlę. 
Sukaktuvininkas t rumpu žo
džiu visiems padėkojo. Be to, jis 
pranešė, kad Vyčių choras yra 
kviečiamas Kapinių dieną gie
doti pamaldose Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse. 

Ruoš iamės dainų šventei 

Šiuo metu choras visą ener
giją nukreipė į t inkamą Dainų 
šventės repertuaro paruošimą. 
Dauguma choristų niekad Lie
tuvos nematę, tu rės progos 
arčiau pažinti savo „šaknis". 
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KA L I E T U V O J E SKAITO? 

Lietuvos gyventojai daugiau
sia skaito dienraštį ..Lietuvos 
rytas" — 24 proc. Antroje vietoje 
— „Respublika" — 18 proc . po 
to buvusi ..Tarybinė moteris", 
dabar ..Moteris" — 16 proc. 
„Lietuvos aidą" skaito 13 proc. 
Lietuvos gyventojų, ..Valstiečių 
laikraštį" — 10 proc.. ..Tiesą" ir 

EUGENE C. DECKER, ODS, P.C. 
4647 W. 103 St., Oak Lawn, IL 

Pirmas apyl. su Northvvestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą karną. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tel. 708-422-8260 

bulvarinį laikraštėli „Europa" 
skaito po 4 proc. 

LINAS A. SIDRYS, M.D. 
Ophtalmologas/Akių Chirurgas 
Chicago Rldge Meo. Center 

9830 S. Rldge'*nd Ava. 
Chicago Rldge, IL 60415 

708 636-6622 
4149 W. 63rd St. 

312-735-7709 
Chicago. IL 

Kab . tol. ( 3 1 2 ) 4 7 1 - 3 3 0 0 

VIDAS J . NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES L IGOS 

7 7 2 2 S. K e d z i e A v e . . 
Chicago. I I I . 6 0 6 5 2 

DALIA E. CEPELE, D.D.S 
f T DANTŲ GYDYTOJA 

7915 W.171st 
V "\J Tinley Park. IL 60477 

(708) 614-6871 
Valandos pagal susitarimą 

Kab. 312-735 4477: 
Rez. (708)246-0067: arba (708)246 6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALVBE - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEOICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosls, Ltd. 
M3»quette Mo-Jlcal Bultdlng 

6132 S. Kedzle 
Chicago. IL 60629 

Tai. (312) 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

Širdies '•' Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CMIR'JRGAS 
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS 

3900 W 95 St. Tai. (708) 422-0101 
Valandos paoal susitarimą 

irmd 3 v p p-7 v v antrd 1?30-3vpr 
trečd uždaryta, ketvd 1-3 v p p 

penkt ir šestd 9 v : -12 v p p 
6132 S Kedzla Ava.. Chicago 

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

ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
i v D O ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IP 

IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 
KOSMETINE CHIRURGIJA 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzi«. Chicago. III. 
Tel. (312) 925-2670 

1185 Dundee Ave. . Elgin, III. 60120 
Tel. (708) 742 0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANIŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd.. Hickory Hills. IL 
1 mylia ( vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. (708) 598 4055 
Valandos pagal susitarimą 

Apol. P. B a g d o n a s 

• 1923 m. sausio 15 d. lietu
viai sukilėliai užėmė Klaipėdą, 
o tų pačių metų 19 d. Klaipėdos 
kraš to atstovų suvažiavime Ši
lutėje nutarta prisijungti prie 
Lietuvos. 

• 1821 m. vasario 24 d. Mek
sika atsiskyrė nuo Ispanijos ir 
paskelbė nepriklausomybe. 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W 55th St . Chicagc W 
Tel. (312)476 2112 

9525 S 79th Ave H'Ckory Hills. IL 
Tai. (708) 598-8101 
Vai pagal susita^ma 

Tel. kabineto ir buto: (708)652 4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ave.. Cicero 

Kasdien I ia 8 a v 
išskyrus reč Šešt 12 iki 4 vai p p 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5635 S. Pulaski Rd . Chicago. IL 

Tai. 312-585-1955 
172 Schiller St., Elmhurat. IL 60126 

708 941 2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais " savaitgalis te1 708-834-1120 

DR.FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai} 

Tyrina akis. pritaiko akinius 
2*18 W 71st St. 

Tel (312) 737 5149 
Vai pagai s'jsitarTna 

Palos Vision Center. 7152 W. 127th St 
Palos Hgts IH Ketv va! 3-6 v v 

Tel. (708) 448-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IP GYDYMAS 
6132 S. Kedzie 

Vai antr 2-4 v p p ir ketv 2-5 v p p 
Šeš'd pagal susitarimą 

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

Namų 708-448-5545 
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 

24S4 W. 71at Street 
(312)434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D.. S.C 
Specialybe — Vidaus i-qų gydytoias 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. ipne Austmį 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. (312) 585-7755 

Kab. te l . (312) 585-0348: 
Rez. (312)779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

42SS W «3rd St 
Vai pagal susitarimą pim-i ir ketv t? 4 

S 0 a j * 1? h penM 10 t? •.*, 

ARAS ŽLIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Medlcal Center-

Napervllle Campua 
1020 E. Ogden Ave.. Sulte 310. 

Nap*rville IL 60563 
Tai. 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tel (1-312) 586-3188 
Namų (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 63rd Street 
Vai pirm. antr . ketv ir penkt 3-6 

Šeštadieniais pagal susitarimą 

• > • 



Graži, žiauri vasara 
Neseniai spaudoje skaitėme 

apie 11 jaunų lietuvių, žuvusių 
kažkokio vokiečio daržinėje. Tai 
įvyko anksti 1945 metais. Juos, 
suvarytus tarnauti pagalbinia
me vokiečių kariuomenės dali
ny, amžinon ramybėn pasiuntė 
amerikiečių aviacijos bomba. 
Apie tragediją ilgai nebuvo ži
noma, nes iš tos grupelės gyvų 
neliko. Žuvo jaunuoliai ir baig
ta. Ne vienas ir ne viena mirė 
nuo sovietinių bombardavimų. 
Dingo be žinios, be pranešimo 
artimiesiems, užversti apkasuo
se, kuriuos Prūsų žemelėje prie
varta rausė vokiečių gynybai. 
1945 m. vasario 14-15 dienomis, 
amerikiečių ir anglų aviacijos 
puolimai sudaužė Drezdeną, ta
da puošniausią Vokietijos did
miesti ir griuvėsiuose palaido
jo šimtus lietuvių. 

Daug mūsų žmonių atsigulė 
Vokietijoje be kapų, be ženklų, 
suplėšyti, sudarkyti. Net ir šio
mis dienomis, praėjus pusšim
čiui metų, Lietuvos laikraščiuo
se randame skelbimų, kuriais 
prašoma atsiliepti sutikusius, 
mačiusius, kalbėjusius su din
gusiais tėvais, motinomis, bro
liais, seserimis. Kas neskubėda
mas keliauja per Vokietiją ar 
Austriją ir užsuka į kapines, už
tinka paminkluose lietuviškas 
pavardes, nors dažnuose mieste
liuose kapai yra naikinami jau 
po 30 metų. 

Koks vėjas mūsų žmones pus
tė po Europos kampus? Kodėl 
tie paminklai žvarbius orus 
kenčia ne kur nors Seirijuose, 
Pakuony, Naumiesty? 

Lietuviškasis kalendorius me
tų pradžioje sutelkė tris visada 
prisiminsimas dienas. Tai Sau
sio 13, Vasario 16 ir Kovo 11. 
Pirmąją yra sunku aptarti. Ša
lia beginklių aukų ženklo, lie
tuviuose išliksiančio kartų kar
toms, ši diena nešasi ir tarptau
tinę žymę, ypač Šiaurės ir Rytų 
Europoje. Tai marksizmo pa
gimdyto ir įpenėto komunizmo 
konvulsijų metas. Be logikos, be 
etikos ir moralės siautėjusio 
šlykštaus pamišimo galas. Eu
ropos istorija, vertindama Dvi
dešimtąjį amžių, šią dieną gre
tins prie Čekoslovakijos, Lenki
jos, Vengrijos įvykių, liudijančių 
Naujųjų amžių barbarus. 

Vasario 16 ir Kovo 11 yra 
džiugios šventės, vilčių sim
boliai. Ir viena, ir kita pasako
ja, kad šimtmetį ar kelis dešimt
mečius užsitęsęs rusiškas potvy
nis lietuvių ir kitų kaimyninių 
tautų nenuskandino. 

Nepajausime, kaip atsidursi
me karščių prieglobsty. O atei
nanti vasarėlė taip pat ne iš pa
prastųjų. Tai pusės šimto metų 
vasara — 1944 m. į Lietuvą grį
žo Sovietija ir didelė tautos da
lis prievarta ar savo noru trau
kėsi į Vakarus. Ji paaiškina ir 
istoriją Europoje išsimėčiusių 
kapų, po lietuviškomis pavardė
mis saugančių lietuvių palai
kus. 

Visos mūsų nelaimių vasaros 
būdavo gražios. Ta 1940-jų, kai 
tiek daug rusiško purvo ir 
dulkių pirmąkart į Lietuvą 
atvilko sovietiški tankai ir ka
reivių uniformos. Skaudžioji 
1941-jų, pirmąkart atvėrusi Si
biro siaubą. Ir 1944-jų, pirmą
kart parodžiusi, kad tėviškė, 
namai, savas kraštas gali staiga 
padvelkti kapais. Gražios buvo 
visos šios vasaros... Ir žiaurios... 

Taigi šįmet sueina penkios de
šimtys metų nuo didžiojo paju
dėjimo iš Lietuvos. Ne didvyrių, 
ne narsios kariuomenės planuo
tas žygis, bet pasimetusių, 
išsigandusių, gyvybes gelbstin-
čių 80,000 lietuvių traukimasis 
į Vakarus. Pėsčiomis, vežimais, 
sunkvežimiais, tempiant kūdi
kius ir netvarkingai sumazgy
tus ryšulius. Štai kodėl Europo
je pasimėto lietuvių kapų. 

Ar pajėgėme tos vasaros nelai
mę apibūdinti vaikams, vaikai
čiams? Ar jie žino, kad lietu
viška duonelė buvo skani ir 
skalsi, bet žudė atšliaužiančio 
komunizmo tvaikas? Kuris iš 
jaunųjų pajėgė suprasti tą va
sarą, supranta savo senelius, 
tėvus, savo kilmę, tiki tėvų 
žodžiu. 

Ne vienas trokštų tuos penkis 
dešimtmečius su vaikais ir vai
kaičiais perbristi atgal. Tačiau 
yra atsiradusių protu nepaaiš
kinamų užtvarų. 

Prieš dešimt metų Sarajevo 
mieste, vykstant žiemos olimpi
adai, vyravo santaika ir šventiš
ka dvasia. Kai jugoslavas laimė
jo aukso medalį, džiūgavo ser
bai, kroatai, muzulmonai, krikš
čionys ir neklausė, kokia laimė
tojo kilmė. Šiandien Sarajevas 
yra degančios neapykantos vie
ta. Prieš kelerius metus Balti
jos kely rankomis susiėmė visi 
lietuviai. Dabar tos pačios ran
kos jau nesusisiekia. O graži 
vasara prieš penkiasdešimt me
tų išeiviją atskėlė nuo Lietuvos 
žmonių ir tik labai platūs šuo
liai galėtų ją sugrąžinti. Ta va
sara buvo graži ir žiauri. 

Vytautas Volertas 

ZIRINOVSKIO 
GEOPOLITINIAI PLANAI 

Žirinovskio partija paskuti
niuose Rusijos Durnos rinki
muose gavo daugiausia balsų. 
Jo rūpesčiu Durnoje pravesta 
amnestija didžiausiems Jelcino 
priešams, kurie buvo paleisti iš 
kalėjimo. Jo spaudžiamas, Jelci
nas perėjo prie kietesnės už
sienio politikos. O visgi dau
guma pasaulio politikų, valsty
bininkų ir žurnalistų tebelaiko 
Žirinovskį nerimtu klounu, lu
natiku ir komiška fuererio fi
gūra, pavaizduota Čaplino 
komedijoje. Tai yra didelė klai
da, tvirtina Richard W. Judy, 
direktorius Centrinės Europos 
ir Eurazijos Studijų centro prie 
Hudson Instituto. R. W. Judy jau 
daug metų gerai asmeniškai pa
žįsta Žirinovskį ir dar šių metų 
sausio mėnesį turėjo su juo 
i lgesnes diskusijas. Savo 
įspūdžius Judy aprašė „Na
tional Review" žurnale (1994 m. 
kovo 21 d.) Pagal Judy, Žiri-
novskis esąs labai gudrus ir 
suktas politikas, turįs aiškią 
ateities viziją ir esąs rimtu kan
didatu 1996 metų Rusijos prezi
dento rinkimuose. Tik jis vienas 
iš rusų politikų, dalyvavusių 
gruodžio mėnesio rinkimuose, 
įspėjo rusų tautos nuotaikas. 
Tik jis geriausiai mokėjo pa
naudoti televiziją. 

