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Balandžio 1 d. Baltijos 
prezidentai praneš, ar vyksta 

į iškilmes Maskvoje
Vilnius, kovo 30 d. (Elta) — 

Prezidentas Algirdas Brazaus
kas ketvirtadienį įvykusioje 
spaudos konferencijoje sakė, 
kad iki balandžio 1 d. Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos valstybių 
vadovai priims bendrą sprendi
mą dėl dalyvavimo gegužės mė
nesį Maskvoje rengiamose iškil
mėse, skirtose antifašistinės 
koalicijos pergalės Antrajame 
pasauliniame kare pažymėti.

Lietuvos prezidentas spaudos 
konferenciją surengė savo ofi
cialių vizitų į Moldovą ir Uk
rainą pabaigos proga. Moldovo
je A. Brazauskas ir jo vadovau
jama delegacija lankėsi kovo 27 
dieną, Ukrainoje — kovo 28 ir 
29 dienomis. A. Brazauskas sa
kė esąs patenkintas šių vizitų 
rezultatais.

Jis pažymėjo, kad pokalbiuose 
su Ukrainos prezidentu Leonid 
Kučma ir vyriausybės vadovais 
susitarta toliau plėsti Lietuvos 
ir Ukrainos ekonominius ryšius. 
Pernai pasirašytoje šalių 
draugystės ir bendradarbiavimo

Opozicija neatsisako 
pirmalaikių rinkimų 

idėjos
Vilnius, kovo 27 d. (BNS) - 

Seimo opozicijos vadas, Tėvynės 
Sąjungos (Lietuvos Konservato
rių) partijos pirmininkas Vy
tautas Landsbergis mano, kad 
kovo 25 d. vykusiuose savival
dybių tarybų rinkimuose LDDP 
patyrė „žymiai labiau triuš
kinantį pralaimėjimą”, nei 
dešiniosios jėgos 1992 m. Seimo 
rinkimuose.

Vien už konservatorius balsa
vo dvigubai daugiau rinkėjų nei 
už LDDP, o visų dešiniųjų per
galė prieš LDDP ir Valstiečių 
partiją dar didesnė, sakė V. 
Landsbergis pirmadienį spau
dos konferencijoje.

Opozicijos vadas nurodė, kad 
neatsisakoma pirmalaikių Sei
mo rinkimų idėjos. Seimo pirmi
ninko Česlovo Juršėno „kažku
riame stalčiuje”, pasak V. 
Landsbergio, guli pasiūlytas 
nutarimo projektas surengti 
Seimo rinkimus kartu su savi-

Vyriausybė skyrė 
lėšų kultūriniams

projektams
Vilnius, kovo 29 d. (Elta)

Lietuvos vyriausybė nutarė 
skirti Kultūros ministerijos 
Kultūros vertybių apsaugos 
departamentui 1.6 milijonų litų, 
iš kurių didžioji dalis — 1.3 mili
jonai litų teks Lietuvos Laisvės 
Gynėjų paminklo statybai sosti
nės Antakalnio kapinėse. Liku
sioji dalis — 300,000 litų skiria
ma sumokėti už Vilniaus arki
katedros skulptūrų atstatymo 
darbus.

Minėtos lėšos skiriamos iš vy
riausybės rezervo fondo.

Tuo pačiu nutarimu iš minėto 
fondo skirta 2.05 milijonų litų 
Baltarusijos lietuviškų salų — 
Gervėčių krašto lietuvių kultūros 
bei švietimo centro statybai.

Vilniaus miesto valdybai vy
riausybė skyrė 2.4 milijonus 
litų, iš kurių 1.3 milijonų litų 
bus panaudota dailininko Kazi
miero Žoromskio kūrybinės 
dirbtuvės ir galerijos Vilniuje 
statybai. Paskirta lėšų ir Užu- 
girio Antano Smetonos mokyk
los remonto darbams.

sutartyje, sakė A. Brazauskas, 
įtvirtinti politiniai principai, da
bar pereisime prie intensyvių 
ekonominių ir prekybinių ryšių. 
Jis, be kita ko, pabrėžė, kad 
numatoma sukurti transporto 
koridorių, kuriuo Ukrainos pre
kės, ypač joje gaminama meta
lurgijos produkcija, per 
Klaipėdos uostą būtų gabenama 
į Vakarų Europos šalis. Šiuo 
koridoriumi, pasak A. Brazaus
ko, suinteresuota ir Baltarusija. 
Galimas dalykas, dėl to bus pa
sirašyti trišaliai susitarimai.

Lietuvos ir Ukrainos prezi
dentų susitikime apsvarstyti 
kai kurie tarptautinės po
litikos klausimai. A. Brazaus
kas spaudos konferencijoje sakė, 
kad jis patvirtino Lietuvos pasi
ryžimą integruotis į Vakarų 
Europos struktūros bei tapti 
NATO nare. Šalys pripažino, 
kad Rusijos požiūris dėl NATO 
narystės išplėtimo gali keistis ir 
pareiškė, jog Rusijos, kaip 
didelės pasaulio valstybės san
tykiai NATO galėtų būti nusta
tyti atskiru susitarimu.

valdybių tarybų rinkimais.
„Kalbos, kad jie turi mandatą 

ketveriems metams, dabar pa
tikrintos pačios patikimiausios 
apklausos — rinkimų būdu”, sa
kė V. Landsbergis.

Opozicijos vadovas sakė, kad 
konservatoriai sieks kuo plates
nių koalicijų ir politinių iėgu 
konsolidacijos, kuri „galėtų” 
apriboti LDDP vienvaldystę”. 
„Norim pradėti atkurti žmonių 
pasitikėjimą valdžia”, sakė V. 
Landsbergis. Jo nuomone, 
LDDP vienvaldystė per pustre
čių metų „išugdė susvetimėji- 
mą .

Komentuodamas daugelio 
žmonių nedalyvavimą rinki
muose, opozicijos vadas paste
bėjo, kad tai žmonės, nusivylę 
rinkimais. Tačiau, V. Lands
bergio nuomone, šis jų nusivy
limas dar netapo aktyvia nuo
stata — balsuoti prieš.

Opozicijos vadovas taip pat 
atkreipė dėmesį į „nerimą 
keliantį ekstremistinių jėgų 
įtakos laipsnį”. Tai pastebėta, 
pasak opozicijos vado, ne tik 
Rytų Lietuvoje, bet ir Kaune, 
Kaišiadoryse. „Tokia žirinovs- 
kiška kryptis turi kelti susirū
pinimą”, sakė Seimo narys.

Čiurlionio konkursas
vyks rugsėjo mėnesį

Vilnius, kovo 29 d. (Elta) — 
Lietuvos Kultūros ministerija 
praneša, kad tarptautinis M. K. 
Čiurlionio pianistų ir vargoni
ninkų konkursas planuojamas 
surengti š.m. rugsėjo mėnesį.

M. K. Čiurlionio vardo pia
nistų konkursai Lietuvoje buvo 
rengiami kas ketveri metai nuo 
1967 metų. Tarptautiniu pia
nistų ir vargonininkų konkur
su jis tapo 1991 metais, kai jame 
kartu su Lietuvos atlikėjais 
dalyvavo JAV, Izraelio ir kitų 
šalių muzikantai. įgijęs tarp
tautinį pripažinimą, konkursas 
1994 metų balandžio 30 dieną 
buvo priimtas į Pasaulio Tarp
tautinių Muzikos Konkursų Fe
deraciją ir tapo 94-uoju jos 
nariu.
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Artėjant Kinijos vadovo Deng Xiaoping mirčiai, Kinijoje matoma vis daugiau ženklų, kad 
Komunistų Partijos viršūnėse vyksta kova dėl valdžios: neseniai buvo pradėtos korupcijos bylos 
prieš šešis žymius politikus, slapta buvo suimti keli aukšti Komunistų Partijos pareigūnai, kitas 
aukštas pareigūnas nusižudė. Išorėje tačiau viskas ramu ir tvarkinga: Štai čia Kinijos parlamento 
pirmininkas Qiao Ši, ministras pirmininkas Li Peng ir Kinijos prezidentas Jiang Zemin ramiai 
užima savo vietas, nors paskutiniuoju metu parlamentas pradėjo stipriai kritikuoti prezidento 
diktatorišką valdymo stilių.

LKB Kronika” pristatyta 
Nobelio premijai

Vilnius, kovo 30 d. (Elta) — 
Sovietinio laikotarpio pogrin
džio leidinys „Lietuvos Kata
likų Bažnyčios kronika” prista
tytas Nobelio taikos premijai. 
Aukštam apdovanojimui šį iš
skirtinį lietuvių raštijos istori
joje leidinį pateikė Lietuvos 
Jungtinių Tautų Asociacija ir 
Lietuvių Katalikų Mokslo Aka
demija. Gautas pranešimas, jog 
pristatymas priimtas.

Nuo 1973 metų „Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios kronika” buvo 
rengiama ir leidžiama pogrin
dyje daugelio pasišventusių, be
baimių žmonių pastangomis. 
Pirmasis Kronikos redaktorius 
ir leidėjas buvo kunigas Sigitas 
Tamkevičius, o svarbiausia jo 
talkininkė — sesuo Elena Šu- 
liauskaitė.

Kronikoje buvo skelbiama 
apie neteisėtus sovietinės 
okupacinės valdžios veiksmus 
Bažnyčios ir tikinčiųjų atžvil
giu. Daug leidinio autorių ir

Lietuvos delegacija 
dalyvauja

Tarpparlamentinės
Sąjungos asamblėjoje

Vilnius, kovo 27 d. (BNS) - 
Seimo pirmininko Česlovo Jur
šėno vadovaujama delegacija 
dalyvauja pirmadienį Madride 
prasidėjusioje 93-joje Tarppar
lamentinės Sąjungos asamblė
joje.

Lietuvos delegacijoje yra 
LDDP frakcijos seniūno pava
duotoja Irena Šiaulienė bei 
krikščionis demokratas Medar
das Čobotas. Seimo pirmininkas 
Česlovas Juršėnas yra šios 132 
valstybių parlamentus jun
giančios organizacijos Lietuvos 
grupės pirmininkas.

Laukiama, kad asamblėjos 
atidaryme dalyvaus Ispanijos 
karalius ir ministras pir
mininkas. Taip pat numatyti 
keli dvišaliai Č. Juršėno 
susitikimai su kitų šalių par
lamentų vadovais. Manoma, 
kad į asamblėją gali atvykti 
kelios dešimtys pasaulio par
lamentų vadovų.

Irena Šiaulienė taip pat daly
vaus kovo 26-ąją Madride prasi
dėjusioje Pasaulio Moterų Par
lamentarių konferencijoje. je su Latvįja, rusų pasieniečiai

Iš Madrido Č. Juršėnas vyks pabėgėlius jėga persodina į kitą 
vienos dienos vizitui į Lisaboną, traukinį, per Latviją vykstantį 
kur susitiks su Portugalijos par- į Lietuvą.
lamento vadovu bei užsienio Taip atsitiko tris dienas paei- 
reikalų ministru. liui, ir Turmanto stoties parei-

platintojų buvo suimti ir nuteis
ti, 1989 metais buvo suimtas ir 
Kronikos redaktorius kun. Sigi
tas Tamkevičius. Redagavimą 
tęsė kunigas Jonas Boruta. Per 
18 metų sovietiniam saugumui 
taip ir nepavyko sustabdyti

Lietuvoje sulaikomi 
azijiečiai — ne pabėgėliai

Vilnius, kovo 22 d. (LR) — 
Socialinės apsaugos ir darbo mi
nisterijos Migracijos skyriaus 
viršininkas Vladimiras Gražulis 
informavo Eltą, kad Lietuvoje 
pastaruoju metu sulaikomos 
azijiečių grupės — ne pabėgėliai, 
o tik nelegalūs imigrantai, ke
liaujantys į turtingas Vakarų 
šalis. „Nė vienas jų nepareiškė, 
jog savo šalį paliko dėl to, kad 
ten pažeidinėjamos jų teisės, o 
būtent ši aplinkybė leidžia 
žmogų laikyti pabėgėliu ir 
suteikti prieglobstį”, sakė V. 
Gražulis.

Ketinamame priimti Pabėgė
lių įstatyme nurodyta, kad pa
bėgėliais gali būti laikomi tie, 
kas į šalį, kurioje nori prašyti 
politinio prieglobsčio, atvyksta 
turėdami tos šalies vizą arba 
prieglobsčio pasiprašo prie 
valstybės sienos. Jeigu pabė
gėlis į šalį patenka nelegaliu 
būdu, tai per 48 valandas jis turi 
kreiptis į policijos pareigūnus. 
Priešingu atveju Lietuvoje 
sulaikyti asmenys bus laikomi 
nelegaliais imigrantais ir nedel
siant deportuojami iš Lietuvos.

„Priėmus Pabėgėlių įstatymą, 
Lietuvos, kaip tranzitinės ša-

Tarp Rusijos ir Lietuvos 
toliau blaškosi 105 pabėgėliai

Vilnius, kovo 27 d. (BNS) - 
Tris kartus paeiliui — penk
tadienį, šeštadienį ir sekma
dienį — Turmanto geležinkelio 
stotyje Zarasų rajone sulaikytas 
traukinys su tuo pačiu dideliu 
Ązijos pabėgėlių būriu ir per 
Latviją išsiųstas atgal į Rusiją.

Nuo praėjusios savaitės vidu
rio po Latviją ir Lietuvą kelei
viniais traukiniais stumdomas 
105 pabėgėlių kurdų, palesti
niečių ir afganistaniečių būrys. 
Keleiviniam traukiniui atvykus 
į Rusijos Pytalovo stotį pasieny-

Kronikos leidimo bei platinimo.
Nobelio taikos premijai pri

statyta „Lietuvos katalikų 
bažnyčios kronika” jau yra 
gavusi Nobelio premijos laurea
to poeto Česlovo Milošo reko
mendaciją. Antrosios reikal
ingos rekomendacijos laukiama 
iš Tibeto dvasinio vadovo Dalai-
lamos.

lies, vengtų ir nelegalūs imi
grantai — jie ieškotų kelio į 
Vakarus per valstybes, kuriose 
jų sulaikymo ir deportavimo 
procedūra nesureguliuota įsta
tymais”, mano Gražulis, rem
damasis pabėgėlių įstatymą 
priėmusių Vakarų šalių 
praktika.Į Lietuvą atvyktų tik 
tie, kurie Lietuvoje prašo 
prieglobsčio.