Vienas Žirinovskio bruožų — 
jis esąs fanatiškas rasistas ir 
labai nekenčia tamsios spalvos 
žmonių, ypač turko-mongolų ir 
kitų Centrinės Azijos bei Kau
kazo tautų. Iš jų jis mato 
didžiausią pavojų Rusijai, ypač 

ZENONAS PRŪSAS 

dėl daugelio jų praktikuojamos 
karingos muzulmonų religijos. 
Bijo muzulmonų antplūdžio į 
Rusiją. Pagal jį, geriausias 
receptas tam pavojui išvengti 
būtų užkariauti tuos muzulmo-
nus ir juos įjungti į „motinos 
Rusijos" šeimą. Ne tik Centri
nės Azijos respublikas, anksčiau 
priklausiusias Sovietų Sąjun
gai, bet ir Afganistaną, Iraną, 
Turkiją ir visus Vidurinius 
Rytus, nueinant net iki Šiaurės 
Rytų Afrikos. įdomu, kad tuo at
veju Žirinovskis paliktų nepa
liestą Izraelį. Ir iš viso jis pasku
tiniu laiku nebemini žydų, kaip 
tautos, kurios jis neapkenčia. 
Irakas, kuris yra draugiškas 
Rusijai, administruotų Arabijos 
pusiasalį su visais naftos rezer
vais. Jis taip pat svajoja ir apie 
Indiją, kurią jis padarytų Rusi
jos protektoriatu ir kuriai 
pavestų tvarkyti Pakistaną. Ru
sijai pasistūmėjus j pietus atsi
darytų šilti kurortai, kur žiemos 
metu rusai galėtų nuvažiuoti 
pailsėti. Atsidarytų neužšąlan
tys Indijos vandenyno uostai, 
per kuriuos rusai galėtų ekspor
tuoti savo naftą. 

Bet šie planai būtų dar kiek 
tolimesnei ateičiai. Svar
biausias pirmumas — atstatyti 
Rusijos imperiją buvusios S. 
Sąjungos ribose. Bet tai nebūtų 
tik Nepriklausomų Valstybių 
konfederacija. Būtų tik Rusija, 
kaip carų laikais. Nebebūtų nei 

Danutė Bindokienė 

Nepriklausomybės atkūrimo šventės minėjimas kovo 13 d.: eisena prie Lais
vės kovų paminklo. Priekyje — Kristina Jonušaitė ^kairėje) ir Kristina 
Mikaitytė. 

Nuotr. Ir. Kriaučeliūnienės 

Kazachstano, nei Kirgizijos, 
kitų respublikų. Visos būtų 
padalintos į gubernijas. Šios 
dabar naujai susikūrusios vals
tybės negalėsiančios gyventi be 
Rusijos naftos ir be Rusijos 
žaliavų, ir jos sugrįš į Rusijos 
glėbį ne kaip respublikos, bet 
tik kaip admininstraciniai vie
netai. Nereikės naudoti jėgos 
joms susigrąžinti. Pačios sugrįš 
geruoju. „Rusija turi susigrąžin
ti teritorinės administracijos 
principą, sukurtą Petro Didžio
jo, tą principą, kuris gerai veikė, 
iki tas idiotas Leninas jį 
panaikino , įvesdamas tautybių 
politiką", sakęs žirinovskis. 

Atrodo, kad Žirinovskis ma
žiau domisi Europa, negu Azi
ja. Iš viso jis norėtų padalinti 
pasaulį penkioms valstybėms, 
kurios turėtų savo įtakos sferas. 
Jis yra labai geros nuomonės 
apie Vokietiją ir jos globai 
norėtų atiduoti visą Vakarų bei 
Centro Europą. Rusija kartu su 
Vokietija valdytų visą Europą, 
įdomu, kad jis Vokietijai grą
žintų Karaliaučių. Taip pat 
Vokietija dominuotų Vakari
nėje ir Pietinėje Afrikoje, o 
rytinė Afrika būtų Rusijai. JAV 
turėtų pasitraukti iš Europos ir 
rūpintųsi Šiaurės, Centro ir 
Pietų Amerika. Kinija ir Japo
nija valdytų rytinę Azijos dalį. 
Žirinovskis nesakė, kam pri
klausytų Australijos žemynas. 

Kad taip sutvarkytų pasaulį, 
Žirinovskis galvoja, kad gal bus 
reikalinga karinė jėga, ypač uži
mant Vidurinių Rytų valstybes, 
pavyzdžiui, Afganistaną, Iraną 
ar Turkiją. Tai būtų užsiėmimas 
Rusijos armijai, kuri dabar tin
giniauja, palengva išglemba ir 
silpnėja, nes neturi su kuo 
kariauti. Atrodo, kad Žirinovs
kis jau užmiršo, kas įvyko 
Brežnevui, kai jis užpuolė Af
ganistaną. Be to, Turkija yra 
NATO narė, todėl gali tekti pa
kariauti ne vien tik su Turkija. 
Nepagalvoja, kad tai būtų galas 
Rusijai. 

O kaip gi yra su Lietuva ir 
kokie jai paskutiniai Žirinovs
kio planai? Nors Žirinovskis ir 
skelbiasi, kad norėtų susigrą
žinti ne tik Baltijos valstybes, 
bet ir Lenkiją, ir Suomiją, pagal 
R. W. Judy, jis laikąs šiuos 
kraštus daugiau kaip „chips" 
tarptautinio pokerio žaidime. 
Žirinovskis sutiktų atsisakyti 
šių, vienu laiku Rusijai priklau
siusių, valstybių, jei jam būtų 
duotos laisvos rankos Viduri-

Nauja pora senų batų 
Su laiškų siuntimo proble

momis užsienio lietuviai yra 
gerai susipažinę. Ištisus de
šimtmečius negalėjome laisvai 
keistis laiškais su artimaisiais, 
likusiais tėvynėje, nes mūsų 
laiškai komunistinei sistemai 
buvo pavojingesni už atomines 
bombas — arba bent galėjome 
susidaryti tokį įspūdį, kai trum
pas, nekaltas laiškelis motinai, 
broliui ar buvusiam kaimynui 
turėjo pereiti per cenzūrą, būti 
nufotografuotas, užregistruotas, 
o kopija padėta į specialią bylą, 
kuri augo su kiekviena žinele iš 
šiapus geležinės uždangos, su 
kiekvienu atsiliepimu iš ana
pus. 

Kai tėvynė atgavo laisvę, tikė
jome, kad ją atgaus ir paštas. 
Deja, atsirado kitų užtvarų, kitų 
kliūčių (o gal pasiliko ir kai ku
rios ankstesnės). Iš Lietuvos 
ir iš užsienio nuolat nusiskun
džiama pašto nereguliarumu, 
laiškų „paklydimu". Jeigu 
vienas iš septynių laiškų pa
siekia adresatą, tai neblogas re
kordas. Atsidūrę prieš kone be
viltišką padėtį, keikiame visą 
Lietuvos paštų sistemą, neparei
gingus laiškanešius, vagiliau
jančius tarnautojus ir suktus 
kaimynus, kurie „nukniaukia" 
laišką iš dėžutės ir ieško dolerių. 

Tačiau duona visur su pluta, 
kaip mums šiais metais akivaiz
džiai parodė nuolat iškeliamos 
Amerikos pašto neigiamybės. 
Atrodo, kad vienintelis dalykas, 
kuriuo gali būti tikras, turėda
mas reikalų su pašto patarnavi
mu: jis vėl netrukus pabrangs. 
Dar labai neseniai paprasto laiš
ko pasiuntimas pašoko keliais 
centais aukštyn, o dabar jau 
kalbama apie naują kainą — rei
kės mokėti 32 centus. Šiuo at
veju laiško pasiuntimo kaina 
yra atvirkščiai proporcinga 
pašto patarnavirro patikimu
mui -juo pirmoji didėja, tuo ant
rasis smunka. 

Turbūt niekur nėra tokio jo
valo, kaip Čikagoje, kuri atsi
dūrusi blogiausių pašto patar
navimų sąrašo pačioje apačioje. 
Pasakojamas net toks anekdo

tiškas (tačiau tikras) atsi
tikimas. Viena moteriškė, pa
siuntusi telefono sąskaitą 
Čikagos vidurmiestyje esančiai 
įstaigai, po trijų mėnesių su
žinojo, kad jos laiškas atsidūręs 
Australijoje. Ką gi, už 29 centus 
nukeliavo daugiau kaip 9,000 
mylių (ir mes skundžiamės, kad 
laiško pasiuntimas per bran
gus). 

Pasitaiko ir daugiau „įdomy
bių" — šimtai tūkstančių laiškų 
ir kitokio pašto, užmesto sandė
liuose, sudeginto apleistose 
patiltėse, išversto tuščiuose 
žemės sklypuose. Sąskaitos, 
svarbūs dokumentai, skubūs 
pranešimai, laukiami laiškai... 
Kas žino, kiek žalos padaryta 
tuo nepareigingumu? 

Pagaliau netvarka pasiekė 
federalinės valdžios ausis ir į 
Čikagą iš Vašingtono kovo 21 d. 
atvyko vyriausias paštų virši
ninkas, pasiruošęs išklausyti 
skundus. Išklausęs prižadėjo, ką 
biurokratai tokiu atveju visuo
met prižada: atsiųsti komisiją, 
padėtį ištirti ir galbūt kai ką 
pagerinti. Pagal viršininką, 
reikės bent septynerių metų, kol 
viskas bus sutvarkyta. 

O kokios to viso nepareigin
gumo priežastys? Nemandagūs, 
apsileidę pašto tarnautojai, nes 
jie nepaiso klientų pageida
vimų, neklauso savo viršininkų, 
nesugyvena vieni su kitais... 
Laiškanešiai turi per daug dar
bo, jų valandos per ilgos, siun
tiniai ir laiškai per sunkūs (to
dėl vargšai ir išmėto pakeliui, 
kad palengvėtų). Kitaip tariant: 
nauja pora senų batų. 

Čikagos pašto netvarka ir 
mums sudaro nepatogumų. 
Skaitytojai laiku arba visiškai 
negauna, JDraugo", ne visi laiš
kai, siunčiami redakcijai ir ad
ministracijai, ateina, ne visi 
mūsų laiškai pasiekia adresa
tus. Viena yra labai aišku: jeigu 
po tų septynerių metų, kaip 
žadėjo svečias iš Vašingtono, 
paštas dar vis nesusitvarkys, 
bet pasiuntimo kainos tikrai 
keliskart pakils, tik turime tu
rėti kantrybės... 

niuose Rytuose nuo Karači iki 
Konstantinopolio. Už tai dar 
Rusija garantuotų Izraelio ne
priklausomybę, galutinai atsi
sakytų pretenzijų į Alaską ir 
japonams grąžintų Kurilų salas. 
Taip pat Rusija apsaugotų Euro
pą nuo „muzulmonų antplū

džio". Jei Vakarai nesutiks su 
šiais Žirinovskio pasiūlymais, 
jis padarysiąs jų gyvenimą labai 
nemalonų. Atrodo, kad jis čia 
turėjo galvoje atominį šantažą 
(panaudojimą atominių bombų?) 
bei atšaukimą jau pasirašytų 
nusiginklavimo sutarčių. 

ŠEKIT PASKUI MANE 
JURGIS JANKUS 

Daugiau nieko nebesakęs, nusisuko, užšoko dviratį 
ir nušlamėjo namo. 

Skirpstūnas ilgai stovėjo ir žiūrėjo į tą pusę, kur 
Juriukas nušlamėjo. Valandėlę negalėjo suprasti, kad 
atsitiko. Visą laiką galvojo tą vaikį visiškai nubėgusį 
paskui atėjūnų vyliones,o še ėmė ir atsisuko. Ne at
sisuko, bet drįso padaryti, už ką atėjūnai niekada nebe-
atleistų. Ir gal ne taip atėjūnai, kaip savieji, atėjū
nams įsiteikę. Susimąstęs, šilumos užlieta širdimi, 
sugrįžo į vidų ir palietė ranka jau gerokai aptašytą šiekš
tos medį. Ne, bėgti jis nesirengė. Viską palikti ir bėgti. 
Ir ko jis vertas bebus. Išnešti vien senatvę, dar kitiems 
rūpestį ir net pavojų užkrauti. Vėl pažiūrėjo į aptašytą, 
medyje dar tebeslypinčią, Kančią ir pagalvojo, kad 
niekas jos iš to medžio nebeiškviea. Bėgti ir ją palikti 
čia? Jos išsiginti? Tuo metu dingtelėjo: kažin ką ji 
pasakytų, jeigu iš vidurio medžio prašnektų. Žinojo, kad 
nieko nepasakys, bet ir žinojo, jeigu pabėgs, jeigu paliks 
viską kaip stovi, jie viską išnešios, gal išneš ir tą su vidu
je tebeslypinčią kančia juodą medį, gal dar per pusę per
pjaus ir sukūrens. Jonas Krikštytojas nebėgo, Kristus 
nebėgo, Petras mėgino iš Romos bėgti, bet kai pamatė, 
kad pats Kristus ateina už jį mirti, susigėdo. Skirpstūnas 
nenorėjo susigėsti, pasiėmė įrankius ir ėmė dirbti. 
Paskum atsigulė ir be rūpesčio visą naktį išmiegojo. 

Kita diena buvo nepaprastai graži. Traukė į saulę. 
Ne vienas žmogus, praeidamas keliu, sustodavo ir žiū
rėdavo į nematytą kryžių. Jie turbūt skaitė ir geltonai 
šviečiančius Krikštytojo žodžius. Kad tvora dar tebebuvo 
išversta, kai kurie atėjo ir visai ii arti pažiūrėti. Niekas 

neužėjo į vidų, ir Skirpstūnui patiko, kad neateina jam 
laiko gaišinti. 

Ir dieną, ir naktį, ir kitą dieną nieko neatsitiko. 
Niekas neatėjo nei jo, nei kryžiaus. Darbas ėjo greitai. 
Jau išryškėjo ir erškėčių vainikas, ir geras, kančios 
veriamas, veidas. Nebuvo nei batalionų, nei pulkų, 
atrodė, kad daugumas ir jį patį užmiršo. Tretį vakarą, 
pajutęs nuovargį, pagalvojo: jeigu Dievas duos dar 
kokias tris tokias dienas, gal Kančią jau ir galės pakelti 
į kryžiaus garbę, bet tuo pat metu pajuto, kad troboje 
jis nebe vienas. Pasuko galvą. Priešais stovėjo vyras — 
taip panašus į tą, kurį išsivežė į Vilnių, ir į tą, kurį jau 
pradeda išlukštenti iš medžio. Net nepasijuto, kai 
pasakė: 

— Viešpatie, ar tai tu čia? 
Ir tuoj dingtelėjo, kad tuoj išgirs: 
— Gali bėgti, aš pasiliksiu tavo vietoje. 
Bet svečias valandėlę pažiūrėjo tiesiai į akis ir 

pasakė: 
— Sek paskui mane. 
Pasakė ir pasuko prie durų. 
Skirpstūnui nė į galvą neatėjo imti aiškintis, kad 

dabar neturi laiko, kad skuba pabaigti Kančią, kurią 
nori spėti pakabinti, ar kad nors būtų pamėginęs pagaiš-
ti, apsidairyti, pagalvoti, ką reikėtų pasiimti. Ir tą patį 
skaptuką, kurį tebeturėjo rankoje, padėjo į šoną ir 
išsekė. Pirma daržo pakraščiu, per pievutę, į pakalnę, 
paskum per lieptą, į pamiškę. Čia rado du miškinių 
sargybinius, kurie nustebo staiga užklupti ir liepė su
stoti, bet jis tik stabtelėjo ir pasakė: 

— Sekite mane. 
Sargybiniai, lyg ir sumišę, atsisuko į Skirpstūną, 

kurį ko gera gal ir pažino, o tas net pats nepajuto kaip, 
lyg kieno palieptas, prašneko: 

— Sekite. Jis žino, ko mes nežinome 
Jie dar lyg norėjo ką pasakyti, bet nepažįstamas 

pakėlė pirštą prie lūpų ir pasisuko eiti, o sargybiniai 

be žodžio ėmė eiti paskui jį. 
Paskum jis dar rado antrą ir trečią sargybą. Ir jie 

nusekė paskui jį. Kai visas sargybas surinko, pasuko 
į stovyklą. Čia vėl pasitiko sargyba ir sustabdė. 

Sargybinis davė ženklą, ir tuoj atskubėjo vadas. 
— Kas atsitiko? — dar tebeidamas paklausė, o, 

pažinęs Skirpstūną, pridėjo: — Ką čia atvedei? 
Greičiau negu Skirpstūnas sumojo ką pasakyti, 

nepažįstamasis pažiūrėjo vadui į akis ir labai ramiu 
balsu pasakė: 

— Sekite paskui mane. 
Vadas vėl atsisuko į Skirpstūną, o tas, lyg kieno 

paragintas, pridėjo: 
— Verčiau sekime, nes laikas baigiasi. Armija supa 

mišką ir niekas gyvas iš jo neišeis, o jis tik vienas žino 
kelią. 

Vadas dar sykį pažiūrėjo į nepažįstamo akis ir liepė 
stovyklai rengtis. Vyrai tuoj sujudo, Skirpstūnas 
atsiminė savo ką tik pasakytus žodžius ir pats stebėjosi, 
kam juos pasakė. Iš Juriuko buvo girdėjęs, kad iššaukta 
daug kariuomenės, bet daugiau nieko nežinojo, o 
pašnekėjo, lyg tihrai žinotų. 

Nepažįstamasis pradėjo eiti, paskui jį išsitiesė ilga 
vora miškinių, o paskui juos ir Skirpstūnas apsunkusia 
širdim ir sukdamas galvą, kam taip tvirtai pasakė tai, 
ko tikrai nežino. Net ne tikrai, bet visiškai nežino. Iš 
kur jam tokie tvirti žodžiai? 

Vora traukė tiesiai į pelkę. 
— Kur jis mus veda? Paskandinti? Čia neišbrenda

mos pelkės, — ėmė sakyti vienas miškinių, kuriam, ma
tyti, tos pelkės buvo gerai pažįstamos. 

— Bet jis eina. Jeigu klimptų, pirmas įklimptų, bet 
eina taip drąsiai kaip geru keliu, — atsiliepė kitas. 

— Jis žino, ko mes nė vienas nežinom, — neiškentė 
Skirpstūnas. 

— Ar tu jį pažįsti? — paklausė tas, kuris pažino 
pelkes. 

— Pažįstu. Kaip čia pasakius — tariuosi pažįstąs. 
— Seniai pažįsti? 
Skirpstūnas valandėlę pamąstė, ką reikėtų pasakyti. 
— Senumo tai labai seniai, bet vis kažin kaip iš tolo. 

Akis akin tai šiandien tik pirmą sykį tesusidūriau. 
Tik jo žodžius vargu ar kuris išgirdo, nes pelkės 

žinovas gana garsiai ėmė šnekėti, beveik šaukte šaukti: 
— Kaip čia yra?! Čia pelkė jau visai skysta. Tik 

žiemą, kai gerai pašąla, čia teateidavom. Tuoj bus ežeras. 
Ką jis daro? 

Bet nepažįstamas žengė drąsiu, skubiu, lygiu 
žingsniu, lyg visą savo amžių nieko kito ir nebūtų daręs, 
vien žygiavęs ir žygiavęs. Ir pelkei atsivėrus į ežerą, jis 
nei stabtelėjo, nei žingsnio nepakeitė. Visiems buvo keis
ta, ir pačiam Skirpstūnui, žengiant žingsnį į ežerą 
šiurpuliukai per visą nuėjo, bet jis irgi net nestabtelėjo. 
Pačiam ėmė rodytis, kad, įsižiūrėjus į kitus, ir į jo ko
jas sugrįžo jaunystės žvalumas. Žingsnis buvo tvirtas 
ir kojos lanksčios. 

Apie vidurį ežero tiesiai priešais užtekėjo Aušrinė. 
Didelė, smagi, lyg gero kelio kelrodis, o kai lipo į kitą 
krantą iš už miško viršūnių jau kilo gelsvai rausvas 
rytas. Nepažįstamas nestojo, bet ėjo per pievas, paskum 
per mišką ir sustojo ant sauso kalnelio, tamsiam eglyne. 
Sustojo ir dingo, lyg miško ore būtų tirpte ištirpęs. Vyrai, 
kurių daugumos akys sekė jį, apstulbo ir žiūrėjo į tą 
pačią vietą, kur ką tik jis buvo. Vadas, ilgą laiką ėjęs 
voros gale, tuo tarpu lenkė vorą, skubėjo į priekį. Jis 
norėjo su juo pašnekėti. Norėjo paklausti, kas jis, i i kur 
jis. Norėjo net pasiūlyti, kad imtųsi vadovauti visam 
Lietuvos laisvės judėjimui, bet, kai buvo tik pora 
žingsnių nuo jo ir jau buvo be veriąs burną pradėti kalbą, 
jis čia pat akyse ištirpo. Tada vadas atsisuko į Skirps
tūną, kuris irgi buvo čia pat ir taip pat matė, kas atsi
tiko, ir paklausė; 

— Kas jis buvo? 
(Bus daugiau) 
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Susipažinkime 

Dr. Kathryn ir dr. Jonas Šalna. 

JAUNŲ GYDYTOJŲ PORA 
PIETINĖJE ALABAMOJE 

Kas jie? Tai dr. Jonas Šalna, 
jaun.. ir jo žmona. dr. Kathryn 
Ketcham-Šalna. Pirma trumpai 
papasakosiu, kaip su jais su
sitikome. 

Maždaug prieš pusantrų metų 
(1992-jų rudenį) prie Sunny 
Hills Šv. Teresės bažnytėlės 
pasirodė dr. Jonas Šalna ir so
listė Janina Domeikaitė-Šalnie-
nė. Dr. Jonas daugelį metu 
gydytojavo Čikagos pašonėje, 
laisvalaikiu drožinėjo medžio 
skulptūras, bendradarbiavo 
„Drauge" įžvalgiais rašiniais. 
Janinos balsą esame girdėję 
Čikagoje ir Detroite. Žinojau, 
kad darbus prie Čikagos užbai 
gę, jie įsikūrė Pietinėje Floridoj, 
prie Atlanto. Tai pas ką čia j 
Sunny Hills atvažiavot, vos 
daugelio metų pažintį atnauji
nęs, paklausiau? Sužinojau, kad 
vieši ne mūsų telkiny, o Do-
thane, pietrytiniame Alabamos 
pakrašty, už kelių mylių nuo 
Floridos sienos, lygiai už 50 
mylių į šiaurę nuo Sunny Hills. 
Ten, sako. kuriasi sūnus Jonas, 
irgi dak ta ras , su daktare 
marčia. Kadangi Sunny Hills 
lietuviškas telkinys nuo Dothan 
artimiausias, atvežę vaikus su 
mumis supažindinti. Tarp šim
tinės mūsų sekmadienio maldi
ninkų Jono Šalnos, jaun., aki
mis ilgai ieškoti neteko. I mus 
artėjo trisdešimt kelerių metu 
žvalus vyras, šatenas, rusvais 
ūsiukais, beveik dviejų metrų 
ūgio. Šalia, jam iki peties, šviežio 
inteligentiško veido brunetė, su 
šilta, bet ne drovia šypsena. 
Greit sužinosime, kad tai dr. 
Kathryn Ketcham. Jono Šalnos 
jaun. žmona, gimusi ir augusi 
Alabamoje. tarp Montgomery ir 
Dothan miestų. Šitaip aiškėjo, 
kodėl jiedu Dothan gydytojų 
karjerą pasirinko. Užsirašę mano 
adresą, žadėjo pirma proga, kai 
tik užbaigs kūrimosi vargus, 
parašyti, papasakoti, kokiose 
specialybėse darbuojasi. 

Daugiau kaip metus nieko ne
girdėjau. Vėl visi Šalnai prie Šv 
Teresės bažnyčios atsirado š.m. 
sausio 30. Tik nebe keturi, o 
penki, nes jaunosios Šalnienės 
glėby ramiai snūduriavo ketu
rių mėnesių kūdikėlis, berniu
kas. Nebereikėjo klausti, kur 
buvote dingę Berniuką pa 
krikštijo, irgi Jonu. mūsų 
klebonas kun. Francis Szczyku 
towicz. Krikštynas atšventėm 
Dothane, jaunųjų gydytojų rezi
dencijoj, kovo 9 dieną. 

Ta proga daugiau sužinojau 
apie jų profesinį pasiruošimą bei 
darbą. Kathryn Ketcham 1977 
m. Troy, AL. State University 
baigė biologijos ir chemijos stu 

dijas. Kurį laiką dirbo US 
Marine Corps, vandens sporto 
instruktore, vėliau maisto pra
monėje chemike bei mikrobiolo
ge, įstojusi i Morehouse Schooi 
of Medicine Atlantoj. GA. 1988 
gavo nied. daktarės diplomą 
Akušerijos ir ginekologijos 
rezidentes praktiką atliko Loui-
sianos Valstyb. un-to Charity 
ligoninėje. New Orleans. LA 
Kaip moterų ligų specialistė dir
ba Flowers Hospital, Women's 
Health Care. 

Jonas Šalna, jaun. gimė 
Grayslake. IL. 1980 baigė North-
\vestern universitetą Čikagoje. 
Medicinos studijoms išvyko į 
Guadalajara un-tą, Meksikon, 
kur 1985 gavo med. daktaro 
diplomą. Vidaus ligų rezidento 
praktiką atliko Čikagoje, o 
k r i t i škų atvejų rezidento 
<emergency medicine residency) 
— New Orleans, LA. Dr. Jono 
Šalnos darbovietė: Southeast 
Alabama Medical Center . 
Emergency Department, Do
than, AL. 