Tačiau, norint išspręsti šią 
problemą, neužtenka priimti 
įstatymą — jis turi veikti, o tam 
reikia lėšų. Todėl praėjusią 
savaitę Švedijoje viešėjusi 
Lietuvos Pabėgėlių įstatymo 
rengimo grupė, be kita ko, 
tarėsi ir dėl galimos materia
linės pagalbos. (

Seimo Žmogaus ir piliečio 
teisių bei tautybių reikalų ko
miteto narė Vilija Aleknaitė 
Eltai sakė, kad Švedijos vy
riausybė pažadėjo suteikti tokią 
paramą. Pasak jos, Skandinavi
jos šalys suinteresuotos, kad 
pabėgėlių problemos būtų 
sprendžiamos visame regione, 
nes didelė dalis nelegalių imi
grantų į šias šalis patenka per 
Baltijos valstybes.

gūnai neatmeta galimybės, kad 
taip atsitiks ir toliau. BNS žinių 
agentūros turimomis žiniomis, 
šis pabėgėlių būrys gerokai 
pasivažinėjo po Baltijos vals
tybes ir vieną kartą jau buvo 
kirtęs Lietuvos teritoriją.

Tie patys pabėgėliai kovo 23 
d. buvo sulaikyti Nesterove prie 
Kaliningrado srities sienos, 
vykę traukiniu Sankt Peterbur- 
gas-Kaliningradas. Juos, lydimas 
rusų milicijos, išsiuntė atgaliniu 
traukiniu. Kaliningrado pasie
nio kariuomenės spaudos tar
nybos viršininkas Oleg Groz- 
neckij teigė, kad pabėgėliai buvo 
išsiųsti iš Latvijos, į kur buvo 
patekę iš Baltarusįjos.

Spėjama, kad 105 pabėgėlių 
būrys yra dalis 128 pabėgėlių,

JAV Atstovų rūmuose 
įnešta rezoliucija dėl 

Karaliaučiaus
Los Angeles, kovo 29 d. — 

Baltų Laisvės Lygos pastango
mis kongresmanas Christopher 
Cox (R-CA) JAV Atstovų 
rūmuose įnešė Rezoliuciją nr. 51 
dėl Karaliaučiaus srities demi- 
litarizavimo.

Rezoliucijoje primenama, kad 
po Vokietijos nugalėjimo II 
Pasauliniame kare laimėjusios 
šalys Potsdamo konferencijoje 
sutarė, kad šią sritį laikinai ad
ministruos Sovietų Sąjunga, kol 
bus pasirašyta formali taikos 
sutartis, ir kad tuo metu būsią 
nustatyta, kas valdo Karaliau
čių.

Tačiau, rašoma rezoliucijos 
tekste, dėl Šaltojo karo, 
galutinė, formali taikos sutartis 
su Vokietija tebuvo pasirašyta 
tik 1990 m., ir tuo metu Vokie
tija atsisakė savo pretenzijų į 
Karaliaučių, bet valdymo teisė 
nebuvo pervesta jokiai kitai 
šaliai.

Tuomet primenamas Sovietų 
Sąjungos elgesys Karaliaučiuje 
nuo 1945 metų: kad ji sunaiki
no istorines Karaliaučiaus 
vietoves, tą sritį pradėjo vadin
ti nauju vardu — Kaliningra
das, deportavo ar nužudė visus 
jo gyventojus, padarė didelės 
žalos gamtai ir aplinkai ir pa
vertė šį kraštą karinę bazę,

Konservatoriai tikisi 
bendradarbiauti su 
valdančia partija

Vilnius, kovo 26 d. (BNS) — 
Savivaldybių rinkimų rezulta
tus konservatoriai — Tėvynės 
Sąjungos Partija — vertina kaip 
„totalinį LDDP pralaimėjimą”.

Seimo konservatorių frakcijos 
seniūnas Andrius Kubilius tei
gia, kad rinkimai tapo išraiška 
žmonių nepasitenkinimo LDDP 
vykdoma politika. „Rinkimų 
rezultatai turėtų pastūmėti ir 
kitus politinius procesus Lietu
voje, nes kokį mandatą turi Sei
mo dauguma vykdyti tokią poli
tiką, kokią vykdo”, A. Kubilius 
retoriškai klausė spaudos kon
ferencijoje sekmadienį.

Jis taip pat teigė, kad Lietuva 
„eilinį kartą” tapo pirmoji iš 
reformų kelią pasirinkusių Vi
durio Europos valstybių. Pir
moji pasuko į kairę 1992-aisiais 
ir pirmoji, pakankamai ryžtin
gai, to dabar atsisakė, teigė An
drius Kubilius.

Konservatorių valdybos pir
mininkas Gediminas Vagnorius 
toje pačioje spaudos konferen
cijoje sakė nesąs visiškai paten
kintas rinkimų rezultatais, nes 
tikėjosi daugiau balsų. Jis taip 
pat pažymėjo, kad žmonės nepri
taria „skurdo ir korupcijos poli
tikai”. Tačiau kartu G. Vagno
rius sakė, kad savivaldybėse 
konservatoriai sieks ne kon
frontacijos, o bendradarbiavimo 
su valdančiąja partija, spren
džiant pagrindinę nacionalinę 
problemą — „trigubą ekonominį

kurie prieš dvi savaites buvo 
sulaikyti Rygoje. Kovo 24 d. 
Latvijos vidaus reikalų 
ministerijos policijos depar
tamento viršininkas Aldis Liel- 
juksis pareiškė, kad Latvija 
sėkmingai išsiuntė 128 pabėgė
lius į šalis, per kurias jie buvo 
atvykę į Latviją. Tačiau šis 
pareigūnas spaudos konferen
cijoje atsisakė pateikti bet 
kokios išsamesnės informacijos.
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kurios 15,100 kv. km plote yra 
200,000 karinio personalo.

Priminus, kad Rusijos Fede 
racija perėmė Sovietų Sąjungos 
pareigas šioje srityje ir kad Ka
liningrado karinė bazė kelią 
grėsmę taikai Baltijos ir Eu
ropos regionams — ypač Lietu
vai, kuri atsiduria lyg varžtuose 
tarp Kaliningrado ir Baltaru
sijos, kurios yra dvi labiausiai 
militarizuotos teritorijos visame 
pasaulyje, yra siūloma tokia re
zoliucija:

Kad Kaliningradas/Karaliau- 
čius taptų demilitarizuota zona 
ir Rusija išjos išvežtų visas savo 
karines pajėgas.

Kad šios teritorijos adminis
travimas būtų perkeltas iš Rusi
jos Federacijos kuriai nors tarp
tautinei organizacijai.

Kad atitinkamos tarptautinės 
ir regioninės įstaigos būtų 
paprašytos pravesti tyrinėjimus 
ir atstatyti aplinkos-gamtos 
švarą.

Amerikos Baltų Laisvės Lyga 
kviečia visus lietuvius ir jų 
draugus amerikiečius imtis 
skubios veiklos ir raginti savo 
atstovus JAV Atstovų rūmuose 
sutikti būti rėmėju („sponsor” ) 
šios svarbios rezoliucijos H. Con. 
Res. No. 51 ir už ją pabalsuoti, 
kai bus pristatyta balsavimui.

nuosmukį”.
„Valdančioji partija bus pri

versta keisti savo ekonominę ir 
socialinę politiką”, pažymėjo 
Gediminas Vagnorius. Konser
vatorių atstovas teigė, kad kai 
artės kiti savivaldybių rinki
mai, partijos vadovybė ketina 
pareikalauti ataskaitos kaip 
buvo vykdomi rinkėjams duoti 
pažadai iš tų savivaldybių, ku
riose konservatoriai sudarys 
daugumą.

Pasak G. Vagnoriaus, konser
vatoriai nežadėjo to, kas pri
klauso centrinės valdžios kom
petencijai. Kartu jis užtikrino, 
kad konservatorių valdomos sa
vivaldybės pareikalaus iš cent
rinės valdžios „pirmiausia baig
ti aukštyn kojom vykdomą fi
nansinę politiką”.

Dėl koalicijų, konservatoriai 
neslepia, kad bus siekiama 
sudaryti valdančiąsias savi
valdybių koalicijas su krikš 
čionimis demokratais. „Nedaug 
yra vilčių, kad kam nors pavyks 
kaip nors supriešinti šias dvi di
džiausias dešiniąsias partijas”, 
pažymėjo Vagnorius.

Andrius Kubilius rinkimų re 
zultatus palyginęs su Seimo 
rinkimų rezultatais, teigė, kad 
dešinieji išsaugojo savo rinkė 
jus. Pasak jo, per Seimo rin
kimus dešinieji gavo 26%, o per 
savivaldybių rinkimus — 24 
proc. visų Lietuvos rinkėjų 
balsų. Tuo tarpu už LDDP per 
Seimo rinkimus balsavo 32% 
visų rinkėjų, o dabar — tik 8.9 
procentai. Rinkėjus išsaugoti 
yra nelengva, pabrėžė Seimo na
rys.

KALENDORIUS

Kovo 31 d.: Benjaminas, Kor
nelija, Ginas, Vartvilė.

Balandžio 1 d.: Teodora, 
Hugonas, Venancijus, Dainora.
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KALBAMĖS SU 
ŠARŪNU MARČIULIONIU

Sekmadienį, kovo 12 dieną, į 
Detroitą iš New Yorko atskrido 
Seattle „Sonics” krepšinio 
komanda, kurioje šiais metais 
žaidžia lietuvis Šarūnas Mar
čiulionis; jo uniformos numeris 
yra 30. Su Šarūnu teko susipa
žinti 1986 metais, kai jis kartu 
su Vladu Chomičium dalyvavo 
Sovietų Sąjungos rinktinėje, žai- 
džiusioje prieš Michigan State 
„Spartans”, East Lansing, Mi- 
chigane. Kiekvieną kartą, kai 
Šarūnas atvyksta Detroitan, 
„Lietuviškų melodijų” radijo 
valandėlės vedėjas Algis Zapa- 
rackas, kartu su kitais sporto 
korespondentais, stebi rungty
nes bei dalyvauja spaudos kon
ferencijoje ir įrašo pasikal
bėjimus su įvairiais žaidėjais. 
Pagrindinis dėmesys yra Šarū
nui Marčiulioniui. Kartu su 
ilgamečiu sporto darbuotoju 
Viktoru Memenu, įrašėm pasi
kalbėjimą su Šarūnu.

— Kai paskutinį kartą kal
bėjomės, žaidei už „Golden 
State Warriors”, kurių praė
jusią vasarą buvai iškeistas 
ir dabar žaidi Seattle „So
nics” komandoje. Kaip seka
si žaisti Seattle komandoje?

— „Sekasi po truputį priprasti 
prie komandos, prie komandos 
braižo, negaunu žaisti kiek no
rėčiau, ar galėčiau žaisti. Gal
voju, kad reikalai po truputį 
pasitaisys ir galėsiu daugiau 
komandai padėti”.

— O kaip sveikatos reika
lai?

— Reikia daugiau prie kelio 
padirbėti. Įšilti reikia ilgiau. 
Daugiau dėmesio reikia skirti 
po runtynių, po treniruočių, rei
kia dėti ledą. Sunkumų dar yra, 
dar nėra gerai”.

— Šarūnai, tavo širdis Lie
tuva ir jos krepšinio ateitis. 
Ar Lietuva vėl pateks į artė
jančią olimpiadą?

— „Europos čempionatas 
prasidės Atėnose birželio 23 
dieną. Lietuva pateko į pagrin
dinį finalinį etapą. Tas pogrupis 
nėra lengvas, nes visos koman

dos yra stiprios, ir, aišku, viskas 
priklausys nuo pasiruošimo, 
nuo vyrų noro, nuo darnumo., 
bet manau, kad visiems noro 
tikrai bus ir aš manau, kad mes 
turėtume patekti į olimpiadą, 
būtent, būti viena iš keturių 
pagrindinių komandų Europoje.
— Graikijoje pirmosios i 

rungtynės bus prieš Vokie
tiją?

— Taip, žaisim pirmas rung
tynes prieš Vokietiją, antras — 
.prieš Graikiją, o trečias prieš 
Serbiją. Pirmos trejos rungtynės 
yra labai sunkios.

— Šarūnai, esate įkūręs sa
vo vardo mokyklą Lietuvoje; 
kaip sekasi mokyklai?

— Turiu pasakyti, kad tėvai 
mato pokyčių vaikų elgesyje; 
vaikai skiria dėmesį ne vien 
krepšiniui, bet mokosi kompiu
terio, elgesio, ir anglų kalbos. 
Vaikai tuo domisi ir nebuvo 
atsitikimo, kad jie savo noru ap
leistų mokyklą. Aš manau, kad 
šis eksperimentas yra sėkmin
gas, ruošiame jaunąją kartą, 
išauklėsim ne tik gerus krepši
ninkus, bet ir dorus žmones.

— Skiri laiką ir labdarai, 
kaip „Healing the Children- 
Michigan”. Ar ir toliau dirbi 
su šia organizacija?

— Pradžioje, kai fonde buvo 
lėšų, tai padėjau organizuoti 
grupes daktarų ir vaikų į Lie
tuvą ir čia, bet dabar nepa
laikau tokį artimą ryšį, kaip 
anksčiau, su pagrindine or
ganizatore Helen Salan. Tačiau 
ji žino ir yra susipažinusi su 
Lietuva. Ji yra pasakiusi, kad 
šiuo metu yra atgabenti keli 
vaikai gydimui, o jiems pagijus 
— siunčiami atgal. Aš didžiuo
juosi, kad amerikiečiai, nebū
dami lietuviais, gali tiek daug 
padėti vaikams ir Lietuvai. Už 
tai didelis ačiū.

Padėkojome Šarūnui Marčiu
lioniui už pasidalinimą min
timis. Atsisveikindamas Šarū
nas atsakė: „Ačiū Jums ir lin
kėjimai visiems!”

Algis Zaparackas

Šarūnas Marčiulionis, po rungtynių Detroite, kalbasi su JSPN TV tarptautinio skyriaus korespon
dentu Tim McCormick. Nuotr. Alg Zaparacko

Futbolas Čikagoje

DARBINGAS LFK „LITUANICOS” 
NARIŲ SUSIRINKIMAS

KĖGLIAVIMO VARŽYBOS CLEVELANDE

Kovo 19 d. Lietuvių centre, 
Lemonte, vykęs metinis LFK 
„Lituanicos” klubo narių susi
rinkimas, trukęs nepilnas dvi 
valandas, buvo labai darbingas. 
Po trumpos pirmininko Alberto 
Glavinsko atidaromosios kal
bos, buvo perskaitytas praėjusio 
susirinkimo protokolas, kuris 
priimtas be pataisų.

Klubo iždininkas perskaitė 
klubo iždo stovį. Paaiškėjo, kad 
klubas per metus turėjo dau
giau negu 12 tūkst. dolerių 
įplaukė ir beveik 10 tūkstančių 
dolerių išlaidų. Kadangi buvo 
labai taupyta, metų laikotar
pyje dar liko arti trys su puse 
tūkstančių dolerių pelno. Jis 
perskaitė šaltinius iš kurių pa
jamos atėjo, pažymėjo ir stam
besnes išlaidas.

Klubo vyrų ir jaunučių ko
mandų vadovas Gediminas 
Bielskus pranešė apie šių 
komandų pasirodymus pirme
nybėse, kurie, deja, nebuvo geri. 
Jis teigė, kad klubo komandoms 
labai trūksta geresnių žaidėjų, 
be kurių sunku tikėtis geresnių 
pasiekimų. Laukiami keli 
žaidėjai iš Argentinos, o vienas, 
atvykęs iš Lietuvos ne klubo 
kvietimu, žada išmėginti jėgas 
klubo komandoje. Buvo balsų, 
kad pagrindiniams klubo pir
mosios komandos žaidėjams 
reikėtų mokėti šiek tiek pinigų, 
nes tai daro beveik visos kitų 
klubų vadovybės. Net ir New 
Yorko lietuvių futbolo koman
doje senais laikais žaidusieji pa
grindiniai žaidėjai, buvę 

. atlyginami.

Klubo veteranų komandos at
stovas Jonas Žukauskas 
pranešė apie senjorų komandos 
pasirodymus. Jis pažymėjo, kad 
ir šiai komandai nesisekė dėl to, 
kad kitos komandos gerokai 
pagerėjo, o „Lituanicos” lygis 
liko maždaug toks pat.

Buvo svarstoma apie „Litua
nicos” komandų išvyką į šią va
sarą Lietuvoje rengiamas 
Pasaulio Lietuvių Sporto 
žaidynes. Bus sudarytos jungti
nės komandos iš „Lituanicos” 
futbolininkų, įjungiant ir ki
tuose miestuose gyvenančius 
pavienius žaidėjus. Sudaromi 
sąrašai, susisiekta su kelionių 
biuru dėl kelionių kainos ir kt. 
Pabrėžta, kad kelionės išlaidas 
reikės apsimokėti patiems, o 
Lietuvoje nakvynės bei maistas 
bus teikiama nemokamai.

Buvo kalbama apie dar vienos 
futbolo> - aikštės prie Lietuvių 
centro Lemonte įrengimą. 
Užsiminta apie sporto salės 
Lemonte statybą (čia klubo na
riai kviečiami individualiai 
prisidėti).

Svarstant klubo valdybos rin
kimus, nutarta dar vieniems 
metams palikti tuos pačius 
narius, prie jų prijungiant dar 
vieną naują. Dabar valdybą 
sudaro: Alberto Glavinskas, 
Gediminas Bielskus, Leonas 
Juraitis, Bronius Mikėnas, 
Vytautas Juodišius, Jonas Zak- 
sas, Edvardas Šulaitis ir naujas 
— Jonas Žukauskas. Susi
kaupimo minute pagerbtas per
nai rugsėjo 25 d. miręs ilgame
tis klubo valdybos narys Jonas 
Juška.
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Š.m. kovo 11d. Seavvay Lanes, 
Wickliffe, Ohio, įvyko 1995 m. 
ŠALFASS-gos Kėgliavimo 
(Bowling) pirmenybės ir 10-sis 
Clevelando LSK „Žaibo” tra
dicinis kėgliavimo „Draugystės 
turnyras”. Varžybas rengė 
Clevelando LSK „Žaibo” kėglia
vimo sekcija, vadovaujama 
Algio Nagevičiaus. Tai buvo du 
atskiri turnyrai, vykdyti vienas 
po kito. ŠALFASS pirmenybės 
prasidėjo 12 vai., o „Draugystės 
turnyras”, tuoj po ŠALFASS- 
gos, 3 vai. p.p.

Abiejuose turnyruose buvo 
vykdomos komandinės var
žybos, iš kurių buvo išvesti ir 
individualiniai laimėtojai, ne
vykdant papildomų rungtynių. 
Komandą sudarė 4 mišrios 
lyties žaidėjai. ŠALFASS-gos 
pirmenybėms komandos regist
ravosi iš anksto, pagal klubus, 
vietoves ar panašiai. „Draugys
tės turnyro” komandos buvo 
sudarytos burtų keliu, prieš pat 
turnyro pradžią.

Bendrai paėmus, šios gerai 
pavykusios varžybos sutraukė 
arti 70 lietuvių kėgliuotojų iš 
Toronto, Hamiltono, Čikagos, 
Detroito ir Clevelando.

ŠALFASS-gos pirmenybėse 
dalyvavo 8 komandos su 32 žai

dėjais. „Draugystės turnyre 
buvo 15 komandų su 60 žaidėjų. 
Dauguma ŠALFASS-gos pirme
nybių žaidėjų dalyvavo ir 
„Draugystės turnyre”.

Abiejuose turnyruose, iš 
komandinių varžybų pasekmių 
buvo išaiškinti ir „High Game” 
bei „High Series” laimėtojai,- 
jos. „High Game” yra aukščiau
sia vieno žaidimo pasekmė, visų 
3 žaidimų serijos.

1995 M. ŠALFASS-GOS 
PIRMENYBIŲ PASEKMĖS 

Komandinės varžybos:

1) Clevelando „Žaibas” A 
(Edis Bliumentalis, Jolanta 
Dautienė, Robert Nozling ir 
Mark Salem) — 2140 taškų.

2) Toronto „Jungtis” (Antanas 
Stauskas, Darius Marijošius, 
Raimundas Šiaučiulis ir Daina 
Puterienė) — 1945 t.

3) Hamiltono „Kovas” (Rai
mondas Sakalas, Rimas Šiulys, 
Edis Bartininkas) — 1829 t.

Vyrų individualinės „High 
Game” varžybos: 1) Mark 
Salem (Ž) - 2451., 2) Edis Bliu- 
mentalis (Ž) — 214 t., 3) Eimu
tis Ramas (J) — 206 t.

Moterų ind. „High Game”:

1) Ingrida Andrušaitytė (Ž) —
1781., 2) Daina Puterienė (J) — 
159 t., 3) Jolanta Dautienė (Ž) — 
147 t.

Jaunių (žemiau 18 m.) 
„High Gamės”: 1) Rimas Švar
cas (Ž) — 187 t., 2) Matas Kar- 
sokas (Ž) — 173 t., 3) Mikas 
Rukšėnas (Ž) — 135 t.

Vyrų ind. „High Series”: 1) 
Mark Salem (Ž) - 6331., 2) Edis 
Bliumentalis (Ž) — 6001., 3) An
tanas Stauskas (J) — 562 t.

Moterų ind. „High Series”:
1) Daina Puterienė (J) — 445 t.,
2) Ingrida Andrušaitytė (Ž) —
4441., 3) Jolanta Dautienė (Ž) — 
377 t.

Jaunių (žemiau 18 m.) ind. 
„High Series”: 1) Rimas Švar
cas (Z) — 4951., 2) Matas Karso- 
kas (Ž) — 447 t., 3) Mikas 
Rukšėnas (Ž) — 350 t.

Paaiškinimai: (J) po
pavardės reiškia Toronto 
„Jungtį”; (Ž) — reiškia Cleve
lando LSK „Žaibą”.

10-JO „DRAUGYTĖS 
TURNYRO” PASEKMĖS

Paaiškinimai: (Tor.) — po 
pavardės reiškia Torontą; (Ham)

— reiškia Hamiltoną; (Cl) — 
reiškia Clevelandą.

Komandinės varžybos:
1) Rimas Šiulys (Ham.), Da

rius Marijošius (Tor.), Jean 
Marks ir Robert Nozling (abu 
Cl.) - 1913 t.

2) Antanas Stauskas (Tor.), 
Rima Lukavičiūtė (Ham.), Edis 
Bliumentalis ir Richard Marks 
(abu Cl.) - 1842 t.

3) Mark Salem (Cl), Laura 
Dauginienė, Romas Puteris ir 
Algis Ankus (visi Tor.) — 17311.

Vyrų ind. „High Game”: 1) 
Raimondas Šiaučiulis (Tor.) — 
227 t., 2) Romas Puteris (Tor.) — 
213 t., 3) Mark Salem (Cl.) — 
207 t.

Moterų ind. „High Game”:
1) Ingrida Andrušaitytė (Cl.) — 
1941., 2) Jean Marks (Cl.) — 156 
t., 3) Ramona Girdauskaitė 
(Tor.) - 152 t.

Vyrų ind. — „High Series”: 
1) Mark Salem (Cl.) — 579 t., 2) 
Romas Puteris (Tor.) — 5411., 3) 
Edis Bliumentalis (Cl.) — 535 t.

Moterų ind. „High Series”: 
1) Ursula Kunsitis (Cl.) — 421 
t., 2) Ingr ida Andi usaitytė (Cl.)
— 418 t., 3) Ramunė Čygienė 
(Tor.) - 403 t.

amb.

Kiek ilgiau kalbėta apie 
Lietuvos jaunių komandos 
atvykimą (balandžio 4 d.) į Čika
gą, pakeliui į tarptautinį 
turnyrą Texas valstijoje.

Ketvirtadienį, kovo 30 dienos 
rytą sužinota, kad dėl finan
sinių problemų jie į JAV ne
vyks. Taigi ir Čikagoje jų ba
landžio 4 dieną nesulauksime.

E.Š.

TORONTO 
„VYČIO” ŽINIOS

Sporto klubo „Vytis” jaunieji 
krepšininkai, ruošdamiesi 
ŠALFASS-gos žaidynėms, rung
tyniauja ir su vietinėmis 
komandomis. Pirmą kartą 
klubas nutarė surengti ir „On- 
tario” Basketball Association” 
apimtyje turnyrą, kuris įvyko 
šių metų sausio 21-22 d. Daly
vavo 24 komandos su maždaug 
360 sportininkų. Rungtyniauta 
gražiose Mississauga Saint Mar- 
tha ir Philip Pocock katalikų 
mokyklų salėse. Pagrindinė 
kova vyko „Minor Bantam”, 
1983 metų gimimo ir jaunesnių 
ir „Bantam” — 1981 metų 
gimimo bei jaunesnių grupėse.

Tuo pačiu metu draugiškas 
rungtynes žaidė mergaičių ir 
berniukų komandos. Pačių 
jauniausių — „Molekulių” 
rungtynės įvyko tarp Hamilto
no „Kovo” ir „Vyčio” komandų. 
Mažiesiems žaidėjams padėjo ne 
tik negriežtai teisėjavęs 
Ričardas Duliūnas, bet ir visi 
abiejų komandų treneriai. Jie 
mažuosius krepšininkus nu
kreipdavo reikiama linkme, 
aiškindavo ką reikia daryti, į 
kurį krepšį mesti... Žiūrovams 
buvo tikrai daug džiaugsmo ir 
jie negailėjo plojimų abiem 
komandom. Atrodė, kad nor
maliame aukštyje pakabinti 
krepšiai bus neįveikiami, bet 
pagaliau „Vytis” pralaužė ledus 
ir ilgokai pirmavo 2:0. Ha 
miltonui dar smarkiau susi
ėmus, jie pasistūmė į priekį 6:2. 
Visų džiaugsmui rungtynės 
baigėsi lygiomis 6:6. Vytiečių 
tarpe mažasis Tomas Yčas 
išsiskyrė geru kamuolio 
valdymu.

Vyresniųjų — „Atom” grupėje 
rungtyniavo keturios komandos, 
Vytiečiai laimėjo prieš Burling 
ton „Hornets” 26:25, bet suklu
po prieš Hamiltono „Kovą” 
29:42 ir Brantfordo CYO ir liko 
trečioje vietoje. Antrą vietą 
iškovojo „Kovas”. Pirmoje vieto
je galbūt per stipri šiam turny
rui buvo Brantford CYO repre
zentacinė komanda, atrinkta iš 
98 klube sportuojančių vaikų. 
Daugiausia taškų „Vyties” 
komandai pelnė Mark ir David 
Akelaičiai bei Michael Pennock 
(Salės Puodžiukaitės sūnus).

Minor „Bantam” grupėje 
rungtyniavo aštuonios koman
dos. „Vytis” savo grupėje 
nugalėjo Burlington „Hornets” 
98:7, Etobicoke 70:42 bei 
Waterloo „Wildhawks”89:51. 
Pusfinalyje įveikė Brantford 
CYO 63:47 ir finale susitiko su

Užsakant į užsieni 
oro paštu
Tik šeštadienio laida

metams metų 3 mėn.
$95.00 $55.00 $35.00

$110.00 $60.00 $40.00

$55.00 $4000 $30.00
$60.00 $45 00 $35.00

$100.00 $55.00
$55.00

$500 00 $250 000
$160.00 $85.00

Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė 
Administratorius Pijus Stončius 

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis

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

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

Sarnijos „Viking”. Nuo pat pra
džios pirmavo Tomo Akelaičio ir 
Jono Karpio „diriguojami” vy
tiečiai. Samijai pradėjus spaus
ti, skirtumas mažėjo. Stipri Sar
nijos komando rodė didelį norą 
laimėti, tačiau vytiečiai 
nepalūžo ir iškovojo gražią 
pergalę 46:41. Geriausiai vy- 
tiečiams taškus rinko Cris Ake
laitis, Aleksas Zimnickas bei 
Adrian Serianni (Janės Simo
naitytės sūnus).