Prie dr. Jono pagrindiniu 
biografiniu faktų tenka pridėti, 
kad jis — tipiškas Čikagos apy
linkių lietuviukas. Ateitininkas, 
baigęs Kristijono Donelaičio 
aukštesniąją lit. mokyklą, žaidė 
krepšinį, šoko taut. šokius 
Kenosha, WI, t. šokių grupėje, 
su Liūtu Dargiu sudaręs pramo
ginį orkestrėlį, grodavo čika-
giečių vestuvėse ir taip pa 
saldindavo studento duoną. Apie 
ji ir dr. Kathryn'ą plačiau aprašė 
Dothan amerikietiška spauda. 
Visur pabrėžė dr. Jono Šalnos 
lietuvišką kilmę ir pažymėjo, 
kad šalia anglu, jis laisvai kalba 
lietuvių, ispanų ir vokiečių kai 
bomis. Nepamiršo ir to, kad jie 
tur; du šunelius. Mešką ir Mir 
gą. kurie lygiai paklūsta ko
mandoms, duodamoms anglu ar 
l ie tuvių kalbomis. Keletą 
valandų jaunųjų Šalnų šeimoje 
svečiuodamiesi girdėjome, kaip 
dr. Kathryn i'Kathy) kantriai 
kartoja lietuviškus žodžius, kaip 
abu. Jonas ir ji. kūdikėlį 
Joniuką lietuviškai kalbina. 

Baigiant tunu pasakyti, kad, 
nors Panama City. tik už 30 
mylių. Sunnys Hills lietuvių 
dažniau lankomas miestas, 
Dothan. už 50 mylių, irgi dau
geliui gerai pažįstamas, ir taip 
kaip tik del geresnių ligoninių, 
didesnio gydytoju pasirinkimo. 
Tikiu, kad Jonas Šalna, MD ir 
Kathryn Ketcham-Šalna, MD 
mūsų keliones į Dothaną pa-
dažnins. Abiems jauniesiems 
gydytojams linkui profesinės ir 
kitokios sėkmės! 

Alfonsas Nakas 

AKTORĖ IRENA 
LEONAVIČIUTĖ-

BRATKAUSKIENĖ 
Čikagos ir visų išeivijos lietu

vių teatrų darbo sąlygos yra la
bai sunkios. Beveik visko trūks
ta ir tenka veik iš nieko pradėti. 
O pagrindinis Čikagos trūku
mas, tai neturėjimas savo reži
sieriaus. Ilgesnį laiko tarpą 
Čikagoje viešinti aktorė I. 
Leonavičiūtė, sutiko patalki
ninkauti. Jos darbo pastangas 
jau matėme: Petro Vaičiūno 
„Nuodėmingo angelo" pasta
tyme 1993 m. spalio mėn. 
Jaunimo centre. Pirmajam pa
statymui gerai praėjus ir vi
suomenei pageidaujant, antra
sis pastatymas (su mažais per-
režisavimais) įvyks kovo 26 d., 
5 vai. vak. Jeigu išeivijos lietu
vių sostinė nori turėti savo 
teatrą, tai turėtų ir daugiau 
dėmesio mėgėjų teatrui skirti. 

Norėdamas lietuvišką vi
suomenę supažindinti su režisie
re, kuri sutiko su mūsų mėgė
jais padirbėti, padariau su ja šį 
pasikalbėjimą. 

— Kaip J ū s tapote aktore? 
— Tikriausiai devynios mano 

vaikystės vasaros praleistos 
Dzūkijos kaime pas močiutę 
tapo mano dvasinio gyvenimo 
šlitiniu. Ir pirmieji mokytojai: 
giria su savo paslaptimis, vaka
rai su dzūkų dainomis, ramios 
močiutės pasakos — paliko neiš
dildomų įspūdžių pėdsakus. 
Toliau vaikystės mokytojai — 
tai Danutė ir Giedrė Nasvy
tytės. Studija — išraiškos šokis, 
skambant klasikinei muzikai 
• akompanuodavo Giedrė) jude
siu išreiškiama mintis. Vėlesni 
mokytojai: karas, netekimas 
brangių žmonių, baimė, ne
tikrumas ateitimi... 

— Norėtume išgirsti apie 
Jūsų pirmuosius žingsnius. 

— Pradėjau karjerą, vai
dindama pirmuose lietuviš
kuose filmuose — „Aušra virš 
Nemuno" — Aušrą, „Tiltas" — 
Giedrę, „Kol ne vėlu" — Nijolę. 

Akademiniame dramos teatre 
vaidinau apie 30 vaidmenų. 
Žymesni: V. Rimkevičiaus 
„Vandens lelija" — Birutė, F. 
Šilerio „Klasta ir meilė" — Lui-
za ir Ledi Milford, Mrozeko 
„Tango" — Aiia, A. Milerio 
„Kaina" — Estera, V. Šekspy
ro „Vindzoro šmaikštuolės" — 
Misis Peidž, J. Marcinkevičiaus 
„Mažvydas" - Katriukė ir kt. 
Vaikams vaidinau romantiškas 
mergeles, našlaites iš pasakų A. 
Liobytės „Meškos trobelė", 
„Kupriukas muzikantas" ir kt. 

Televizijos spektakliuose vai
dinau apie 15 vaidmenų. Dažnai 
važinėdavau po Lietuvą, daly
vaudama kūrybiniuose vaka
ruose. Daugiausia mėgdavau 
deklamuoti J. Degutytės eiles ir 
A. Matučio poeziją vaikams. 

1991 m. su spektakliu „Čia 
nebus mirties" (tai Mažojo dra
mos teatro pastatymas, kurį 
režisavo R. Tuminas), dalyvavau 
Toronte vykstančiame fes
tivalyje. Iš Toronto, dr. L. Sidrio 
rūpesčiu, mūsų grupė galėjo ir 
Čikagoje vaidinti du spektak
lius. 

— Ką galėtumėte pasakyti 
apie Čikagos teatrinę veiklą? 

— Kai atvykau į Čikagą pa
dėti „Vaidilutės" teatrui, į 
pirmą susitikimą atėjo tik trys 
aktoriai. Neradau jokių dekora
cijų, rūbų. Supratau, kad visko 
reikės prašyti, skolinti, ieškoti. 
Stebėjaus Onos Šulaitienės iš
tverme, kuri kantriai mane 
vežiojo į Jaun;mo centrą, saky
dama: „Žinokite, tai vargo 

vakarienė, bet reikia tarnauti 
Dievui ir Tėvynei — lietuviams 
juk reikia teatro". 

Netrukus susirinko spalvingi, 
įdomūs žmonės. Trys čia gimę, 
o k i t i nesenia i a tvykę iš 
Lietuvos. Atvažiuodavo iš labai 
toli nuo savo mokslų ir darbų — 
kai kada ir labai išvargę — 
praleisdavom ilgus vakarus, 
nagr inėdami veikalo idėją, 
personažų c h a r a k t e r i u s — 
kūrėm veikalo atmosferą t.y. 
veikalo sielą. Nebuvo lengva, 
bet, atrodo, susikalbėjom. Į 
„Nuodėmingo angelo" premjerą 
susir inko nemažai žiūrovų. 
Norėčiau, kad j antrąjį spek
taklį, kuris įvyks kovo 26 d., 
prieš Verbų sekmadienį, ateitų 
dar daugiau žiūrovų. 

Kai klausiaus operos „Nor
ma" — man labai patiko choras, 
iš kurio dvelkė toks nuošir
dumas, tikrumas. Daug darbo 
įdėta. Operai l i e tuv ių vi
suomenė skiria didžiulį dėmesį, 
sukaupia milžiniškų lėšų. Tai 
mylimas vaikas. Jeigu atsiras
tų Čikagoje rėmėjų, kuriems 
atrodytų reikalingas ir dramos 
teatras, tada mes sukurtume 
įdomų, savaimingą sambūrį. 
Lėšų reikėtų palyginti labai ne
daug, kad teatras gyventų ir ne
būtų vien apleistas našlaitis. 

Po antrojo „Nuodėmingo an
gelo" spektakl ;o Čikagoje ir 
gastrolių Clevelande, norėčiau 
pradėti režisuoti Kazio Inčiūros 
„Vincą Kudirką". Tai drama 
apie knygnešius, apie Kražių 
žudynes. Stovėjo tada žmonės 
giedodami, iškėlę kryžių ir 
prašė neatimti jiems teisės 
melstis. Sausio 13 dieną ir mes 
stovėjom ir reikalavom, gynėm 
savo gyvenimą ir laisvę. 
Norėčiau su spektakliu „Vincas 
Kudirka" sugrįžti į praeitį — 
paliudyti Tautos gyvybe. Juk ir 
čia gyvendami lietuviai, ir 
tėvynėje vieną bruožą išlaikėm 
— tai meilę savo žemei ir tautai. 

J u o z a s Žygas 

City Center GT- International 
PLB IR LIETUVOS KULTŪROS MINISTERIJOS PAVE
DIMU OFICIALI KELIONIŲ AGENTŪRA TVARKYTI IR 
KOORDINUOTI KELIONES Į 1994 DAINŲ ŠVENTĘ LIE
TUVOJE. 

KVIEČIAME! 
Pasinaudoti žymiai 

N E W YORK 
B O S T O N 
T O R O N T O 
M O N T R E A L 
C H I C A G O 
DETROIT 
W A S H I N G T O N 

K a l n o * yra ablpuslnės 
k o v o 3 1 , iškilus reikalui 

nupigintomis lėktuvų bil ietų ka inomis IŠ V I L N I A U S {: 
$ 7 2 5 . 0 0 M I A M I $ 8 5 0 . 0 0 
$ 7 5 0 . 0 0 D A L L A S $ 8 5 0 . 0 0 
$750 .00 H O U S T O N $ 8 5 0 . 0 0 
$750 .00 LOS A N G E L E S $ 9 2 5 . 0 0 
$825 .00 S A N F R A N C I S C O $ 9 2 5 . 0 0 
$650 .00 V A N C O U V E R $ 9 5 0 . 0 0 
$ 8 5 0 . 0 0 

, Bilietai privalo būti išrašyti ir ke l ionė pras idėt i Ik i 1 9 9 4 m . 
nakvoti, už viešbučius primokėti n e r e i k i a . 

Dabar Jau gal ima raglatruot ls grupinėms k e l i o n ė m s : 
1 . Da inų šventė — „ U e t u v o s Vyčia i" 29 biržel io ik i 13 l i e p o s . 
2 . Da inų šventė — „ U e t u v o s Vyčia i" 2 9 biržel io Ik i 13 l i e p o s , G r u p ė „ B " 
3. „ D r a u g o " ka l ionė p o PabalUJĮ, baigiant su D a i n ų švente L i e t u v o j e , 2 6 b i r ž e l i o 

Ik i 12 l iepos. 
4. Ke l ionė po Pabalt i j į . .A" 2 6 l iepos Iki 0 6 rugpjūčio . 
5. Ke l ionė po Pabalt l j Į „ B " 16 rugpjūčio Bei 2 9 rugpjūčio. 

SIŪLOME: 

ifiįį 

CLASSIFIED GUIDE 

H E L P V V A N T E D R E A L t 5 T A T E 

HELP VVANTED 

AMBITIOUS YOUNG MAN TO 
HELP BUILD GARAGES, 

CARPENTER EXPERIENCE 
HELPFUL. Tel. (708) 638-0849 

M I S C E L L A N E O U S 

10%—20%—30<Vįrpigiau mokė
sit už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas mus. 

F R A N K Z A P O U 9 
3208 V i West 8981 Street • 

T e l . - (708) 424-8884 
(312) 981-8854 

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

Turiu Chlcagos-miestareilipią 
Dirbu ir užmiesty. Dirbu q'fė\&. 
garantuotai ir.sažiriTngai. 

312-770-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

K i a u r a s stogas? Norite uždėt 
nau ją „ s i d i n g " , perdažyti namą, 
pake is t i l ietaus nutekėj imo vamz
džius „gu t te rs " , sudėti . ,dry-wall"? 
K r e i p k i t ė s į Romą , t e l . 
7 0 8 . 9 6 9 - 2 6 5 8 . 

GREIT 
PARDUODA 

OE/MAX 
REALTORS 

{312) 594-5959 
(709) 425-7161 

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MIS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas vvttul 
• Perkame ir Parduodame Namus. 
• Apartmentus ir Žemę 
• Pensininkams Nuolaida 

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

H. Deckys 
Tel. 545-6624 

•r. «» 

ii REALMART,XNC 
6602 S. PuUsii, 

Chicago, IL 60629 
312-585-6100 

BALYS BUDRAITIS 
jflfsmeniškai patarnauja įvairių nuosjvy-
ifjig pirkime bet- pardivim*, mieste ir 
pfftmies£iuo»e. Suinteresuoti skam
binkite BUDRAIČIUI 
"Bus 312-585-6100^^ 312-778*3.971 • 

HELL IN ICE 
O n u t ė Garbšt ienė 

A diary (much likę that of Ann 
Frank), which begins in 1941 when 
a group of Lithuanians were load-
ed in cattle cars and dispatehed to 
the vvastelands of Siberia This dia
ry is a record of a woman — a 
people-a nation. ravaged by a 
vicious occupying force. but resis-
ting and surviving 

Translated by Raimonda K. 
Bartuška. 256 pages, hard cover 
Published in Vilnius 1992. Book 
price $13.00 Shipping and handl-
ing in USA S2.00 Canada — S3.00. 
Illinois residents add S1.14 for sales 
tax. Send orders to: Draugas. 
4545 W. 63rd St., Ch icago, II 
60629-5589. 