Vyriausių — „Bantam” gru
pėje „Vytis” irgi žaidė be 
pralaimėjimų. Jie įveikė Sarni
jos „Shamrocks” 74:33, Toronto 
JCC 82:55 bei „Aušrą” 79:39. 
Pusfinalyje po atkaklios kovos

paklupdė Toronto „North” 
62:41 ir finale po labai įtemptos 
bei permainingos kovos nuga
lėjo Auroros „Avengers” ko
mandą vieno taško skirtumu. 
Turnyro metu laisvas salių va
landėles užėmė trenerių Arūno 
Duliūno ir Rymantos Kakne- 
vičienės treniruojamos mer
gaitės. Praloštos stipriai 
„Aušros” merginų komandai 
rungtynės parodė spragas, 
kurias reikės dar atkakliau už
pildyti treniruotėse. Sėkmingą 
turnyrą suorganizavo Andrius 
Klimas ir Tomas Akelaitis. 
Jiems bei jų šeimoms ir kitiems 
talkininkams nuoširdus ačiū.

Rimas Sonda 
„Tėviškės žiburiai”

Kab. 312-735-4477;
Raz. (708)246-0067; arba (708)246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
^alando^aga^susitanm^

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

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

Cardlac Dlagnosla, Ltd. 
Marąuette Medlcal Bultdlng 

6132 S. Kadzla 
Chicago, IL 60629 
Tai. (312) 436-7700 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D.

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS 

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

Pirmd 3 v p p-7 v v antrd 12 30-3 v p p
trečd uždaryta ketvd 1-3 v p p 

penkt ir šešld 9 v r -12 v p p

8132 S. Kedzle Ava., Chicago 
(312) 778-6989 arba (312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA
1185 Dundee Ava., Elgln, III. 60120 

Tai. (706) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja

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

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

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

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 501h Ava., Cicero

Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyrus treč šeši 12 iki 4 vai p p

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
172 Schlller St., Elmburet, IL 60126 

706-941-2609
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tai. 706-634-1120

DR. S. LAL
SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS

7722 S. Kedzle, Chicago 60652 
Tai. 312-434-2123

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

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

Dr. RAIMUNDAS RUGINIS
Chiropraktinis gydymas nuo 

nugaros, kaklo ir galvos skausmų
1025 Ogden Avė.

Lisle, IL 60532
Tel. 708-963-1410

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kedzle

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

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

Namų 708-448-5545
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms

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

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

Valandos pagal susitarimą
Tel. (312) 565-7755

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS
Good Samarlien Medlcal Center- 

Napervllle Campus 
1020 E. Ogden Avė., Sulte 310, 

Napervllle IL 60563 
Tel. 708-827 0090 

Valandos pagal susitarimą

*«



„Dainos” choras Juno Beach, Floridoje, Vasario 16-sios minėjime. I eil. antra iš kairės — choro 
vadovė Irena Manomaitienė. Greta — akoinpanuotojas muz Liudas Stukas.

Nuotr. J. Gnrlos

KAIP IŠLAIKYTI LIETUVYBĘ 
TOLI NUO TĖVYNĖS

AUREL1JA M. BALAŠA1T1ENĖ

Jau rimtai rūpinamės gimto
sios kalbos ir įsipareigojimo 
jausmų tėvynei išlikimu 
užsienio lietuviuose. Pasaulinė 
istorija įrodo, kokį svarbų 
vaidmenį vaidina emigrantų vi
suomenė savo gimtosios tautos 
gyvenimui. Po visą žemės rutulį 
pasisklaidžiusių žydų tautinio 
įsipareigojimo veiklos rezultatai 
tą patvirtina. Ankstyvesnė 
Amerikos lietuvių karta daug 
prisidėjo prie 1918 metais 
nepriklausomybę paskelbusios 
Lietuvos respublikos pripa
žinimo, jos iždo sudarymo, 
platindami paskolos lakštus, 
rinkdami aukas. Jie finansavo 
Dariaus ir Girėno transatlan
tinį skrydį, steigė lietuviškas 
parapijas, spaudą, chorus, 
teatrus. Po Antrojo pasaulinio 
karo pasikeitė Amerikos lie
tuvių visuomenės veidas. 
Naujieji ateiviai, daugiausia 
mokslus baigę inteligentai ir 
profesionalai, greitai pritapo 
prie gyvenimo Amerikoje, dirbo, 
taupė, į mokslus leido savo 
jaunimą, įsteigė lituanistinių 
mokyklų tinklą, atkūrė senas, 
steigė naujas organizacijas, tęsė 
darbus ir anksčiau įkurtų 
organizacijų: ALTo, BALFo ir 
kitų. Užaugo naujos kartos iš 
lietuviškų šaknų. Jos lankė 
lituanistines mokyklas, pri
klausė lietuviškoms parapijoms, 
organizacijom, šoko, dainavo, 
sportavo lietuviškoje aplinkoje. 
Bet, Lietuvai išsilaisvinus iš 
sovietinio jungo, pakito nuo
taikos. Išnyko nemažai meno

vienetų, sumažėjo savaitgalių 
renginiai, sustingo kultūrinis 
gyvenimas. Džiugu, kad dar 
veikia lituanistinės mokyklos ir 
laikosi spauda, nors mažėja 
skaitytojų skaičius. Pri
augusioms naujoms kartoms 
rupijų gyvenimo problemos, nes 
dabartis turi savo reikalavimus, 
ar tai šeimoje, ar profesiniame 
gyvenime. Aktualijas galima 
perduoti per lietuvišką 
nuomonės prizmę, nekri
tikuojant gyvenamo krašto, juk 
už tėvynės ribų gimusiems 

jis yra savaime mielas ir bran
gus. Patriotizmas nesiremia 
gyvenamojo krašto kritika, bet 
tėvų krašto pagarba ir meile, jo 
vaizdą perduodant kaip galima 
gražiau, kad užsienyje gimę 
lietuviai galėtų didžiuotis 
Lietuva, nepriklausomybės 
metais joje padaryta pažanga su 
telefonais, telegrafu, greitaisiais 
traukiniais, radijo stotimis, ope 
ra, baletu, teatrais, aukštojo 
mokslo institucijomis, sporto 
olimpiadomis... Deja, mažai 
dedama pastangų, tiek litera
tūroje, tiek spaudoje tokią 
Lietuvą parodyti. Taigi 
negalima stebėtis, kad pra 
randame lietuvišką prieaugį, 
nedėdami pastangų jį žavėti 
patraukliais Lietuvos vaizdais.

Tačiau minėtų lietuviškumo 
silpnėjimo priežasčių užsienyje 
tenka ieškoti ir giliau, gal net 
pačiame lietuviškame charak 
teryje. Lietuvos istorija rodo, 
kad lietuviams imponuoja visa 
tai, kas yra „užsienietiška”, jie

lengvai pasiduoda svetimai 
įtakai, bet savo įtakos ne
skleidžia ir nesistengia nieko 
„sulietuvinti”, kaip tą įrodo ir 
mūsų senovės istorija, štai 
vienas ryškesnių pavyzdžių: 
Lietuvos teritoriją praplėtusio 
kunigaikščio Algirdo trys 
dukros ištekėjo už rusų kuni
gaikščių, apsigyveno jų pilyse, 
pagimdė jiems įpėdinius, bet 
jokių lietuviškų pėdsakų 
nepaliko jų „dinastijose”. Ir kiti 
Lietuvos valdovai buvo užėmę 
plačius žemes -- l’odoliją, 
Volyniją, Gudiją, o Vytautą 
Didįjį tik Juodoji jūra sustabdė. 
Bet ar jie tas šalis sulietuvino, 
ar įtakojo vietinius, kaip 
lietuvius įtakoja svetimtaučiai 
ir okupantai? Apgailestaujame 
Gudijos ar Prūsijos praradimą, 
likę susiglaudę ant Baltijos 
krantų. Mažosios Lietuvos 
žemėlapiuose yra daugybė 
lietuviškų geografinių pavadini
mų, kurie buvo suvokietinti 
agresyvios germanizacijos laiko 
tarpiu tarp XVIII-XIX šimtme
čio. 1902 metų vokiškame žemė
lapyje yra „Lietuviškai 
kalbančių plotas Prūsijoje”, 
kuriame yra vietovardžiai 
„Krottingen”, „Sauken”, „Plas 
chken”, o Klaipėdos uostas yra
„Memel”. Negerbė lietuviškų 
pavadinimų ir vėlyvesnieji 
okupantai, Vilnių pavadinę 
„Wilna”, Kauną „Kauen”, 
Šiaulius „Schaulen”, o lenkai 
Tytuvėnus „pakrikštijo” 
Cytovvian.v.

Tai skaudi praeitis, bet kaip

PAŠVENTINTAS KUN. A. LIPNIŪNO 
KAMBARYS

Kovo 24 d. Panevėžyje, Alfon- 
8o Lipniūno vidurinėje mokyk
loje pašventintas šio iškilaus 
kunigo, jaunimo draugo, profe
soriaus, Štuthofo kalinio at
minimui skirtas kambarys. 
Kovo mėnesį minimos Alfonso 
Lipniūno gimimo 90-sios ir mir
ties 50-sios metinės.

Alfonsas Lipniūnas baigė 
Panevėžio gimnaziją, sugrįžęs iš 
studijų užsienyje, dirbo Pane
vėžio vyskupijoje Jaunimo rei
kalų direktoriumi, pradėjo dės 
tyti Panevėžio Pedagoginiame 
Institute. Vėliau persikėlė į 
Vilnių. 1948 m. buvo vokiečių 
areštuotas ir su grupe vilniečių 
inteligentų išvežtas į Štuthofo 
koncentracijos stovyklą. Po 
dviejų metų evakuojant sto
vyklą, sunkiai susirgo ir mirė.

1989 metais, Panevėžio deka
no monsinjoro Juozapo Antana
vičiaus pastangomis Alfonso 
Lipniūno palaikai buvo pervežti 
į Tėvynę ir palaidoti Panevėžio 
katedros šventoriuje. Pane-

yra dabar laisvę atgavusioje 
Lietuvoje? Graudu, kad svetim
žodžių antplūdis žaloja tą seną, 
tarptautinių kalbininkų labai 
vertinamą, kalbą, kurioje yra 
pakankamai ir moderniškam 
gyvenimui reikalingų žodžių, 
kaip „prekyba”, „pramonė” ar 
„gamyba”. Be reikalo draugijos 
ir sąjungos tapo „asocijaci- 
jomis”, o oro linijos jau yra 
„Avialinijos”, nors ir 
amerikiečiai lėktuvų linijų 
pavadinimuose teturi žodį 
„oras” — „Airline”. Spaudos 
puslapius žaloja grubus „inter
viu”, kuris net neturi lietu
viškos galūnės. Kaip jį links
niuoti? Jei turime tokius 
prigijusius ir visose kalbose pri
imtus tarptautinius žodžius, 
kaip telefonas ar automobilis, 
tai vis tik negalima žaloti 
gimtosios kalbos svetimžodžiais, 
jiems turint puikius lietuviškus 
pakaitalus. Tokia turtinga 
mūsų kalba, kad net gyviams 
yra taikomi skirtingi veiksma
žodžiai: „šuo ėda”, „katė laka”, 
„višta lesa”, „valgo” tik žmo 
gus, o anglų kalboje visi 
„valgo”.

Reikia imponuoti jaunesnėms 
kartoms, panaudojant logiškus, 
bet konkrečius faktus, kurie 
sukeltų pasididžiavimą jų 
kilme. Sunku bus atitaisyti 
ankstyvesniųjų visuomeni
ninkų padarytą žalą, nustūmus 
jaunimą, jo neparuošus toli
mesnei veiklai, bet su geru noru 
ir pastangomis dar galima kai 
ką laimėti. Būtina keisti ir 
minėjimų šablonus, į programas

I

vėžyje yra įkurtas Alfonso Lip 
niūno kultūros centras, jo var 
du pasivadinti pareiškė norą 
Panevėžio 16-oji vidurinė 
mokykla. Nuo šiol čia bus ir 
Alfonso Lipniūno kambarys. 
Jame įrengta nedidelė fotografi 
jų ir dokumentų paroda, tarp jų 
— ir paties Lipniūno pieštas jo 
tėviškės namas. Kambario 
viduryje — senoviškas medinis 
stalas, prie kurio susės mokslei 
viai apmąstymo valandai.

Kunigo Alfonso Lipniūno 
kambarį pašventino Panevėžio 
vyskupas Juozas Preikšas 
Minėjimo renginiai Panevėžyje 
buvo tęsiami sekmadienį, kovo 
26 dieną. Kristaus Karaliaus 
katedroje buvo aukojamos 
šventos Mišios, Dramos teatre 
vyks konferencija. Čia bus 
galima įsigyti monsinjoro Juo 
zapo Antanavičiaus ir mokyto
jos Romualdos Gasparanytės 
knygą „Kunigas Alfonsas 
Lipniūnas”, kurią šiam jubilie 
jui savojėšomis išleido monsin
joras Juozapas Antanavičius.

įtraukti jaunąją kartą bei pasi
rūpinti turiningesnių programų 
sudarymu.