Qntui# 21. 
KMIEOk REALTORS 
7922 S. Pulaski Rd. 

4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės į Danutę Maver. )i profe
sionaliai, sąžiningai ir asmeniškai 
patarnaus. Įkainavimai veltui. 

Parduodamas e rdvus . 3 Kamb. 
butas Kaune su pilnu apstatymu 
(baldais). Aukštojoje Fredoje, šalia 
Botanikos sodo Yra garažas Taip pat 
5 kamb. 2 a. namas Druskininkuose, 
su pilnu apstatymu. Čiurlionio g-vė. 
garažas ir sodas. Pasiteiravimui skam
binti, tel. 1-801-539 7669. 

New Smyrna Beacb, FL 
Sav. parduoda citrus vaisių soda (orange 
grove) ant 5 akrų žemės su 4 mieg.. 2 vonių 
geru namu Neseniai ši nuosavybė buvo 
..rezoned" kaip komercinė, todėl ją galima 
laikyti tokią, kaip yra. arba planuoti biznį 
Kvalifikuotus pirkėjus f nansuotų svinin-
kas Kreiptis Jo* Stanaitis, tai. 904-
428-2412. 

m CENTRO KUBAS" 
Tik ru l i e t u v i ų 

nekilnojamojo turto biuras iš 
Vilniaus "Centro kubas" priima 
užsakymus parinkti ir įsigyti 
g y v e n a m u o s i u s n a m u s ir 
b u t u s Vilniuje. Kiekvienam 
b e s i d o m i n č i a m asmen i ška i 
suteiksime informaciją. 

"Centro kubas ' 
Pylimo g a t v ė Nr. 12 
2001 Vilnius 
Lithuania 

teL (370-2) 22-70-90, 
22-78-41 

Mūsų Vilniaus raštinė — jūsų paslaugoms! 

M Ū S Ų labai populiarias septynių (7), dešimties (10), ir keturiol ikos d ienų (14)kel iones po 
Lietuvą. Prašome skambint i dėl tolimesnių informacijų. 

Atstovaujame visas akredi tuotas pasaulio oro linijas. J u m s pageidaujant , ga l ime išrašyt i 
lėktuvo bilietus mūsų raštinėje Vilniuje. Apmokėj imas gal i būti Amer iko je , a r b a L ietuvoje. 
Garantuojame žemiausias kainas ir užtikrintą patarnavimą. 

Visais kelionių reikalais — bilietais, atostogomis po visą pasaulį, ke l ionėmis la ivu, t rauk in iu , 
lėktuvu — kviečiame kreiptis [ mus ir mes maloniai ir profesional iai ap ta rnaus ime v isose 
mūsų raštinėse. 

0 . T . I N T E R N A T I O N A L , INC. 
• 8 2 8 SOUTH 7 8 T H A V I N U I 
H ICKORY H I L U , ILL INOIS 
• 0 4 8 7 

T E L E F O N A I : (708) 4 3 0 - 7 2 7 2 
TELEFAX: (708) 4 3 0 - 8 7 8 3 

Member 

American Soei«ty 
of Trovel Agtnts 

S CWy C«n t f OT-twfm*Jon1 
GEDIMINO PROSPEKTAS NR. 37 
VILNIUS, LIETUVA 
TELEFONAI: (370) 2-223-147 

2-223-184 
TELEFAX (370) 2-223-140 

VYTAUTAS LANDSBERGIS 

ATGAVĘ VILTĮ 
• 

L ie tuvos Aukščiausiosios tarybos p i rmin inko kalbos, išleis
tos Kanado je . Ta i labai padrąsinančios ir j t ik rove atviromis 
ak im is įžvelgiančios ir m in ia i pasakytos kalbos. J/anga pa
rašė PLB p i rmin inkas Vytautas Bieliauskas, išleido Pasaulio 
L ie tuv ių Bendruomenė, redagavo Ramūne Sakalaitė-Jonai-
t ienė. Le id inys tu r i 227 ps l . , gausiai i l iustruotas Šia knvga 
verta įs igyt i i r perskai ty t i . Le id inys didelio formato Knvgos 
ka ina 10 do l . I l l inois gyven to jams Tax 0.88 et. Persiunt imo 
iš la idos: USA - 2 d o l . , K a n a d a - 3 dol. 

Užsakymus siųst i : 
Draugas 

4545 VV. 63rd St., 
Chicago, IL 60629 

< • 
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JAV LB ŠVIETIMO 
TARYBOS DARBO 
KONFERENCIJA 

NIJOLĖ NAUSĖDIENĖ 

J a u šešti metai LB Švietimo 
taryba mokslo metų bėgyje ruo
šia darbo konferencijas. Jų me
t u mokytojai, švietimo darbuo
tojai yra supažindinami su įvai
riomis naujomis programomis, 
pristatomi ir ap tar iami naujai 
išleisti vadovėliai, dalyviai su
pažindinami su naujausiais lei
diniais ir ap t a r i ama bendra 
švietimo darbo veikla. Pedago
gai pasidalina savo darbo patir
t imi , iškelia susidariusius sun
kumus mokyklose ir nustato 
atei t ies darbo gaires . Tokios 
konferencijos y ra naudingos 
t iek pedagogams, švietimo dar
buotojams, tiek ir tėveliams, ku
r ie nori plačiau susipažinti su 
LB Švietimo tarybos darbais. 

Švietimo tarybos konferenci
ja įvyko Lemonte vasario 27 die
ną. Darbas pradė tas 9 vai. ryto 
šv. Mišiomis Palaimintojo Jur
gio Matulaičio Misijoje. Po 
Mišių visi rinkosi į „Bočių" 
menę, kurioje vyko darbo konfe
rencija. Kun. A. Paliokas sukal
bėjo invokaciją. 

LB Švietimo tarybos pirm. R. 
Kučienė atidarė konferenciją. J i 
pasveikino ir padėkojo susirin
kusiems. R. Kučienė pristatė 
svečius: PLB pirm. B. Nainį, 
PLB vicepirm.Švietimo reika
lams M. Lenkauskienę , buvusį 
LB krašto apygardos pirm. dr. 
A. Razmą, buvusį LB Švietimo 
tarybos pi rm. J . Kavaliūną, 
Švietimo tarybos atstoves — A. 
Brazai t ienę ir V. Brazaitytę, 
spaudos atstoves: St. Vaišvi
lienę ir N. Nausėdienę. 

PLB pirm. B. Na inys pasvei
kino visus konferencijos daly
vius, palinkėjo gero ir našaus 
darbo. PLB vicepirm. švietimo 
reikalams M. Lenkauskienė sa
vo sveikinamoje kalboje pasakė, 
kad šios konferencijos t ikslas 
y ra peržvelgti nuei tą kelią ir 
numatyt i naujus kel ius į ateitį. 
J i sakė, kad yra smagu ne t ik 
sveikinti darb ingai nusiteiku
sius pedagogus, švietimo dar
buotojus, be t ir nuoširdžiai pa
dėkoti PLB valdybos vardu švie
t imo darbuotojams už tą užnu
garį, už talką, už kūrybingumą, 
už žinias, už medžiaginę para
mą, kurią j ū s te ikėte . PLB šei
mą sudaro 28 kraš ta i . Švietimo 
taryba remia mokyklėles, pavie
nius asmenis , šeimų ratelius, 
kur ie nori išlaikyti lietuvių 
kalbą. Idealizmas, noras skiepy
t i lietuvių kalbos mokymą ir 
taut inį auklėjimą įprasmina 
išeivio lietuvio gyvenimą, gy
vast ingumą. 

Ypatingą padėką M. Lenkaus
kienė išreiškė LB Švietimo ta
rybos pirm. R. Kučienei už ios 
įdėtą darbą, energiją, rūpestį bei 
pa ramą mokyklė lėms, esan
čioms toli už Lietuvos ribų. Jos 
rūpesčio dėka šios mokyklėlės 
y ra aprūpinamos vadovėliais, 
mokymo pr iemonėmis ir ki ta 
mokykline medžiaga. 

Buvęs Švietimo tarybos pirm. 
J . Kavaliūnas savo sveikinamo
je kalboje pasakė, kad tiek švie
t imo sistema Lietuvoje, tiek ir 

čia, išgyvena įvairius sunku
mus. Jis palinkėjo nenuleisti 
r a n k ų , pasi t ikėt i l ie tuvišku 
kūrybingumu, ištverme, lietu
vių istorijos garbinga praeitim 
ir, tokiu keliu einant, visos kliū
tys bus nugalėtos. 

Šios konferencijos koordinato
re buvo pakviesta Ramunė Ku-
biliūtė, kuri priklauso švietimo 
ta rybai ir rūpinasi jos informa
ciniais reikalais. 

R. Kubiliūtė pakvietė pirmą
ją paskai t ininke J. Juknevi
čienę, savo paruoštos knygos 
„Patar imai dirbantiems su ik i 
mokyklinio amžiaus vaikais" 
pristatymui. Prieš ta i dar R. 
Kubiliūtė trumpai supažindino 
su J . Juknevičienės pedagoginio 
darbo veikla. 

J a n i n a Juknevičienė yra bai
gusi Marijampolės mokytojų se
minariją 1941 m. Pedagoginį 
darbą dirbo Lietuvoje, Vokieti
joje, lietuviškose mokyklose 
Montrealyje (Kanadoje) ir Či
kagoje. Į Montessori draugiją 
įsijungė 1959 m., augindama sa
vo vaikus. Kriaučeliūnų vardo 
Montessori Vaikų nameliuose 
dirba nuo pirmųjų dienų (1963 
m.). Baigė Vidurio Amerikos 
Montessori kursus (MMTTC) 
Čikagoje. 

J . Juknevičienė pirmiausia 
padėkojo LB Švietimo tarybai 
už jos paruoštos knygos „Patą- I 
r imai dirbantiems su ikimokyk- ; 
linio amžiaus vaikais" knygos ! 

išleidimą ir LF už piniginę i 
paramą, be kurios šioji knyga I 
nebūtų išvydusi dienos šviesos. 
Autorė sakė, kad mintis išleisti 
tokią knygą j au buvo kilusi ga
na seniai. Medžiagą knygai ji 
pradėjo r inkt i nuo 1963 m., vos 
tik pradėjusi dirbti Kriaučeliū
nų vardo Montessori Vaikų na
meliuose. Šios knygos tikslas — 
palengvinti darbą mokytojoms, 
dirbančioms lietuviškose mo
kyklose, padėti jauniems tė
vams, seneliams. Lietuviškų 
mokyklų mokytojai, ypač dir
bantieji su pirmaisiais skyriais, 
knygoje gali rasti daug medžia
gos i r pritaikyti ją sau. 

Knygoje y r a 129 skyriai, ku
riuose autorė nuosekliai išdėsto 
mokytojoms visus kelius, kaip 
re ik ia psichologiškai ir at
sargiai elgtis su vaiku. Svar
b iaus ia , pagal au torę , kad 
mokytojas nuo pat pirmos die
nos, t.y. registracijos, į vaiką 
turi žiūrėti kaip į asmenį, pra
dedantį pirmuosius savarankiš
kus žingsnius. 

J. Juknevičienė sakė, kad jau
nai mokytojai pradėjus dirbti, 
atsiranda daug įvairių kliūčių 
ir įvairių problemų. Tą jai teko 
pačiai išgyventi. Todėl ir savo 
knygoje duoda plačius nurody
mus mokytojoms, kaip pasiruoš
ti mokslo metams, kaip pradėti 
dienos darbą, kaip stebėti ne tik 
vaiką, bet r inkti žinias apie 
šeimos sudėtį, nes tokios žinios 
dažnai atskleidžia vaiko elgesio 
šaknis . 

Medžiagos išdėstymas knygo-

JAV LB Švietimo tarybos darbo konferencijoje paskaitininkai: Algirdas T. 
Antanaitis ir Erika Dilyte-Brooks. 

Nuotr R Kubiliūtes 

je prasideda su mokslo m e t ų 
pradžia. 

Kiekvienas mokslo metų mė
nuo suskirs tytas savai tėmis ir 
toliau pateikiama pirmųjų die
nų planas. Autorė savo knygo
je nuosekliai išdėsto medžiagą 
pagal metų laikus, pagal kiek
vieną tuo laikotarpiu įeinančią 
religinę ar tau t inę šventę . J i 
pradeda rudeniu ir e ina iš ei lės 
— žiema, pavasaris , vasara . 
Kiekvienam metų laikui duoda 
daug paveikslėlių, pagal me tų 
laiką skiria eilėraščius, daine
les, darbelius. Mokytojams a r 
tėveliams pateikia aiškios me
džiagos ir pavyzdžių apie Kalė
das, Vasario 16-tąją, Velykų ir 
Motinos dieną. 

Pabaigoje autorė daug vietos 
skiria piešiniams, kur iuos ji 
rinko ir pati piešė per daugelį 
metų. Prie kiekvieno piešinio 
yra paaiškinimai, kaip jais nau
dotis ir kokia yra jų paski r t i s . 

J. Juknevičienė išreiškė viltį, 
kad šia knyga galės pasinaudoti 
Montessori m-lų mokytojai, pir
mųjų sk. mokytojai, tėveliai, se
ne l i a i . J i t a i p p a t t u r ė j o 
išstačiusi gan didelę vaizdinių 
priemonių parodą. Visi darbai 
daugiausia jos pačios pagamin
ti. J i , kiek la ikas leido, supa
žindino dalyvius su ka i kur i a i s 
pavyzdžiais ir paaiškino, ka ip 
galima juos pasidaryti , n u s a k ė 
jų paskirtį. 

Tokia J. Juknevičienės pa
ruošta knyga „Pa ta r imai dir
bantiems su ikimokyklinio am
žiaus vaikais" yra didelis įnašas 
į visą švietimo sistemos darbą. 

Po to Kubiliūtė pristatė Ireną 
Vilimienę. J i yra baigusi Vil
niaus Valstybinio univers i te to 
biologijos fakultetą. Mokytojavo 
Kr. Donelaičio mokyklose ir 
šiuo metu dirba ČLM su trečiuo
ju skyrium. I. Vilimienės t ema: 
„Lietuvoje iš leisto 2-jo sk . 
vadovėlio „Šal t inėl is" pr i ta i
kymas išeivijos lietuviškų mo-
mokyklų mokiniams". 

Prelegentė supažindino visus 
su „Šalt inėlio" sistemos bend
rais principais ir t ikslais. Lie
tuvoje jau nuo 1992 m. pirmokė
liai, o nuo 1993 m. antrokai pra
dėjo mokytis iš naujų l ietuvių 
kl. mokymo komplektų „Šalti
nėlis". Šios knygos autorė y r a 
Elena Marcelionienė (Vilniaus 
Pedagoginis insti tutas), o an t ro 
sk. vadovėlio sudaryme dalyva
vo i r Pedagoginio i n s t i t u to 
mokslinė bendradarbė Vida 
Plentaitė. 

Savo trumpame pasisakymne, 
I. Viliminė, supažindino su 
„Šaltinėlio" pamokų temomis , 
perdavė įdomesnes E. Marcelio-
nienės mintis. Pagrindinis i r 
svarbiausias autorės t iks las , 
kad mokytojas suprastų, j o s 

kalbos mokymas yra mokyma
sis, o ne atskirų kalbos mokslo 
šakų suprast intas išdėstymas. 
Kalbos mokymas ir mokymasis 
yra vaiko kalbinės veiklos ug
dymas. Kalbinės veiklos negali
ma atplėšti, a tskir t i nuo pradi
nuko aplinkos. Pirmasis „Šalti
nėlio" sistemos principas — mo
kyti kalbos neatsiejant nuo vai
ko aplinkos ir e inant k a r t u su 
kitais mokymo dalykais, ypač 
su pasaulio pažinimu. Ki ta ip 
sakant, kalbos mokymas — mo
kymas gyvent i . V a i k a s in
tuityviai vartoja kalbą, negal
vodamas apie jos s a n d a r ą , 
žodžių kaitymą ir k t . Dėl to 
nebėra jokio t iks lo k a l b o s 
mokymą skaidyti į raiškiąją 
kalbą, gramatiką, skaitymą. 

Parenkant e lementoriaus i r 
vadovėlio kūrinius laikytasi et
ninio principo. Tautosakos kū
riniai, darbų, burtų, drabužių, 
apeigų, valgių aprašymai ne t ik 
moko gražios kalbos, plečia žo
dyną, bet ir te ikia kul tūros , is
torijos žinių. 

Neužmirštas ir estetinis prin
cipas. Iliustracijos, t e k s t a i , 
užduotys lavina vaiko estet inį 
skonį, moko tvarkingumo, šva
ros. Su šiais principais siejasi i r 
dorovinis principas. Nepažeistas 
ir moksliškumo principas. 

(Bus daugiau) 

A.A. JONĄ KAPČIŲ 
IŠLYDĖJUS 
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Daytona Beach, FL., lietu
viams š ių metų pradžia skaudi. 
Sausio 2 3 d. staiga mirė, 48-ris 
metus tesulaukęs a.a. Rim
vydas, Jadvygos ir Kazimiero 
Barūnų sūnus . Po mėnesio, va
sario 25 d., vėl nuaidėjo liūdna 
žinia — po ilgos ir skaudžios 
ligos, mylimos žmonos Irenos ir 
jos šeimos nuoširdžiai iki mir
t ies globotas, Halifax ligoninėje 
žemiškąją kelionę baigė taurus 
t ė v y n ė s s ū n u s a.a. Jonas 
Kapčius. 

A.a. Joną Kapčių jautriai šio 
telkinio lietuviai atsisveikino 
vasario 28 d. Volusia Memorial 
Pa rk kapinių koplyčioje. At
sisveikinimui vadovavo, velio
nio nueitą žemiškos kelionės ke
lią a p t a r ė i r viso telkinio 
lietuvių vardu žmonai Irenai ir 
likusiems šeimos nariams užuo
jau tą pareiškė Lietuvių klubo 
pirmininkas Jonas Daugėla. Or-
gan izac i jų v a r d u , kurioms 
velionis priklausė, atsisveikino: 
ALTo Daytona Beach skyriaus 
pirmininkas Vytautas Abraitis, 
choro „Sie tynas" pirmininkė 
Juoze Daugėlienė, LB apyl. 
vicepirm. Kazimieras Barūnas 
i r Lietuvių fondo įgaliotinis 
Jurg is Januša i t i s . Atsisveikin
dami su velioniu kalbėtojai 
reiškė žmonai i r šeimai užuojau
tą, išryškino a.a. Jono Kapčiaus 
gyvenimo bruožus — meilę šei
mai , rūpestį tėvynei, geraširdiš
kumą, paprastumą, taikų sugy
venimą i r pagarbą žmonėms. 
Kun. Ričardas Grasso sukalbėjo 
maldas, paguosdamas velionio 
likusiuosius, o choras „Siety
n a s " vadovaujamas muz. Anta
no Skridulio, pagiedojo „Re-
ąuiem", „Kai širdį tau skausmas 
suspaus" ir atsisveikinimą bai
gė giedodami „Marija, Marija". 

Kovo 1 d. Prince of Peace baž
nyčioje, Ormond Beach, už 
velionio sielą gedulingas šv. 
Mišias aukojo kun. Ričardas 
Grasso ir svečias, Amerikos 
vyskupų konferencijos direkto
r ius prel. dr. Ju rg i s Šarauskas. 
Kun. Ričardas Grasso prisiminė 
a.a. Jono prasmingą gyvenimą, 
įnašą į šio telkinio lietuvių 
gyvenimą. Prel. dr. Jurgis Ša
r a u s k a s šv. Mišiose atliko 
l ietuviškai šv. Mišių dalis ir 
pasakė pamokslą, išryškinda
mas velionio kilniąsias savybes, 
pažymėdamas, kad velionis bu
vo GERAS ŽMOGUS. 

Aukas nešė šeimos nariai, 
ska i tymus atliko Kazimieras 
Barūnas , choras „Sietynas", 
vadovaujamas muz. Antano 
Skridulio, giedojo šiai liūdnai 
progai par inktas giesmes. 

Po Mišių a.a. Jono Kapčiaus 
palaikai buvo palydėti į Volusia 
Memorial Park kapines, kur 
kun . Ričardas Grasso ir prel. dr. 
Jurg is Šarauskas atliko pasku
t ines religines apeigas ir a.a. 
Jonas amžinajam poilsiui atgulė 
į mauzoliejų. 

Atsisveikinime ir pamaldose 
bei paskutinėje a.a. velionio 
kelionėje dalyvavo beveik visi 
šio telkinio lietuviai, pareikšda-
mi paskutine pagarbą a.a. Jo
nui . Atsisveikinime dalyvavo ir 
svečias iš Čikagos, Lietuvių fon
do valdybos pirmininkas Stasys 
Baras ir LF vardu pareiškė žmo
nai ir šeimai užuojautą, padėko
jo už pastangas įamžinti mylimą 
vyrą LF. 

I amžiną Tėvynę palydint šį 
taurų Lietuvos sūnų, bent trum
pai pažvelkime į Jo gyvenimo 
kelią. 

J i s gimė 1906 m. birželio 14 
d., Ukmergės apskr. Kurklių 
valsč. Desiumškių kaime, ma
žažemių ūkininkų 10 vaikų šei
moje. Jonas , sulaukęs 18 metų, 
išėjo savanoriu j Lietuvos ka
r iuomenę, tarnavo kavalerijos 
— gusarų pulke. Karinę tarnybą 
baigęs, iš pulko vado gavo labai 
gerą atestaciją, kurios dėka Jis 
pr i imamas tarnybon Vidaus rei
kalų ministerijoje, policijoje. 
Neprikl. Lietuvai ištikimai tar 

naudamas, ėjo įvairias pareigas, 
pasiekdamas policijos nuovados 
viršininko posto. Į valdžią atė
jus komunistams, Jonas Kap
čius, ka ip gilus patriotas ir 
sąžiningas pareigūnas, iš tar
nybos atleistas, turėjo slapsty
tis, kad išvengus ištrėmimo. 
Bolševikus vokiečiams išvijus, 
visi buvę pareigūnai buvo su
grąžinti į senąsias pareigas, 
taigi, ir Jonas Kapčius sugrįžo 
į policijos nuovados viršininko 
tarnybą. Vokiečiams karą pra
laimint, grįžo bolševikų okupa
cija. Jonas Kapčius jau buvo 
vedęs Anelę Karickytę, susilau
kęs vienintelio sūnaus Kęstučio. 
Artėjantis frontas kėlė šeimai 
rūpestį. Žmona su mažyliu Kęs
tučiu išvyko pas savo tėvus į 
kaimą. Jonas Kapčius rūpinosi 
šeimos likimu, ruošėsi t raukt is 
į Vakarus ir ragino drauge vyk
ti žmoną su sūneliu. Žmona, bi
jodama frontų ir sūnelio Kęstu
čio likimo, nesutikusi vykti 
pasiliko pas tėvus. Tada Jonas 
Kapčius, su duonos grižulėliu, 
graudžiai atsisveikinęs šeimą, 
dviračiu išėjo j tremtį. 

Vokietijoje pergyveno karo 
audras. Dirbo miškininku. Po 
karo gyveno Ingolštate. Bet Jo 
svajonė buvo šeima. Dar Vokie
tijoje pradėjo žygius susijungti 
su šeima, o vėliau, atvykęs į 
Ameriką, tas pastangas tęsė net 
22 metus.Šelpė šeimą Lietuvo
je, bet žmona jau neberodė noro 
sugrįžti pas vyrą. Jono pastan
gos liko beviltiškos. Gyven
damas Amerikoje, gavęs oficialų 
išsiskyrimą, vedė našlę Ireną 
Geležienę su dukrele Irute ir 
sūnumi Venantu ir laimingai iš
gyveno iki pat mirties, nepa
miršdamas sūnaus Kęstučio 
Lietuvoje ir mylėdamas poduk
rą ir posūnį, kurie liko velioniui 
labai dėkingi. Neužmiršo ir Lie
tuvoje likusio brolio ir sesutės. 

Amerikon Jonas Kapčius at
vyko 1949 m. Ilgesnį laiką gyve
no Clevelande. Dirbo įvairius 
sunkius darbus medžio apdir
bimo pramonėje, grąžtų ir For
do fabrikuose. Buvo labai darbš
tus. Sunkiu darbu ir sumanumu 
užsitikrino gražesnę savo nau
jajai šeimai ateitį. 

1972 m. išėjęs pensijon, persi
kėlė gyventi į Juno Beach; vė
liau į Daytona Beach, kur su 
žmona Irena gražiai įsikūrė ir 
vylėsi da r daug gražių metų 
praleisti saulėtoje Floridoje. 

Lemtis lėmė kitą likimą. Jo
nas Kapčius pradėjo negaluoti, 

i pergyveno sunkią automobilio 
'nelaimę, vėliau sunkią kaulų 
operaciją. Bet ir sunkiausiose 
ligose J i s buvo optimistas, gera 
nuotaika, vildamasis {veikti 
visas negalias. 

Eidamas aštuoniasdešimt aš
tuntuosius tarė paskutinį sudie 
savo prieš mirtį rašytame laiš
kutyje draugams. Jis tikėjo 
Dievo valia, a ts iprašė visų 
žmonių, jeigu kuriuos buvo 
užgavęs ir, kaip Geras Žmogus, 
paliko šį pasaulį. Jo širdies 
kilnumą minėsime ilgai, o Jo 
gyvenimas tebūnie likusiems 
šviesiu pavyzdžiu. 

Nebuvo turtingas, bet visuo
met nuoširdžia auka atsiliepda
vo į prašymus lietuviškiems 
darbams. Aktyviai reiškėsi or
ganizacijose. 