Spaudoje reikia iškelti 
jaunųjų laimėjimus, nagrinėti 
aktualias temas, ar tai būtų 
narkomanija, ar alkoholizmas, 
ar flirto ir meilės bei kelio į ve
dybinį gyvenimą aptarimas, 
lyčių bendravimas, jo ribos. 
Būtini yra pramoginio skaitymo 
rašiniai, kad galima būtų 
susimąstyti, pasigėrėti, ne
vengiant ir romantikos, kuri 
jaunystėje vaidina didelį 
vaidmenį. Taip pat reikia ir 
elgesio bei etiketo patarimo. 
Kodėl po pamaldų ar po kon
certo žmonės šnekučiuojasi 
salės tarpdury ar vidury, 
užstodami kelią norintiems 
praeiti? Kodėl per stalą 
siekiama druskos, ranka beveik 
braukiant per šalia sėdinčio 
veidą? Tai daugybė aktualių 
temų. „Drauge” retkarčiais 
pasirodanti skiltis „Susipažin
kime” jau iš dalies praskynė 
kelią jaunimo populiarinimui, o 
Jasaitienės ir Šmulkštienės 
Socialinių reikalų skyrius yra 
labai aktualus ir naudingas, 
nors juo daugiausia pasi naudo 
ja pensijos amžiaus asmenys. 
Vertėtų ir jaunesnėms kartoms 
įvesti skyrius, kuriuose būt ų ap 
tariamos stipendijų galimybės, 
darbdavių ir tarnautojų san
tykiai, socialinė apsauga, 
sveikatos draudimas, dirbančių 
motinų vaikų globos problemos 
ir daugelis kitų. Redakcijos 
galėtų kreiptis į teisės ir finansų 
žinovus, kurie atsakinėtų į

Danutė Bindokienė

Rezoliucija Nr. 51
Kovo 29 d. popietę, darbui re 

dakcijoje pamažu slenkant prie 
pabaigos, staigu atmosferą 
įelektrino ir dienos nuovargį 
bematant išsklaidė džiugi žinia 
iš Kalifornijos (Augelės Nelsie 
nės dėka): Baltų Laisvės Lygos 
pastangomis, Kongreso atstovas 
Chris Cox (R -- Nevvport Beach, 
CA) įnešė į Atstovų rūmus 
Rezoliuciją Nr. 51 Kaliningra 
dc demilitarizavimo klausimu.

„Pagaliau, — pagalvojome, — 
mūsų užsispyrėliams, jau ilgą 
laiką besibeldžiantiems į JAV 
valdomojo organo duris, pavyko 
jas praverti ir įbrukti kylį į 
plyšelį”. Šia rezoliucija pirmą 
kartą atkreiptas oficialus dėme
sys į Lietuvai, ir tam tikra pras 
nie visai Europai, labai opią pro
blemą. Niekam nėra šiandien 
paslaptis, kad Karaliaučius 
tapęs milžinišku rusų k a 
riuomenės telkiniu ir ginklų 
arsenalu. Juk į 15,000 kvad
ratinių kilometrų sugrūsta per 
200,000 karių, o ginklų atsargų 
užtektų kelių mažų valstybių 
gynybai, arba ne vieną nušluo
ti nuo žemės paviršiaus. Nepa
tvirtintomis žiniomis, Kara
liaučiuje sandėliuojami ir bran
duoliniai ginklai, nors tikrovė 
kruopščiai slepiama, nes tai 
esąs „Rusijos vidaus reikalas”.

Karaliaučiaus miestą ir sritį 
savinas! Lenkija, Vokietija ir 
Lietuva, tačiau Rusija, šiuo 
metu ten šeimininkaujanti, 
tikrai neturi jokių pagrįstų is
torinių įrodymų, kad tai jos 
„nuosavybė”. Tiesa, gyventojų 
daugumą dabar sudaro rusų 
tautybės žmonės, bet tas nepa
daro Karaliaučiaus Riv-.ijo-. 
miestu, nes tuoj k via klausima 
kaip tie rusai ten ntmrpd'ė’

Šiemet gegužės 9 <1 Jelcinas 
Maskvoje juosia iškilmes u 
kviečia aukštuosius svečius iš 
viso pasaulio, kad padėtų švęs 
ti Antrojo pasaulinio karo pa 
baigą iv pagerbtų „daliji savo 
sąjungininkų Rusiją’ . J 
šventę jau prižadi io k, linui i 
JAV prezidodas, bet jam kas 
nors (mėtų priminti kad Mušk 
va iki šiol nepi ipažįsta t aikos 
metų taisyklių, tvirtai įsikibusi 
j Sovietų Sąjungai Potsdamo 
konferencijoje 1945 ui laikinai 
patikėtą Karaliaučių Ar t ik dėl

skaitytojų klausimus. kaip ta 
daro medicinos gydytojai 
Artėjant mokesčių blankų 
užpildymui, būtų puiku teikti 
informacijų apie mokesčių įsta 
tymų pasikeitimus, nuo mokės

to, kad pavyko išnaikinti vie 
tinius gyventojus, o vietovę 
pavadinti rusišku Kaliningrado 
vardu, okupaciją jau galima iš 
esmės įteisinti?

Kong. Cox pasiūlytoje rezoliu
cijoje pabrėžiama, kad „Kali
ningrade įsitvirtinusios karinės 
pajėgos kelia pavojų Europos ir 
Baltijos valstybių taikai bei sau
gumui, ypač Lietuvai, kuri atsi
dūrusi pavojingame viduryje 
tarp Kaliningrado ir Gudijos 
dviejų labiausiui militarizuotų 
sričių visame pasaulyje”. Nors 
rezoliucijoje nepažymėta, mes 
žinome, kad Lietuva tapusi vie
ninteliu sausumos tiltu tarp 
Karaliaučiaus ir Rusijos, o tuo 
„tiltu” nuolat rieda kariniai 
transportai, kurie dar padidina 
pavojų.

Rezoliucijoje siūloma Rara 
liaučių padaryti demilitarizuota 
zona, o Rusijos Federacijai ne 
delsiant atsiimti savo karines 
pajėgas iš tos srities. Tolimesnį 
miesto ir srities likimą tvarkyti 
turėtų tarptautiniai ir vietiniui 
organai.

Sunku pasakyti, kokia eiga 
bus skiriama šiai rezoliucijai, 
bet jos pats įvedimas į Atstovų 
rūmus jau yra nemažas laimė
jimas, pareikalavęs daug 
pastangų ir darbo. Padėka tą 
darbą atlikusiems JAV lietu
viams. Dabar jau mūsij visuo 
m» nes eilė. Reikia kreiptis į sa
vo vietovės atstovus Kongrese, 
kad rezoliuciją remtų. Juk dar 
nepamiršome, kaip svarbu 
„varstyti” įtakingų valdžios 
žmonių duris, siųsti jiems laiš 
kus, skambinti. Jeigu buvo pi i 
rnirš--'. neseniai turėjome progų 
pi t " imti, kai kilo pavojus, kad 
• I- I neatsakingo vieno asmens 
po uolynui Atstovų rumuosė 
Baltijos valstybėms buvo norė 
t;i atimti teisę į galimų NATO 
narių sąrašus.

‘‘avo tarpe niekuomet nepa- 
n.'ii įėmė, kam iš tikrųjų isto 
i 1 i priklauso Karaliaučius 
‘ mg sielojnniės ii tebesisielo- 
j nne d I karinio Rusijos tranzi
to per I ietuvą. Dabar pasitaiko 
gubmyltė prisidėti prie pirmojo 
konkretaus projekto, jau įsi
skverbusio i Atstovų rūmų na
riu daibotvarkę. Turime pasi 
i lipinti, kad Rezoliucija #51, 
„nenuskęstų popierizmo jūroje”.

čių atleidžiamų santaupų sąly
gas URA), ir 1.1. Visa tai yra 
realaus gyvenimo reikalai, 
km ių apturimu domėtųsi visos 
kartos ir tuos aptarimus 
skaitytų lietuviškai.
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IS IPATELIO ŠNEKTŲ
JURGIS JANKUS

Turbūt tik kitą sekmadienį tepamačiau Ipatėlį, 
Vidupievėje arklius pasileidusį. Persiritau per tvorą ir 
nubėgau. Ipatėlis galvą ant kupsto pasidėjęs snaudė, 
bet, mane pajutęs, pakėlė galvą.

— O tai tu čia. Aš maniau, kad Šaltis į jūsų burokus 
taiko.

Mūsų burokai buvo dar toli, o Sartis kitoj Vidupio 
vės pusėje pagal neseniai suartą pūdymą, bet man 
nerūpėjo nei Sartis, nei burokai.

— Aš jau žinau, — pasakiau priėjęs.
Ipatėlis atsisėdo, rankomis apkabino kelius ir žiū 

rėjo tiesiai į mane, bet nepravėrė lupų.
— Aš jau žinau, kaip velnią iš jaujos išvaryti.
— Tai tu jau labai daug žinai. Tik, va, sakyk, kaip 

tą velnią išvaryti, jeigu jo tenai nėra.
— Bet Nikšų bernas sakė, kad tikrai yra. Ir teta 

Darata sakė, kad gali būti.
Ir net užspringdamas papasakojau, kaip elgeta iš 

Guogos jaujos išvarė. Dar pasakiau, kad jau radau ir ma 
mos į pašalį išmestą kiaurą puodą. Tik dar reikia Švęsto 
vandens, žvakės ir nemintų linų saujos.

Ipatėlis atsigulė aukštielninkas, sunėręs rankas, 
pasikišo po galva ir, nė žodžio netaręs, išklausė, ką 
sakiau, paskum pasivertė ant šono, nurovęs žolelę, įsi kišo 
tarp dantų.

— O tu žinai, kad mudu susidėję iš vieno gal galė
tumėm ir didelį velnią nuo kojų nuvaryti, bet kad jo 
nėra. Kai Deveikis anuos nušovė, tai visi išlakstė.

I'' ! (s ‘••t oriu i i>i jaujoj pasiliko, — 
pasipriešinau.

Taigi, kad būtų pasilikę-!, bet nepasiliko. Išlėkė. 
Ir velnias bijo, kad kas nenušautų.

— Kam visi sako, kad vienas tebėra. Ir labai senas, 
ir labai piktas.

~ Taip sako Ir aš žinau, kad taip sako. Ar nori, kad 
pasakyčiau, kas tikrai toj jaujoj atsitiko.

Žinoma, kad norėjau. Ir labai.
Ipatėlis pažiūrėjo, kur arkliai, papešiojo žoleles. 

Turbūt galvojo, kaip vaikui papasakoti labai nevaikišką 
įvykį.

- Ar kada girdėjui, kad iš musų kaimo toks Petrelis 
išėjo j kunigus?

Ne, to nebuvau girdėjęs.
— Matai, ir tu dar ne viską girdėjai. O negirdėjai, 

kad jis jau seniai numirė? Paseno ir numirė. Kai tave 
gandras atnešė, jis jau seniai buvo miręs, užtat ir nieko 
apie ii negirdėjui. O gerus buvo kunigas Žmonės šneke 
Javo, jeigu but ų buvęs iš bajorų, ne iš prastų žmonių, 
tai seniai būtų į vyskupus iškeltas. Matai, jis mažas buvo 
gudrus. Daug mažesnis už tave jau knygas skaitė. Buvo 
tik pipiriukas, kai kalėdodamas klebonas, pamatė, kad 
vaikas jau moka skaityti. Patiko vaikas klebonui ir liepė 
tėvams vaiką mokyti. Juk pažįsti Samuolį, tą kur tuoj 
už Storpirščio.

Samuolį pažinau, tik jų vaikas, toks pat kaip aš, 
nepatiko. Jis visą laiką norėjo muštis, o aš nenorėjau. 
Tėvas net pasakydavo: „Tu gerai jam užvažiuok, 
daugiau ir nebelįs”, bet aš užvažiuoti nenorėjau, ir kai 
Ipatėlis pasakė apie jų kunigą, kažin ką girdėta lyg 
atsiminiau, ir tas gal ir labai gerus kunigas man 
pasidarė toks pat, kaip Samuoliukas, bet Ipatėlis to 
nežinojo ir pasakojo toliau:

— Iš ko tėvai nuo dvieju dešimtinių vaiką į mokslą

leis, kad net dubininkai neišgalėjo leisti, bet klebonas 
neatleido. Kai vaikąs ūgtelėjo, dažnai pasišaukdavo j 
kleboniją, ištuokė rusiškai, lenkiškai, lotyniškai, gal dar 
ir kaip kitaip. Paskum įstatė į gimnaziją. Samuolis buvo 
kaip ir visi Samuoliai — labai užsispyręs. Nenorėjo, kad 
klebonas vienas jo vaiką mokytų, tai vaikui nors kamba 
rį pasamdė. Ne už pinigus, už malkas. Pasistengė gerai 
su eiguliu sutarti, tai pasirinkdavo griuvenų, sausuolių, 
o paskum suvežiodavo į miestą. Daugiausia pats 
Petriukas per Kalėdas.

— Buvo dar ir tokia elgeta Magdalena, bet tikro var
do nedaug kas ir težinojo, nes visi vadino Džiūsna. Mat 
buvo aukšta, tiesi kaip tvoros baslys ir tokia pat audžiu 
vusi. Vaikščiojo pakiemiais poteriaudama ir vedžiojos! 
mergytę. Niekas nežinojo, iš kur ji tą mergytę gavo. Pati 
sakė, kad rado šalia kelio į griovį įmestą. Ėjo į atlaidus 
ir išgirdo kniurkiančią. Nebeverkiančią, tik dar šiek tiek 
kniurkiančią. Tai parsinešusi, užsiauginusi ir Ievute pa
krikštijusi, pirma glėby nešiojusi, kni ėmė lakstyti už 
rankos ėmė vedžiotis, bet niekada niekur vienos nepa
liko. Užtat ir Ievutė, kai tik liežuvį ėmė apversti, kar 
tu pradėjo kalbėti poterius, kartu giesmes giedoti, o kai 
dėl giesmių, tai jos balselis buvo toks. kad žmonės net 
atsiklausyti negalėjo. Storpirščiai buvo turtingi žmonės, 
liet savo vaikų neturėjo, o Storpirštienei Ievutė vis 
labiau ir labiau ėmė patikti. Kai Džiūsna ateidavo, kar 
tais jų po kelias dienas neišleisdavo. Ir mergytė buvo 
lipšni. Visai ne kaip elgetos vaikas. Ne tik lipšni, bet 
ir darbšti. Kai reikėdavo mazginį plauti, mazgote iš 
Storpirštienės rankų traukdavo, kai trobą reikėjo 
pašluoti, pati pirmoji griebdavo šluotą ir Storpiištienę 
mamele vadino. Džiūsna tvirtino, kad ne jos pamokyta, 
kad pati iš savęs. Vieną sykį Storpirštienė ir sako 
Džiūsnai: „Kam tu tą mergytę pakiemiais tampai? Pa 
lik pas mane, aš dukterį užsiauginsiu Dievas manęs

nepalmmino, tai vis tiek mono maldų išklausė ir per tave 
atsiuntė. Čia bus visko pilnu, o ko susilauks su tavim, 
šunis lodydama. Sakai, kad griovy radai, jeigu kas juk 
tokią mergytę, kaip aukso gabalą, vėl griovy paliksi. 
Argi tau nerūpi, kas po tavęs jai atsitiks? Ateisi, 
aplankysi. Ne už marių paliksi”. Džiūsnai, matyti, 
mergaitė irgi rūpėjo, tai paliko Aplankyti ateidavo, net 
po kelias dienas pabūdavo. Kartais net po savaitę kitą 
plunksnas paplėšydavo, pupas paaižydavo, vilnas pake 
dendavo ir vėl išeidavo. Sakvdavo, kad kitaip negali, kad 
ją žmonės traukia, o mergaitė buvo patenkinta, kad ne
reikia pakiemiais šunų lodyti. Storpirštis iš karto į elge
tos vaiką kreivai žiurėjo, bet netruko ir jis apsiprasti 
ypač kad mergaites nereikejo prie darbo spausti: pat i 
augo ir darbai augo kartu, bet atrodė, kad toji nė neju
to: kaip dainuodama trobą šlavė, taip dainuodama ir 
kiaulėms jovalo kibirus tampė.