Po laidotuvių šeima pakvietė 
visus dalyvius į restoraną prieš
piečiams. Maldą sukalbėjo prel. 
dr. Jurgis Šarauskas. Lietuvių 
fondo įgaliotinis Jurgis Janušai
t is padėkojo Šeimos ir LF vardu 
visiems savo auka, šeimai pa
geidaujant, įamžinusiems a.a. 
Jono šviesų atminimą Lietuvių 
fonde. 

Brangus Jonai, pabaigęs ilgą 
t remt ies kelionę, prieš t a i 
aplankęs taip karštai mylėtą 
Lietuvą, ilsėkis ramybėje sve
čios šalies žemelėje. 

Ju rg i s J a n u š a i t i s 

A.tA. 
MĖTA BURBIENĖ 

Gyveno Woodridge, IL, anksčiau Lemont, IL. 
Mirė 1994 m. kovo 21 d.. 3:10 vai. p.p., sulaukusi 59 metų. 
Gimė Lietuvoje, Šakių apskrityje, Sintautų valsčiuje, 

Kazikėnių kaime. 
Nuliūdę liko: vyras Romualdas, sūnus Ričardas, marti 

Linda ir kiti giminės Lietuvoje, Kanadoje ir Vokietijoje. 
Priklausė .Aušros Vartų" skaučių tuntui. 
Velionė pašarvota kovo 24 d., ketvirtadienį nuo 4 iki 9 v.v. 

Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer ir Derby 
Rd., Lemont, IL. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, kovo 25 d. Iš laidojimo 
namų 9:30 vai. ryto bus atlydėta į Pal. Jurgio Matulaičio 
bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10 vai. ryto gedulingos šv. 
Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Vietoje gėlių prašoma aukoti Lithuanian Mercy Lift. 
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 

dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę vyras, sūnus, marti ir kiti gimines. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus. 
Tel. 708-257-6667 arba 1-800-994-7600. 

„ Tu mums buvai, kaip sparnas paukščiui, 
Kaip žiedui vėjas ir daina..." 

(B. Brazdžionis) 

MIRTIES METINĖS 

A.tA. 
VIKTORAS 
ŠIMAITIS 

Viešpats ištiesė savo gailestingąją ranką ir pakvietė j 
Dangiškuosius Namus mūsų mylimą Vyrą, Tėvą, Senelį ir 
Uošvį 1993 m. kovo 26 d. 

Jo gyvenimas mums buvo šviesus pavyzdys, o atsiskyri
mas paliko mumyse neišdildoma ilgesį. 

Šv. Mišios bus atnašaujamos kovo 25 d. 7:30 v.r. Švč. Mer
gelės Marijos Gimimo bažnyčioje ir kovo 26 d. 10 vai. ryto Tė
vų Jėzuitų koplyčioje. 

Prašome gimines, artimuosius ir pažįstamus prisiminti ve
lionį savo maldose. 

Liūdinti šeima. 

A.tA. 
ADELEI STANIULIENEI 

iškel iavus Amžinybėn, gil iai užjaučiame dukrą GINĄ 
ir sūnų ARĄ su šeimomis, bei k i t u s g imines Ameri
koje, Kanadoje ir Lietuvoje ir k a r t u l iūdime. 

Irena Alantienė 
Elena Baublienė 
Rūta Baublytė-Teshker 
Stasė Bliūdžiuvienė 
Onutė ir Juozas Briedžiai 
Onutė ir Vincas Braziai 
Elena ir Kazimieras Karveliai 
Elena ir Antanas Rašytiniai 

i 

A.tA. 
Inž. dr. LEONUI BAJORŪNUI 

mirus , nuoširdžiai užjaučiame žmoną MARIJĄ, duk
r a s DAIVĄ ir GIEDRE i r jų še imas . 

P r i s imename jį maldose. 

Aldona Poškienė 
Regina ir Justinas Pikūnai 
Birutė ir Viktoras Veselkai 

A.tA. 
ROMUALDUI MACIONIUI 

mirus , j o žmoną LIUDĄ, dukte r į LAIMĄ ir s ū n u s 
ALGI i r VYTĄ ir jų š e i m a s užjaučiame ir k a r t u 
l iūdime. 

Šv. Antano lietuvių parapijos choras 
ir vadovas Detroite. 

: 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Ses. J o n ė Budrytė , kuri yra 
generalinė Vyresnioji Šv. Kazi
miero vienuolyno viršininkė 
Pažaislyje, ka r tu su savo 
pavaduotoja ses. Simona Žiūrai-
te, kovo 27 d., sekmadienį, at
vyksta į Čikagą. Jos viešės Šv. 
Kazimiero vienuolyne Čikagoje 
apie du mėnesius. Šių seselių at
vykimo proga ruošiamas pobū
vis Šv. Kazimiero vienuolyno 
motiniškame name balandžio 
mėnesį (tiksli data bus pranešta 
vėliau). Visuomenė kviečiama 
pobūvyje dalyvauti ir susipažin
ti su seselių kazimieriečių veik
la Lietuvoje. 

Muz. Ričardas Šokas šio 
sekmadienio religinės muzikos 
koncerte Gimimo Švč. M. Mari
jos bažnyčioje gros Liszto patį di-
džiausią ir svarbiausią 
vargonams kūrinį „Ad nos, ad 
salutarem undam". Lietuviškai: 
„Mums, ir mūsų išganingam 
pakilimui". Šį kūrinį Lisztas su
kūrė pagal Meyerbeerio operą 
..Pranašas" (La Prophete), kurį 
dedikavo pačiam Meyerbeeriui. 
Kūrinys susideda iš trijų dalių. 
R. Šokas yra baigęs Lietuvos 
konservatoriją Vilniuje, o čia 
jam Californijos universitetas 
suteikė teises dėstyti muziką 
Amerikos mokyklose. Jo groja
mas kūrinys pirmą kartą buvo 
atliktas Merseburgo katedroje 
1855 m. 

JAV LB Vidurio Vakaru 
apygardos valdyba balandžio 
mėn. 24 d., sekmadienį, PL cen
tre Lemonte, šaukia apygardos 
atstovų suvažiavimą. Bus pa
tiekti valdybos veiklos, finansų 
ir Kontrolės komisijos praneši
mai. Bus renkama nauja apy
gardos valdyba ir Kontrolės ko
misija trijų metų kadencijai. 

Muz. Ričardas Šokas. 

x Priešvelykiniai pusryčiai 
bus J a u n i m o centro kavinėj 
sekmadienį, kovo 27 d., po 10 
vai. Mišių. Visuomenė maloniai 
kviečiama dalyvauti ir pasivai
šinti skaniais velykiniais val
giais. Pusryčius ruošia Jaunimo 
centro Moterų Klubas. 

(ski 
x Ada E. Sutkus iš Horae-

wood. IL ir ponia ir ponas 
August inas Dravininkas iš 
Valparaiso, LN, atsiuntė po $150 
ir apsiėmė globoti po vieną naš
laitį Lietuvoje. Našlaičio vardu 
„Lietuvos Našlaičių Globos" ko
mitetas jiems dėkoja. Komiteto 
adresas: 2711 W. 71 St., Chica-
go, IL 60629. (sk.) 

x Pa rduodame bilietus ke
lionėms į Lietuvą ir į visus pa
saulio kraštus geriausiomis kai
nomis. Skambinti: T. Les-
niauskienei , TravelCentre, 
Ltd., tel. 708-526-0773. 

(sk) 

x T A L P I N T U V A I P E R 
TRANSPAK siunčiami kas sa
vaite. Skubius siuntinius siun
čiame AIR CARGO. Pinigai 
pervedami doleriais. TRANS
PAK, 2638 W. 69 S t , Chicago, 
IL 60629, tel. 312-436.7772. 

(sk) 

SEPTYNI KRISTAUS ŽODŽIAI 
Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje 

Dalis „Dainavos" ansamblio kamerinės grupės „Draugo" koncerto metu Marijos aukšt. mokyk
los salėje kovo 20 d. Nuotr. J . Tamulaičio 

Švč. M. Marijos Gimimo parapijoje 
kovo 27 d., 2 vai p.p. religinio kon
certo programos viršelis. 

Solistė Audronė Simonaity
tė, fleitistė Asta Šepetytė ir 
pianistas Robertas Mockus 
atliks koncertinę programa 
balandžio 10 d.. 2 v.p.p. Jauni 
mo centre vyksiančiame lietu
vių skautiškos veiklos 75 metu 
sukakties minėjime. Visi 
kviečiami. 

Viktoras Radvila ir Sigitas 
Gūdis yra vieni iš senesniųjų 
„Vaidilutės" teatro narių. Juos 
bus galima pamatyti P. Vai
čiūno pjesės — ..Nuodėmingo 
angelo" spektaklyje kovo 26 d. 
Jaunimo centro didž. salėje. 

Daiva Mockaitienė, Dow-
ners Grove, IL, su ..Draugo" 
prenumeratos pratęsimu at
siuntė ir 110 dol. čekį mūsų 
dienraščio išlaikymui. Nuošir
džiai dėkojame už auką ..Drau
gui". 

x A.a. Aro Rimavičiaus at
minimui, Rimavičių šeima sky
rė auką Lithuanian Mercy Lift 
(tuberkulioze sergantiems vai
kučiams). LML nuoširdžiai dė
koja Rimavičių šeimai ir vi
siems aukotojams už $1,020 
auką. Aukojo: A. A. Adomėnas, 
T. S. Untulis, K. S. Untulis, G. 
Mereckis. S. Blažys, B. R. Kro
nas, N. A. Garsys, J. A. Druk-
tenis, D. L. Šlenys, I. Gaška, dr. 
F. A. Mažeika. D. Elsbergas, L. 
A. Plioplys, J. J. Krutulis. A. 
Markelis, D. Karuža, D. Kerelis, 
D. E. Bartkus, R. J. Aleksiūnas, 
A. B. Slonskis, B. S. Didonis ir 
J. Valaitis. (sk.) 

x DĖMESIO KELIAUTO
JAMS Į DAINŲ ŠVENTĘ! 
Gavome papildomų vietų skri
dimui su Austrų oro linija iš 
Čikagos į Vilnių birželio 30 ir 
liepos 3 dienomis. Grįžimą 
galima pasirinkti liepos 15, 22 
arba 29 dieną. Skrendant ir 
grįžtant šiomis dienomis, spe
ciali Dainų Šventės kaina yra 
$1,025.00 plūs mokesčiai. 
Nakvynė Vienoje grįžtant įskai
tyta į bilieto kainą. Vietų 
skaičius ribotas. Prašome skam
binti AMERICAN TRAVEL 
SERVICE 708^122-3000. 

(sk) 

Auka steigiamam „Draugo" paramos fondui— 
yra lietuvybės laidas ateities kartoms. 

Čekius rašyti: 

DRAUGAS FOUNDATION 
4545 W. 63rd St., Chicago, IL, 60629 

Aukos yra nurašomos nuo Federalinio mokesčio 

„Lituanica — Liths" vyrų 
komanda šį sekmadienį, kovo 
27 d., (palankiam orui esant) 
žais draugiškas rungtynes prieš 
čekų ..Spartą". Rungtynių pra
džia 3 v.p.p. Lietuvių centro 
aikštėje. Lemonte. Visi futbolo 
mėgėjai kviečiami mūsų žaidė
jus paskatinti, entuziastingai 
ruoštis naujo pavasario sezono 
varžybų pradžiai. 

Algimanto Kezio fotografijų 
paroda, pavadinta „The Song of 
Songs" bus atidaroma balandžio 
11d. Oesterle bibliotekos galeri
joje, North Central College (320 
E. School A ve.). Susitikimas su 
autorium bus tarp 2 ir 4 vai. 
p.p., sekmadienį, balandžio 17 d. 
Paroda tęsis iki balandžio 30 
dienos. 

Alg. Landsberg io pjesę 
„Vėjas gluosniuose", režisuo
jamą Alg. Žemaitaičio, gegužės 
21 ir 22 d. Jaunimo centro sce
noje vaidins Los Angeles Dra
mos sambūris. Rengia „Mar
gutis*'. 

Antradienį, kovo mėn. 29 d.. 
nuo 4:30 iki 5:30 vai. p.p. Sv. 
Kryžiaus ligoninės 7 East susi
rinkimų kambaryje ruošiamas 
seminaras apie klausos pra
radimą ir girdėjimo aparatėlius. 
Susidomėjusieji gali gauti dau
giau informacijų, paskambinę 
tel. 312-471-7324. 

x Smuikininko R. Katiliaus 
koncer tas Lietuvių Dailės 
muziejuje, Lemont, IL, penkta
dienį, kovo 25 d., 7:30 v.v. 
Akompanuoja L. Dorfmanas. 
Kviečiame visus. Tel. 708--
257-2034. 