— Petriukas jau buvo gimnazistas. Sekmadieniais 
bažnyčioje palai liaudavo klebonui, bet šiokiomis 
dienomis viską dirbdavo namie, net pas kitus už tėvą 
atidirbdavo dienas, tik kai visi guldavo pogulio, jis sodely 
pasivirtinęs skaitydavo knygas. Sykį Ievutė, pašėrusi 
paršiukus, grįžo per kiemą su tuščiu kibiru, pamatė 
Petriuką nosj įbedusi į knygą, sustojo, pažiūrėjo ir 
pasidrąsinusi pašnekino. Iš matymo Petriuką ji seniai 
pažino. Matydavo laukuose ir kieme, ir sodelyje, 
dažniausiai po dūlinę kriauše, ir bažnyčioje. Ypač jo 
buvimas bažnyčioje šiaip sau užkalbinti kėlė nedrąsą 
Kai tu čia imsi ir užkalbinsi vyruką, kurį jau visi vadino 
nebe Petriuku, bet Samuolio kunigėliu. Ir nejuokais, 
bet su tikra pagarba. Jis gi keliuose kaimuose buvo tik 
vienas, kuris laiškus ne tik perskaitydavo, bet ir 
parašydavo. Bet šį kartą vidury kiemo pastovėjo, pažiū 
rėjo ir išdrįso.

(Bus daugiau)
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DRAUGAS, penktadienis, 1995 m. kovo mėn. 31 d.

LIETUVIU TELKINIAI
i

CLEVELAND, OH

SĖKMINGI RENGINIAI

Kovo 26 d. Clevelande vyko 
Kaziuko mugė ir „Tėvynės 
garsų” radiotonas. Abu rengi
niai praėjo su dideliu pasise
kimu.

VELYKINIŲ GIESMIŲ 
KASETĖ

Dievo Motinos parapijos 
choras išleidžia velykinių 
giesmių kasetę „PRISIKĖLĖ 
JIS”. Kasetę bus galima įsigyti 
balandžio 2 dieną Dievo Moti
nos parapijos knygyne, kleboni
jos raštinėje arba pas choro 
narius.

PAVADUOS RADIJO
PROGRAMOS VEDĖJĄ

„Tėvynės garsų” radijo 
programos vedėjai Aldonai 
Stempužienei išvykus atostogų, 
balandžio 2 dieną programą 
praves Milda Lenkauskienė, 
bal. 9-tą ir Velykų ryto prog
ramą praves Dalia Staniškienė.

REKOLEKCIJOS

Gavėnios susikaupimas — 
rekolekcijos Dievo Motinos 
parapijoje vyks balandžio 10-13 
d. Rekolekcijas Lietuvos 
jėzuitų provincijos riovincijolas 
kun. Jonas Boruta,SJ. Kun. Jo
nas Boruta,SJ, atvyksta iš 
Lietuvos, kad galėtų Didžiąją 
savaitę praleisti kartu su 
Clevelando lietuviais.

T.G.

ST. PETERSBURG, FL
MALONI STAIGMENA 

KLUBE

Kovo 5 d., sekmadienį, sekma
dieninių pietų lankytojai 
susilaukė malonios staigmenos. 
Oją suteikė Tautinių šokių an
samblis „Žilvitis” iš Kauno — 
36 asmenų grupė. Jau pernai šis 
ansamblis planavo atvykti į Flo
ridą 12-kos dienų programai 
Orlando esančiame „Disney 
World”, tačiau dėl problemų su 
vizomis planai išsipildė š.m. 
vasario mėnesį. Atvykus čia, 
jiems buvo paskirtos tik 
devynios dienos. Orlando apy
linkėje gyvenantis p. Šumanas 
mielai sutiko jiems padėti ir 
aprodyti apylinkes bei supa
žindinti su lietuvių telkiniais. 
Susisiekus su klubo vadovybe,, 
buvo susitarta juos atvežti į St. 
Petersburgą. Suorganizavęs 
keletą lietuvių su automobiliais 
ir priekabomis, jie atvežė visą 
ansamblį vienos dienos pasi
rodymui į klubą. Dalyvių pri
gužėjo tiek daug, kad ne tik 
vietos pritrūko kieme automo
biliams pastatyti, bet trūko 
stalų ir kėdžių visus sutalpinti.

Pietų gamintojai p. Dimai buvo 
pramatę tokį gausų antplūdį ir 
buvo atitinkamai pasiruošę. Po 
pietų ir pranešimų į sceną išėjo 
7 muzikantai: 4 vyrai ir 3 
moterys su skudučiais, kanklė
mis ir kitais instrumentais. I 
salėje paruoštą vietą išbėgo 
penki dainininkai (3 mergaitės 
ir 2 vyrukai). Po jų pasirodė 18 
šokėjų. Visi jauni — gimnazis
tai ir studentai — visi liekni, 
grakštūs ir linksmais veidais. 
Pirmoje dalyje atliko 4 dainas,
3 kūrinius su orkestru ir pašoko 
septynis šokius. Po 15 minučių 
pertraukos vėl buvo atlikta 
keturios dainos, du orkestriniai 
kūriniai ir devyni šokiai. Viskas 
vyko sklandžiai, gyvai. 
Daugelis šokių mums nauji, 
nematyti, bet įdomūs, skoningi, 
gražiai paruošti ir be priekaištų 
sutartinai atlikti. Gaila, kad ne
buvo galima suorganizuoti 
atskiro koncerto kurią nors 
dieną, nes jau kitą dieną jie 
turėjo grįžti į namus. „Žilvitis” 
buvo įkurtas 1957 metais, 1992 
metais buvo pertvarkytas kaip 
atskiras vienetas. Yra dalyva
vęs konkursuose Ispanijoje, Ita
lijoje, Olandijoje ir Vokietijoje. 
Nuo 1979 metų ansamblio cho
reografė ir vadovė yra Danutė 
Petrauskaitė. Orkestro vadovas 
— Romanas Urnižas, kanklių 
grupės vadovė — Irena Min- 
taučkienė ir vokalinės grupės 
vadovė — Roma Paplauskienė. 
Koncertui pasibaigus, klubo 
pirm. A. Karnius padėkojo an
sambliui ir įteikė salėje aukų 
būdu surinktą piniginę dovaną, 
daugiau negu tūkstantį dolerių. 
Rožių puokštę ir dovaną įteikė 
ir klubo veteranų šokėjų grupė 
„Audra”. Ansambliečiai iš savo 
pusės juostomis apdovanoję A. 
Karnių ir Šumaną, klubui 
paliko dovanų: lietuvišką lėlę ir 
gražiai išaustą rankšluostį. 
Nors pietūs, pranešimai ir kon
certas užsitęsė gana ilgokai, 
dalyviai džiaugėsi susilaukę 
tokios labai gražios staigmenos.

Mečys

JUNO BEACH, FL
LIETUVOS

NEPRIKLAUSOMYBĖS
ŠVENTĖ

Vasario 16 d. buvo graži, sau
lėta. Tautiniais drabužiais 
pasipuošusios lietuvės su kitais 
apylinkių gyventojais rinkosi 
Juno Beach miestelyje, prie 
rotušės. Šį kartą Lietuvos vėlia
vą kėlė dr. Vytautas Urba, 
talkinamas Bronės Jucėnienės 
ir Albinos Tomkienės.

LB apylinkės pirm. dr. Vytau
tas Majauskas kalbėjo apie 
Lietuvos sunkumus, stengiantis 
įsijungti į NATO. Ragino visus 
budėti. Juno Beach meras W.F. 
Harris pasveikino susirinku
sius, linkėjo Lietuvai ištvermės 
kelyje į demokratiją. Iškilmės 
buvo užbaigos visiems sugic-

Buvę partizanai ir Sibiro tremtiniai susitikę Clevelande. Iš k. — P. Pečiulaitis, M. Gražulienė, 
J. Pečiulienė ir J. Skaržinskas.

Nuotr. VI. Bacevičiaus

dojus JAV ir Lietuvos himnus.
Sekmadienį, vasario 19 d., 

buvo šv. Mišios, St. Paul of the 
Cross bažnyčioje. JAV ir Lietu
vos vėliavas lydėjo tautiniais 
drabužiais apsirengusios mo
terys. Kun. V. Pikturna pa
moksle kalbėjo apie Lietuvos 
kovą dėl nepriklausomybės ir 
ragino visus būti vieningais ir 
nepavargti rūpinantis Lietuvos 
problemomis. Šv. Mišių metu 
giedojo sol. Ona Šalčiūnienė ir 
„Dainos” choras. Vargonavo 
muz. Liudas Stukas.

Nepriklausomybės šventė 
buvo tęsiama Oceanview meto
distų bažnyčios salėje. Atsistoji
mu buvo pagerbti žuvę už Lietu
vos laisvę. Pagerbimo metu 
„Dainos” choras giedojo Vana
gaičio „Malda”. Po to visi sugie
dojo JAV ir Lietuvos himnus ir 
kun. V. Pikturna sukalbėjo 
invokaciją.

LB pirm. dr. V. Majauskas su
pažindino su kalbėtoju Algirdu 
Silbajoriu iš Daytona Beach. 
Svečias savo kalboje labai nuo
širdžiai ir realiai apžvelgė 
Lietuvos nueitą kelią, užsienio 
ir Lietuvos lietuvių santykius 
bei problemas. Pagrindinė jo 
mintis buvo, kad nepaisant 
problemų ir skirtumų, nepriva
lome skaldytis, turime padėti 
savo Tėvynei Lietuvai, tačiau 
neturime užmiršti ir mūsų 
pačių lietuvybės išlaikymo, 
privalome rūpintis savo jau
nimu.

Meninėje dalyje sol. Ona Šal
čiūnienė padainavo dvi dainas, 
o „Dainos” choras, vado
vaujamas Irenos Manomaitie- 
nės, labai gražiai atliko 10 
dainų. Akompanavo muz. Liu
das Stukas. Publika solistę ir 
chorą sutiko labai šiltai.
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Po programos V. Šalčiūnas 
perskaitė LB Krašto valdybos 
pasiūlytą rezoliuciją, o M. So
doms pranešė, jog Lietuvių 
Bendruomenei surinkta arti 
4,000 dol. Stambiausi aukotojai
B. Jucėnienė, Elena ir Zigmas 
Gūros. Šventė buvo baigta 
visiems giedant „Lietuva 
brangi”.

PABENDRAVIMO PIETŪS

Vasario 14 d. pabendravimo 
pietuose dalyvavo arti 70 
asmenų. Buvo svečių ir iš Čika
gos, Detroito, Kanados.

LB apyl. pirm. dr. V. Majaus
kas ragino visus skambinti savo 
apylinkės kongreso nariams, 
skatinant juos balsuoti už HR 7 
rezoliuciją, kad Lietuva nebūtų 
išbraukta iš kandidatų į NATO.

Po to dr. Majauskas supažin
dino su prof. Irena Lukoševičie
ne, viešnia iš Kanados, 37 me
tus dirbusia socialinės pagalbos 
srityje. Prof. Lukoševičienė 
specializavosi pagalboje šei
moms, išgyvenusioms vaiko 
mirtį. PLB valdyba šiemet išlei
do Irenos Lukoševičienės 
straipsnių ir paskaitų ciklą at
skiru leidiniu „Gyvenimo 
ciklai”. („Gyvenimo ciklai”, Pa
saulio Lietuvių Bendruomenė, 
Vilnius — Torontas, 1994).

Prof. Irena Lukoševičienė 
savo profesijoje Lietuvoje dirbo 
16 mėnesių. Jai ten teko pradėti 
pirmuosius socialinės pagalbos 
profesijos darbo žingsnius, nes 
ši profesija Lietuvoje buvo neži
noma. Tai ji atliko, skaitydama 
paskaitas Kauno medicinos 
akademijos studentams ir dės
tytojams apie socialinę pagalbą, 
konsultuodama Caritas bei ki

tas institucijas Lietuvoje. Jos 
dėka jau paruošta keletas 
socialinės pagalbos darbuotojų, 
ir ruošiama dar keletas 
studentų.

Savo paskaitoje prof. Luko
ševičienė palietė svarbiausias 
dabartinės Lietuvos socialines 
problemas. Lietuvoje šiuo laiku, 
kai visas kraštas paliestas di
džiulių pasikeitimų, labai svar
bu išlaikyti sveiką pagrindinį 
tautos vienetą — šeimą. Tačiau 
sąlygos tai padaryti labai sun
kios. Finansinis netikrumas, 
skyrybos, vaikų mirtingumas, 
padidėjęs nusikalstamumas 
jaunimo tarpe, senų žmonių 
sunki padėtis, moralinis pasi
metimas, yra svarbiausios pro
blemos, tiesiog šaukiančios 
pagalbos. Ypač tragiška padėtis 
šeimose, kur abu tėvai alkoho
likai, kur vaikai kartais net 
neina mokyklon, nes neturi dra
bužių.

Lietuvoje labai reikia žmonių, 
paruoštų socialinės pagalbos 
darbo srityje. Prof. Lukoševi
čienė ir labai teigiamu pavyz
džiu paminėjo, kaip Krakėse 
klebono yra įsteigtas vaikų 
bendrabutis, kur savaitės die
nomis gyvena alkoholikų šeimų 
vaikai. Jie ten gauna valgyti, 
eina į mokyklą. Tačiau norint 
išlaikyti šeimos vienetą, vaikai 
savaitgaliais grįžta pas tėvus. 
Bandoma padėti ir alkoholi
kėms motinoms, padėti, sten
giantis jas įtraukti į grupes, kur 
jos galėtų kalbėtis ir spręsti 
savo problemas.

Po paskaitos buvo daug ko
mentarų ir klausimų, į kuriuos 
prof. Lukoševičienė mielai 
atsakė.

D.A.

CLASSIFIED GUIDE
FOR RENT

Išnuomojamas 8 kamb. 2 mlag.
apAMtfytaa M.; taldytuvaa, ir virimo 
plyta; 71 St. ir Waahtenaw apyl. 8428 Į
man. ♦ 1 mėn. „socurtty dap” Ir 
„laaaa". Kreiptis į Almą: 312-478-8727.

MISCELLANEOUS

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

10%—20%—i3O°/o pigiau mokėsit 
pas mus už apdraudą nuo ugnies, 
taip pat ir už automobilio 
draudimą.

FRANK ZAPOLIS 
320872 Weat 95th Street 

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

Moteris leiko darbo prie vaikų 
arba prie senelių.

Kreiptis 312-927-0234

t
Kazio Bradūno ir Rimvydo šilbajo- 

. rio redaguota, dvidešimties autorių 
parašyta knyga, apžvelgianti visą
45 metų mūsų egzodo literatūros 
laikotarpį. Veikalas 864 didelio for
mato puslapių, kuriuos puošia 
šimtai įvairiausių iliustracijų. Lei
dėjas — mecenatas yra Lietuvių 
Fondas, vardinis leidėjas — Litua
nistikos Institutas.

Leidinys gaunamas „Drauge”, 
4545 West 63rd Stree, Chicago, JL 
60629 Knygos kaina — $30 ob 

Užsisakant paštu, persiuntimo išlai
doms pridedama $4.00, į Kanadą 
— $6.00, į kitus kraštus — $6.50. 
Illinojaus gyventojai visais atvejais 
dar primoka $2.63 valstijos md 
kesčių.

REAL ESTATE

GREIT
PARDUODA

RE/MAX
REALTORS 

(312)586-5959 
(708) 425-7161

k

RIMAS L. STANKUS
Perkant ar parduodant 
Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
MLS kompiuteriųir FAX pagalba 

Nuosavybių įkainavimas veltui
Perkame ir parduodame namus
Apartmentus ir žemę
Pensininkams nuolaida

' i

KMIECIK REALTORS 
' 7922 S. Pulaski Rd.

• ’ 4365 S. Archet Avė... —i

DANUTĖ MAYER 

284-1900

jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės į Danutę Mayer. ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asrąęniškai 
patarnaus. Ikaihąyirpąs.veltui.

HELP VVANTED

♦ 1
UNIVERSAL HOME CARE 

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

Tel. 312-237-0078

GENERAL AUTOMOTIVE
R & R reikalinga: pilnas laikas. ..Benefits". 
Turi būt patyrę Siame darbe, turėti įrankius ir 
susikalbėti angliškai Darbovietė miesto 
pietvakariuose. Kreiptis:

T.R.8. 70S-34»-200S

LAMCO LANDSCAPING 
& MAINTENANCE CO. 

VVashington, D.C.
Ieško darbininkų pjauti žolą 
pradedant balandžio mėn. 

Pradinė alga $8 j vai.; būtinai 
turėti darbo leidimą (work per- 

mit). Parūpinslm butą veltui 
gyventi kartu su kitu lietuviu. 
Kreiptis prieš balandžio mėn.; 
Aleksas, tel. 202-244-2373

1

Many happy 
retnrns.

Give the gift that gives back 
mote than you’ve given. For as 
little as $25. you can give a piece 
of America to someone you care 
about. Ask your banker for a gift 
certificale upon purchase

ifAmerla^j! kj. RONDS
A public Service of ibi* newspsper

LIETUVOS AIDAI

į
veda KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Penktadieniais 7:00 v.v. — 8:00 v.v. 
1450 AM banga.

Adresas: 2624 W. 69 St.
Chicago, 1L 60629

Tel. 219-696-2228/Tel. - Fax 219-696-7760

Wa Shlp UPS

Užalimam maisto tiekimu (catering)

talniaH

midlcind Padarai
Savings and Loan Association

75 metus aptarnauja lietuvius
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios

312-434-9766 MAROUETTE PARK
2567 WEST 69th STREET 

(1-312) 925-7400

ddicatcsstn
Valgis Catering 

Skaniausi lietuviški gaminiai
Geriausias spaudos rinkinys Čikagoje!

2624 W«t 69th Street, Chicago, IL 60629

BRIDGEVIEVV 
8929 S HARLEM AVĖ 

(708) 598-9400

BRIGHTON PARK
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470

ii
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LIETUVOS VAIKU VILTIS DĖKOJA
A.a. JUZEFOS KABLIAUSKIENĖS atminimui gausia auka 

parėmusiems „Lietuvos Vaikų Vilties” darbus:
Drs. Tibor Glant A Katalin Mikecz, drs. H. E. Golden lt R. 

S. Katz, Ann L. Quellette-Galt, Sofija lt Jorge Galante, Vanda 4c 
Antanas Brazdžiūnas, Henrikas 4c Monika Kabliauskas, Anne 4c 
Svante Rolander, Regina 4c David Bensen, Merilyn Cummings, 
Verutė 4c Stasys Mykolaitis, Regina Padleckas, Alfonsas 4c Vlada 
Pargauskas, MZM A. Nautch, Eugene 4c Anastasia Skipor, Vytautas 
4c Stasė Žemaitis, Viktoras 4c Dana Kochanauskas, Pranas 
Povilaitis, Antanas 4c Teresė Kulys, Vilią Marchertas, Jonas 4c Irena 
Smalstys, Gražina 4c Vitalis Damijonaitis, MZM Wick Ruddy, 
Leonas 4c Nijolė Maskaliūnas, Aldona 4c Romas Meilus, Ewald 
Veleckis, Janina 4c Leonas Juozapavičius, Sigutė 4c Juozas Užupis, 
Ona 4c Stasys Budėjus, Pranas Totoraitis, Gražina Markonis, M/M 
Joseph Aliostus, Rosaria DeSeno, Dale Sumner 4c Judy Welk, M/M 
Thomas P. Andriacchi, M/M Steven Gitelis, Krupnick Bokor Kagda 
4c Brooks Lt d., Zimmer employees (Warshaw, IN), dr. Ronald L. 
Devvald, Midvvest Orthopaedics (Chicago, IL) ir dr. Aaron L. 
Rosenberg.

Dėkojame už. $3,200 auką, reikšdami gilią užuojautą a.a. 
Jusefos Kabliauskinės šeimai, giminėms, draugams ir 
pažįstamiems.

I ,
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SU LB Į 21-JĮ ŠIMTMETI

Lietuviai, atvykę iš Vokietijos 
DP stovyklų į Ameriką, nerado 
auksu grįstų gatvių. Gyvenimo 
pradžia visiems gana sunki 
buvo. Tačiau jie nepasimetė ir 
nepalūžo. Priešingai, užsi
tikrinę kasdieninę duoną, tuo
jau metėsi prie lietuviškų ver
tybių puoselėjimo. Tą galėjo 
padaryti tik labai gąji, susipra
tusi ir giliai patriotiška 
bendruomenė. Ir tikrai visi 
galime didžiuotis, būdami 
darbščiais ir kultūringais 
išeivijos lietuviais.

Gyvendama išeivijoje, didžioji 
mūsų žmonių dalis pasigedom 
į vieną pastogę jungiančio 
organo, vairavusio į produk- 
tingą, bendro tikslo siekiančią 
ateitį. Nuo įsikūrimo dienų 
Lietuvių Bendruomenė tvarkėsi 
demokratiškais pagrindais ir iki 
šiandien išliko veikli. Jos lietu
viškų vertybių puoselėjimo dar
bai yra gausūs ir didelė jų dalis 
turi išliekančią vertę.

Šiandien turime išsirinkę 
jaunesnės kartos Lietuvių 
Bendruomenės vadovus Ameri
koje. Jie yra šio krašto auklė
tiniai, pasiekę atitinkamą lygį 
savo profesijose. Tai profesio
nalai, demokratiškų pažiūrų 
žmonės.

Rašyti apie LB paskatino 
„Drauge” spausdintas straips
nis: „Lietuvos Respublikos 
teismų sistema”. Autorė yra 
Regina Narušienė, dabartinė 
JAV LB Krašto valdybos 
pirmininkė. Straipsnyje aiškiai 
išsakoma liūdna teisinė padėtis 
Lietuvoje. Ji rašo: „Lietuvoje 
šiuo metu nėra veiksmingos ir 
pastovios teisėtvarkos sistemos. 
Nei laisvė, nei demokratija 
nėra įmanoma be teisėtvar
kos. (Mano pabraukta. J.D.) 
Lietuvoje daugelį sunkumų 
lemia slogi komunistinė praei
tis. Sovietinėje santvarkoje 
teismai buvo pavaldūs visagalei 
kompartijai. Svarbiausius 
nutarimus darė komunistų par
tijos viršūnės, kurios tada 
nurodydavo teismams kokį 
sprendimą jie turi priimti”.

Straipsnis išsamus ir kruopš
čiai paruoštas rodo, kad autorė 
yra gerokai susipažinusi su da
bartine teisine padėtimi Lietu
voje. Sekant jos mintis, susidaro 
aiškus vaizdas apie autorės 
erudiciją. Ji savo galvojimu ir 
minčių dėstymu visiškai ski
riasi nuo mūsų „vienminčių ga
dynės” parapijinių politinių 
vadovų galvojimo.

Tenka džiaugtis, kad tokio 
lygio asmenys nedingo ameri
kiečių jūroje, bet labai laiku 
atėjo talkinti besikeičiančiai 
Amerikos lietuvių išeivijai. Visi 
lietuviškai mąstantys turėtų 
besąlyginiai paklusti naujai 
vadovybei ir visomis išgalėmis 
remti jos užmojus, nes visų 
pareiga ir vienintelis kelias 
užtikrinti ilgesnį lietuvišką 
išsilaikymą išeivijoje. Galvoti: 
„Po manęs tegu ir tvanas”, yra 
nelietuviška ir savanaudiška.

Tikėkime, kad demokratiško 
galvojimo įtakoje Lietuvių 
Bendruomenė Amerikoje taps 
tvirtu vienalyčiu junginiu ir 
sėkmingai žengs į dvidešimt pir
mąjį šimtmetį.

J. Dunčia
Wilmington, DE

DĖL LITUANISTIKOS 
KATEDROS

š.m. kovo 23 d. „Drauge” iš
spausdintame Br. Juodelio 
straipsnyje „Lituanistikos 
katedros doktorato šventė”, 
rašoma, kad dr. Dalios Kučė- 
nienės disertacijos „Žemaitė 
Amerikoje” (išleistos knyga) pri
statyme tarp kitų dalyvavo ir 
Lituanistikos „katedros stei
gėjas ir fondo pirm. Vytautas 
Kamantas”. Nesusipažinusiems 
su katedros steigimu gali su

sidaryti vaizdas, kad Lituanis
tikos katedra buvo įsteigta 
vieno asmens. PLB pirm. Bro
niaus Nainio puoselėtos Litu
anistikos katedros minties įgy
vendinimas atiteko 1978-1987 
m. kadencijų PLB valdyboms, 
bet tikraisiais Lituanistikos 
katedros steigėjais gal reikėtų 
laikyti išeivijos lietuvių 
visuomenę, kuri per palyginti 
trumpą laiką šiam tikslui su
aukojo 600,000 dolerių.

Katedra buvo steigiama tada, 
kai Lietuva buvo okupuota ir 
aukštieji lituanistikos mokslo 
laipsniai išeivijos studentui 
buvo neprieinami. Labai 
malonu, kad pirmąja katedros 
doktorante tapo išeivijos atstovė 
Dalia Kučėnienė, bet tikrai 
įdomu, kaip rašo Br. Juodelis, 
kad katedroje yra „3 aspirantai 
iš Lietuvos, čia katedroje ruošią 
doktoratus”. Tiesiog sunku su
prasti, kodėl kas nors iš Lie
tuvos vyktų į Ameriką ruošti 
doktoratą iš lituanistikos?! Na,o 
gal dar įdomiau yra tai, kad iš 
Lietuvos atvykusioms aspi
rantams, kaip žinia, pagrindi
nes paskaitas šiuo metu skaito 
iš Lietuvos atvykęs profesorius! 
- Kiek prisimename, steigiant 
Lituanistikos katedrą, Illinois 
universiteto sąlyga buvo, kad 
lietuviai įneštų 600,000 dolerių, 
o universitetas tada įneš 
150,000 dolerių. Mūsų žiniomis, 
universitetas savo dalies iki šiol 
nėra įnešęs. Būtų gerai, kad 
PLB fondo pirm. V. Kamantas 
spaudoje paaiškintų, kodėl iki 
šiol Illinois universitetas nėra 
išpildęs savo pažado ir kas yra 
daroma, kad tas pažadas būtų 
išpildytas.

Raimundas ir Danutė 
Korzonai

Palos Hills, IL

AR NEBUS APGAUTI?

Teko neviename lietuviškame 
laikraštyje skaityti, kad Walter 
Cronkite firma žada susukti 
filmą televizijai apie Baltijos 
valstybes. Ši firma bendradar
biauja su „US Baltic Founda
tion”, kuriai vadovauja Linas 
Kojelis. Žinant, kad W.C. ir jo 
vadovaujama grupė yra linkusi 
į kairįjį liberalizmą ir įtai
gojama iš šono kitų sferų, ar 
jiems pavyks būti neutraliems, 
darant sprendimus teisingam 
padėties pristatymui?

Prisimenant W.C. pažiūras ir 
išreiškimus dar senaisiais Viet
namo ir Afganistano kovų 
metais bei Rusijai rodomą 
simpatiją, sunku tikėti ir laukti, 
kad šios trys valstybės bus tei
singai pristatomos televizijos 
žiūrovams.

Šio filmo patarėju yra numa
tomas Adolfas Šleževičius, 
Lietuvos ministras pirm.,ir kele
tas kitų asmenų, dirbusių su 
ankstyvesne okupacine valdžia.