(sk) 

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

(sk) 

x Pavasa r i s j a u čia, ir 
Velykos čia pat! Nedelskit už
sakyti maisto Velykų stalui iš 
Talman Deli. Galit iš anksto 
užsakyti telefonu 312-432-

9766, arba užeikite į 2624 W. 69 
gatvė. Tegul Talman Deli būna 
Jūsų padėjėjas ir paruošia įvai
rių rūšių silkių, salotų, kimštos 
lydekos, marinuotų stintų, rū
kyto ungurio ar upėtakio, laši-
niečių, kimšto kumpio, anties ir 
kalakuto. Turime saldumynų: 
daug tortų, ežiukų, babkų, net 
ir beržo šakos pagraužti. Pra
džiuginsite gimines ir draugus, 
gyvenančius kitur Amerikoje, 
kai užsakysite Talman Deli tin
kamą maistą, kuris bus išsiųs
tas U.P.S. . (sk.) 

x „Nuodėmingo angelo" 
melodramos pastatymas čia pat. 
Jis bus šį šeštadieni, kovo 28 
d., 5 v.v. Jaunimo centro didž. 
salėje. Po jo — trumpa progra
ma spektaklio tema kavinėje, o 
taip pat ir kavutė. Bilietai dar 
gaunami Vaznelių prekyboje. 

(sk.) 

TREČIADIENIO POPIETĖ, 
SKIRTA SVEIKATAI 

Programų vadovė Elena Siru
tienė trečiadienį, KOVO 16 d., 
pakvietė Seklyčion dr. Birutę 
Balčiūnaitę pakalbėt i apie kojų 
sveikatą. Prieš tai ji 
supažindino su prelegente. Dr. 
Balčiūnaitė bakalaurą iš biolo
gijos gavo Wiscon~:n-Parkside 
univ. Toliau studijavo Čikagoje, 
Scholl kolegijoj pediatrinę 
mediciną. Rezidencinę praktiką 
atliko VA Medicinos centre 
South Dakotoje. Dirbo įvairiose 
klinikose indėnų rezervatuose. 
Dabar ji dirba Carrozza Foot 

Birutė Zalator ienė, kuri 
vadovauja „Travel Advisers, 
Inc."' kelionių biurui Oak 
Parke, neseniai grįžo iš 
Lietuvos, kur praleido pora 
savaičių ir susitiko su daugeliu 
draugų bei pažįstamų. Lietuvoje 
darbuojasi jos vyras — Vytau
tas, kuris priklauso valstybinės 
draudimo įstaigos tarptau
tiniam skyriui. Jis balandžio 2 
d. grįžta namo praleisti Velykas 
su savo šeima. Šiuo metu 
namuose — Berwyn, IL dar te
bėra ir jų dukra Snieguolė, jau 
trejus metus dirbanti „Klaipė
dos" dienraščio redakcijoje. Ji 
čia kartu su Laima Šulaityte 
baigia ruošti turistinį leidinį 
anglų kalba apie Lietuvą. Po 
Velykų ir ji grįš į savo darbą 
Klaipėdon. 

Medardas Budreika ir Gra
žina Šatkutė, kaip skelbia Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
biuletenis, ruošiasi sukurti 
šeimą. 

klinikoje, daugiausia gydo 
diabetikų kojas. Ji taipgi yra 
atletė, dalyvavusi varžybose. 

Šios dienos paskaitoje, 
demonstruodama paveikslais 
įvairiausias kojų opas, aiškino 
jų atsiradimą ir gydymo būdus. 
Dažniausiai pasitaikančios ko
jų opos yra karpos, nuospaudos 
ir nagų įaugimai. Dalis kojų opų 
atsiranda dėl nepatogių, ankštų 
batų. Kai kurių žmonių kojų 
pirštai yra užkumpę tarsi 
plaktukai. Taip pat pilnapadžių 
kojos gana skirtingos. Pavėla
vus gydyti kokią nors opą, 
tenka kojas operuoti, ypač nagų 
įaugimus ar kaulų iškrypimus. 
Kai kojas skauda, tai ir visą 
kūną skauda, kas gali sukelti 
depresiją. Todėl reikia saugoti 
kojas, avėti patogius batus, 
kurie nespaustų kojų. O pajutus 
kokį kojos skausmą, nepavėluo
ti kreiptis į gydytoją. 

Po paskaitos atsirado ir kele
tas klausimų, kuriuos daktarė 
išaiškino. Vertėja buvo Aldona 
Šmulkštienė. Atsidėkodama už 
naudingą paskaitą, programų 
vadovė prisegė prelegentei rožės 
žiedą. Taipgi dėkojo vertėjai A. 
Šmulkštienei ir gausiai susi
rinkusiems dalyviams. Kvietė 
visus pasilikti pietų. Baigiant 
valgyti, ji dar pranešė, kad kitą 
trečiadienį popietės nebus, nes 
vyresnieji vyksta į Wisconsiną. 
O Didįjį trečiadienį jau prasi
deda velykinė nuotaika. Dar 
kvietė į velykinius pusryčius 
Seklyčion 9 vai. 

Ši popietė buvo tikrai nau
dinga, nes vyresniesiems 
sveikatos reikalai visada yra 
aktualūs. 

Apol. P . Bagdonas 

Sol Birutė Vizgirdienė „Draugo" koncerte kovo 20 d. 
Nuotr. J . Tamulaičio 

Ši Theodore Dubois oratorija 
yra statoma kas metai ir, 
atrodo, kiekvieną kartą kitoje 
vietoje. Ankstyvesnių šios ora
torijos prezentacijų nesu matės, 
tik šią paskutinę, kovo 13-tą 
dieną. Turiu pripažinti, kad 
tikrai buvo ko pasiklausyti. 
Faustą Strolią esu matės diri
guojant pr ieš 20 metų, o 
praėjusį sekmadienį antru kar
tu. Kaip dirigentas ir kaip 
organizator ius yra nuėjęs 
tolimą kelią. Su pasigėrėjimu 
stebėjau jo tai griežtus, tai 
švelnius mostus orkes t ru i . 
Faustas Strolia ir keli kiti pra
dėjo savo dirigavimą Lietuvių 
styginiam orkestre. Orkestras 
laikui bėgant išsisklaidė, bet jo 
vadovai tęsė savo užsimojimus 
toliau. Orkestras buvo or
ganizuojamas, vadovaujantis 
ekonomijos principais, nes 
tokios rūšies koncertą, kur daly
vauja orkestras, choras ir solis
tai, per vieną repeticiją ne
galima padaryti, nes tie, kurie 
chore gieda, taip, kaip instru
mentalistai, muzikos 15 metų 
nesimokė. Turime du nelygius 
partnerius. 

Dvi repeticijos ir koncertas 
sudaro 6 valandas orkestrui, 
kas gali kainuoti tokio dydžio 
grupei trečdalį t ūks t anč io 
dolerių, o pridėjus dar stygine 
grupę, galėjo kainuoti dvigubai 
tiek ir rengėjams būtų buvęs 
dvigubas rūpestis, kai nežinai, 
kiek žmonių ateis. Solistės 
Dalia Fanelli ir Ann Marie 
Kassel, abi parapijietės, vertos 
daug pagyrimo. 

Šio rašinio autorius nesijaučia 
pakankamai kompetentingas 
rašyti komplimentus Algirdui 
Braziui ir Edvardui Zelniui, bet 
reikia priminti, kad abu solistai 
publikai labai patiko, tai ji 
parodė savo gausiu plojimu. 

įdomus dalykas buvo „Dona 
Nobis Pacem" (autorius neži
nomas. Gal naujas kompozito
rius?) Nekomplikuota, bet 
įdomi harmonija, t i n k a m a 
priimti pagalbą iš publikos, 
kurie tą giesmę žinojo. Žinoma, 
svečiai ir kiti nereguliarūs 
bažnyčios lankytojai galėjo jos 
nemokėti, bet mandagus svečias 

IŠ ARTI IR TOLI 

KONCERTAS IR P I E T Ū S 

Balandžio 3 d. (per Velykas) 
Miami Lietuvių klubas Florido
je savo patalpose rengia žymiojo 
Lietuvos estrados solisto Sta
sio Povilaičio koncertą ir ve
lykinius pietus. Bus proga ne 
tik išgirsti lengvosios muzikos 
žvaigždę, bet ir pabendrauti. 
Pradžia 2 vai. Vietas rezervuoti 
galima, skambinant K. Gudai
tienei, tel. (305) 866-3044. 

Miami lietuvių klubas kviečia 
visus tautiečius iš arti ir toli 
Velykų popietę praleisti bendrai 
su svečiu iš Lietuvos ir saviš
kiais. 

| LOS ANGELES, CA 

Metinis LB susirinkimas 
LB Los Angeles apylinkės me

tinis susirinkimas sekmadienį, 
kovo 27 d., 12 vai. vyks Šv. 
Kazimiero parapijos salėje. I 
susirinkimą atvyksta Asta 
Banionytė, LB Washingtono 
įstaigos direktorė. J i praneš 
vėliausias žinias iš Lietuvos ir 
Amerikos vyriausybės darbus 
bei pažiūras į Lietuvą. Turintie
ji klausimų, prašomi juos įteikti 
raštu. Bus naujos valdybos rin
kimai, po to — užkandžiai. Visi 
kviečiami atsilankyti. 

Pirmo* vietos laimėtojas 
Dainavos stovyklos loterijoje, 
veltui skris į Lietuvą. Tai yra 
American Travel Service ir SAS 
oro linijos dovana. 

turi mokėti suvaidinti giedanti, 
judindamas lūpas be balso, taip 
kaip choristas, pametęs savo 
partiją. 

Buvo ir vienas paties diri
gento kūrinys: „Give us Hope o 
Lord". Faustas Strolia yra 
žinomas už jo labai sklandų 
stilių savo giesmėse. Harmonija 
įdomi. Jo giesmės klausėmės su 
dideliu malonumu. Reikia 
pripažinti, kad žemam registre 
suglausti akordai ne visuomet 
šviesiai skamba. Panašiai kaip 
su vyrų chorais, kartais jiems 
giesmės „pasirašo" nepagie 
damos. 

Per visą koncertą galėjai jaus
ti drausmę ir susigiedojimą. 
Dir igentas savo mostais 
išreikalavo iš choro ir iš 
orkestro visa tai, ko jis norėjo 
ne retkarčiais, bet kiekvieną 
koncerto minu tę ! Žinote 
drausmė, kaip kariuomenėj, 
taip ir chore, yra pusė pergalės. 

Koncertmeisteris ir orkestro 
organizatorius buvo dirigento 
brolis smuikininkas Herkulis 
Strolia. Ponia Strolienė — chore, 
du jos sūnūs - Povilas ir Tomas -
Strolios orkestre. Ypač ap
sukrus turėjo būti Povilas Stro
lia, grodamas trimis instrumen
tais: gitara, timpanais cimbalais 
ir perkusiniais instrumentais. 
-Tie labai daug prideda prie 
orkestro ir mėginimas jų iš
vengti gali labai sumažinti 
pastatymo vertę. 

Robertas Mockus grojo var
gonais. Visas Šv. Rašto vietas 
oratorijos metu skaitė kun. An

tanas Puchenskis, komentarus 
antroje koncerto dalyje skaitė 
Kristina Ždanowski. Faustas 
Strolia ir publikos, ir choristų 
yra mėgstamas, kas, žinoma, 
palengvina jo darbą. Būti 
publikos mėgstamu — tokio kur
so muzikos mokyklose nėra. Tai 
gali būti įgimtas dalykas, kitas 
žmogaus talentas! 

Gaila buvo, kai koncertas 
pasibaigė. Žinote, iš gero 
koncerto nenori eiti namo. Kon
certui pasibaigus , buvo 
padaryta dirigentui staigmena: 
paminėta jo vedybinė sukaktis 
(Gero takto sumetimais nemi
nėsime skaičių, paliudijantį 
kelinta iš eilės). 

Povilas Mieliulis 

KURSAI ATEITININKŲ 
STOVYKLOS VADOVAMS 

Balandžio 16-17 d. Dainavoje 
vyks kursai vadovams,-ėms ir 
mokytojams,-oms, norintiems 
šią vasarą dirbti Ateitininkų 
jaunučių ir jaunių stovykloje, 
kuri taip pat vyks Dainavos 
stovyklavietėje. Susidomėję 
prašomi registruotis telefonu iki 
š.m. balandžio 10 d. Skam
binkite Birutei Bublienei, tel. 
313-644-8827. Registracijos 
mokestis 15 dol. 

OHIO APYGARDOS 
KANDIDATAI I JAV LB 

XIV TARYBA 

1. Ardys Juozas, 71 m., inži
nierius, LB narys. 

2. Čepulis Algimantas, 68 m., 
gydytojas, LB narys. 

3. Joga Pranas, 70 m., statis
tikas, Xin Tarybos kontrolės 
komisijos narys. 

4. PuŠkorienė Dalia, 60 m., 
administratorė, XIII Tarybos 
narė. 

5. Staškus Vytautas, 69 m., 
pensininkas, LB narys. 

6. Šukienė Salomėja, 47 m., 
tarnautoja, Clevelando apyl. v-
bos narė. 

OHIO APYGARDOS LB 
TARYBOS RINKIMŲ 

KOMISIJA 
Apanavičiūtė Rima 
Aukštuolis Mečys 
Butrimas Stepas 
Čyvas Vladas 
Stungys Petras 

' • 