Linui Kojeliui ir jo vadovau
jamai organizacijai „US Baltic 
Foundation” reikės budėti, kad 
šiame filme būtų teisingai ir 
nešališkai pristatomos, nepri
klausomybę atgavusios Lietu
vos, Latvijos ir Estijos valstybės.

Antanas Paiižuolis
Chicago, IL

„Eglutės”, žurnalo užsienio lietuvių 
vaikams, administratorius Viktoras 
Kučas.

Nuotr. R. Kubiliūtės

Pernai vasarą įvykusios, pirmosios stovyklos lietuvių kilmės šeimoms „Neringos” stovyklavietėje, 
Vermonte, dalyviai.

NORĖČIAU BŪTI 
„LIETUVOS PILIETE”

Brangūs Amerikos lietuviai, 
nesiveržkite „per kraujus” gau
ti ar atgauti Lietuvos pilietybę. 
Net ir turėdami ją, jūs būsite 
„niekieno”. Nes žodžiai „Lietu
vos Respublikos pilietis. Saugo 
Lietuvos Respublikos įsta
tymai”, įrašyti žaliajame pase, 
yra šnipštas. Tai supratome 
mes, „naujieji ateiviai” (įdomu, 
kodėl taip kosmiškai vietinių 
įvardinti) po rinkimų į Lietuvos 
savivaldybes.

Ponai iš Lietuvos ambasados 
Amerikoje turbūt nusprendė, 
kad šiais laikais iš Lietuvos į 
Ameriką atvyksta tik tėvynai
niai „su padėtimi” (tokie, kurie 
grynais pinigais moka po pusę 
milijono už vasarnamį Floridoje) 
arba išlošę po vieną kitą dešimtį 
tūkstančių loterijoje.

Deja, kai kurie jų, neturėdami 
ką veikti, laimėjo „žalią kor
telę” Lietuvoje, o, išlipę iš lėktu
vo O’Hare, tarė: „Labas, 
Amerika”. Tokiems kvailiams, 
kurie gyvenimą čia pradėjo nuo 
nulio, Lietuvos ambasada 
pasiūlė „atostogas” savo 
sąskaita — nori balsuoti, mesk 
darbus, trauk .juodai dienai” 
padėtus doleriukus ir skuosk į 
Vašingtoną. Turėsi „gerą laiką” 
ir atliksi pilietinę pareigą. Ačiū, 
ponai, už šią paslaugą, kuria ne 
kiekvienas (o gal nei vienas?) 
negalėjo pasinaudoti.

Keista, kad toks dalykas atsi
tiko Amerikoje, kur puikiausios 
komunikacijos priemonės 
(galima buvo sugalvoti kitokį 
balsavimo būdą). O gal kai kam 
buvo naudinga tokia rinkimų 
„tvarka”. Kaip sako mūsų 
„artimų kaimynų”, prie kurių 
prabėgo mano pionieriška ir 
komjaunuoliška jaunystė, pa
tarlė: „Po muštynių kumščiais 
nesimojuojama”. O vis dėlto la
bai norėčiau būti „Lietuvos” 
piliete Aistė Mikšienė

Chicago, IL

PRISIMENU GERĄJĄ ŠIRDĮ

Žmogus, kuo nors pasižymė
jęs, nors ir miręs, pasilieka 
gyvųjų atmintyje ilgiems lai
kams. Perskaičiusi „Drauge” 
penkerių metų mirties sukak
ties paminėjimą, panorau para
šyti muz. Adolfo ir Antoinette 
Mondeikų dukroms Marijai bei 
Teresei atvirą laišką kuris, 
manau, sukels prisiminimus ir 
ne vienam, anuomet iš Vokieti
jos atvažiavusiam, mūsų 
tautiečiui.

Net ir po 45 metų mūsų at
mintyje pasiliko gyvas Mondei
kų šeimos prisiminimas. Kai po 
Antrojo pasaulinio karo ir 
lagerio gyvenimo Vokietijoje, 
emigravome į Ameriką, pir
muosius žingsnius pradėjome 
Cicero, IL. Tie pirmieji žingsniai 
svetimame krašte tada buvo 
nedrąsūs, sunkūs, svetimi.

Cicero, Šv. Antano lietuvių 
parapijos bažnyčioje, Mondeikai 
tuoj pastebėjo, kad mes ne ame
rikiečiai. Sužinoję mūsų adresą,

atvažiavo aplankyti. Jie negai
lėdavo mums savo laiko, o ta 
globa suteikė mums jėgų ir 
didesnio pasitikėjimo savimi, 
įgalino drąsiau tuos pirmuosius 
žingsnius žengti.

Persikėlus gyventi į Detroitą 
arčiau giminių, palikome Cice
ro, bet muz. Adolfo ir Antoinette 
Mondeikų nuoširdumą ir šian
dien nešiojame savo širdyje.

R. Rožauskienė 
Dearborn Heights, MI

PADĖKA J. JANKUI

Noriu padėkoti rašytojui J. 
Jankui už Ipatėlio šnektas, o 
„Draugui” už jų spausdinimą. 
Kaip smagu, klausant Ipatėlio, 
sugrįžt į kaimą, kurį saugo 
ąžuolo viršūnėje patogiai įsi
taisęs angelas ir kur jaujoje 
gyvena labai piktas, labai senas 
velnias, o šaunus ir narsus 
Mikšų jautis — didžiausias visų 
pragaro galybių priešas.

Skaitau ir ima baisus grau
dulys, nes pernai Lietuvoje ban
džiau atrasti kadaise baltų 
grikių žydėjime skendėjusius 
Biržūnus, o teradau apleistose 
kaimo kapinaitėse senelio ir 
prosenelių kapus.

Biržūnų beržuose gyvenę an
gelai neišsaugojo savo kaimo. Jo 
ženklo neliko. Modernūs velniai 
net ir šulinius užkasė, namus 
nugriovę.

Už tai dar kartą dėkoju nuo
stabiam žodžio menininkui J. 
Jankui, kad parodo kaimą koks 
jis iš tikro kadaise buvo, o ne 
kokį mums bando nupiešti šių 
dienų, niekad lietuviškos žemės 
nemylėję, kosmopolitai.

Emilija Valantinienė 
Chicago, IL

PRIEŠ MEDŽIOKLE

Bravo Laimutei Tornau, kad 
atkreipė dėmesį į kruvinus „žy
gius” prieš beginklius gyvulius. 
Kovo 11 d. laidoje „Draugas” 
paskyrė gan daug vietos apra
šymui, pavadintam „Pirmoji 
tradicinė medžioklė Lietuvos gi
riose”.

Ši sadistinė žmogaus yda ne
turėtų turėti vietos katalikiškos 
krypties laikraštyje. Tai juk ne 
sportas, o skerdynės.

Marytė Černiūtė 
Hinsdale, IL

NEDUMKITE AKIŲ, PONAI

Galų gale „Draugo” vasario 9 
d. laidoje išvydome Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės valdy
bos 1994 m. Pasaulio lietuvių 
dainų šventės apyskaitą.

Tokią apyskaitą, tai tik visuo
menės žiniai, bet ne tiems, kurie 
tą sumą turėjo sumokėti. Susi
būrę į PLB valdybą, asmenys su 
įvairiais titulais, kaip antai: 
daktarų, inžinierių, ir gal dar 
kitokių, nemoka, o gal nenori, 
paruošti išsamios apyskaitos.

Kalbant apie išlaidas, nepasa
kyta, kam ir kodėl buvo grą
žintas registracijos mokestis, 
nors buvo pranešta, kad regist - 
racijos mokestis negrąžinamas. 
Kokias išlaidas turėjo PLB-nės

administracija ir kam kliuvo tos 
kelionės išlaidos? Ar PLB-nės 
nariams, nes jie sukinėjosi 
Dainų šventėje?

Tad iš PLB valdybos vicepir
mininkės kultūrai, norėtume 
matyti su paaiškinimais, kur, 
kaip ir kodėl tie pinigai buvo 
išleisti. Anksčiau esu daręs apy
skaitas, tad žinau, kaip jos turi 
atrodyti.

Stasys Bernatavičius
Bervvyn, IL

PAGALBA VAIKAMS 
LIETUVOJE

Užsienio lietuviai įkūrė daug 
šalpos organizacijų padėti 
vaikams Lietuvoje. Organi
zacijų tikslas — atsivežti iš 
Lietuvos į Ameriką sergančius 
vaikus, juos operuoti, pagydyti 
ir grąžinti atgal, atgavus 
sveikatą.

Tai yra gražus ir mūsų visų 
remtinas šalpos darbas, nepai
sant, kad su juo yra surištų rū
pesčių bei išlaidų. Lietuvos 
vaikų tėvai už tai nieko 
nemoka. Tačiau iš Lietuvos 
papučia ir šalti vėjai, kurie 
paneigia Amerikos medikų 
pastangas.

Į „Lietuvos aido” redakciją pa
skambina telefonu J. Gustelienė 
ir štai ką pareiškia: „Jūs kaip 
džiugią žinią pranešate, kad 
mergaitė iš Lietuvos operuota 
Amerikoje. Manau, kad visai 
negerai taip garbinti užsienio 
medikus. Vilniuje yra labai 
gerų gydytojų, kurie operuoja ir 
gydo nė kiek ne blogiau. Mano 
pačios sūnui Amerikoje kojos 
nenorėjo operuoti, pasakė, kad 
gali tik amputuoti. O, grįžus į 
Lietuvą, operavo Vilniaus chi
rurgai. Ir labai sėkmingai”.

Aš neabejoju, kad Lietuva ir 
Amerika turi gerų chirurgų. 
Tačiau J. Gustelienė nieko ne
sako, kiek kainavo vaiko 
tėvams sumokėti Vilniaus chi 
rurgams, kurie padarė jos sūnui 
kojos operaciją.

Vytautas Šeštokas 

Los Angeles, C A

PAAIŠKĖJO

Š.m. vasario 20 d. 17 vai. 23 
min. Kaune sėdome į greitąjį 
traukinį Vilnius - Šeštokai

Netrukus ėmė tirštėti sute
mos. O palubėje kur-ne-kur vos 
vos rausvi mikroskopiški lempų 
šešėliai. Paprašius normalių 
šviesų, kad būtų įmanoma šį tą 
pasiskaityti, geležinkelininko 
uniforma vilkintis pareigūnas 
pagražbyliavo: „Nereikia. Dar 
tik pereinamasis laikotarpis iš 
dienos į naktį.”

Netrukus atėjusi palydovė 
prasitarė, kad apšvietimas 
valdomas ne iš šilumvežio, o at
skirai kiekviename vagone. 
„Tai įjunkite visas lempas, nes 
sumokėjome už bilietus, kad 
būtų ir šviesu”, pareikalavo 
kitas keleivis. „Neįstengiame: 
viskas sugedę. Monteriai už 
pataisymą reikalauja atlyginti 
‘velnio lašeliais’ iš mūsų 
kišenės, bet mes neturime litų. 
Nebandyt pranešti vyresnybei
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STOVYKLA ŠEIMOMS 
„NERINGOJE”

Pereitą vasarą į nuostabiame 
Vermonto kalnų peizaže įsikū
rusią lietuvių išeivijos vaikų 
stovyklą „Neringa” susirinko 
šeimos, kuriose vyrauja anglų 
kalba. Stovyklą pravedė Putna- 
mo vienuolyno seserys ir būre
lis energingų vadovų iš Ame
rikos bei Lietuvos.

Lietuvių liaudies šokiai ir žai
dimai, dainos, meno darbų ir 
gamtos pažinimo lietuvių kal
bos žodyno pamokos vaikams, 
naktinis partizaninis žaidimas 
ir diskusijos tėvams, dramos, 
susikaupimo, laužai ir kiti 
vakarai parodė nepaprastą sto
vyklos reikšmę, prasmę ir bū
tinumą.

Vyriausioji vadovė seselė Igne 
taip apibūdino sėkmingai pra
ėjusios stovyklos paskirtį: „Visi 
mes ir stovyklautojai, ir vadovai 
labai džiaugiamės, kad „Neringa” 
patvirtino savo neišmatuojamą 
dvasingumo ir kūrybingumo ly
gį. Prieš pradedant organizuoti 
šią stovyklą, numatėme pagrin
dinius jos tikslus:

1) sudaryti progą sutelkti dė
mesį į savo tautinį paveldą ir 
galėti įsijungti į bendrą lie
tuvišką kultūrą;

2) turint omeny sudėtingą 
sociologiniu požiūriu aplinką, 
žinant, kaip priešiškai ji veikia 
šeimos darnai, sudaryti sąlygas 
šeimai, kaip vienetui, kartu 
naujai pažvelgti į savo šeimos 
narių talentus ir kūrybingumą; 
kad suaugusieji kartu su vai
kais, dalyvaudami užsiėmimuo
se, įgautų bendrą patirtį, kuri 
neabejotinai veiktų teigiamai 
šeimos vienybės atžvilgiu;

3) vadovaujantis vienuolijos 
nubrėžtais stovyklos tikslais, 
stiprinti šeimose krikščionišką

— išlėksi iš darbo...”
„Paaiškėjo”, kodėl ir iš 

Marijampolės nuūkė tolyn 
sąstatas apytamsiais langais, 
drauge nusiveždamas klausimą: 
ar tikrai parankiausia bučiuoti 
dešimtmečiais įsunkusius ver
giško nuolankumo ir baimės 
pančius, ar ir kovo 25-ąją bus 
mieliau į savivaldybes išrinkti 
tokius deputatus, kurie telinkę 
ne žonėms tarnauti, o rafinuo
tai valdyti?

Jeronimas Šalčiūnas
Marijampolė

A. t A.
KUN. BENEDIKTAS 

ALBERTAS RUTKAUSKAS
Gyveno Cicero, IL, anksčiau Louisiana valstijoje.
Mirė 1995 m. kovo 29 d., sulaukęs 84 metų.
Gimė Lietuvoje, Jonužiuose. Amerikoje išgyveno 45 m.
Velionis buvo Vincento ir Petronėlės Grigalytės vyriausias 

sūnus. Įstojo į domininkonų vienuolyną ir po studijų Vokie
tijoje bei Prancūzijoje buvo įšventintas kunigu 1939 m.

Pasitraukęs į vakarus 1944 m., aptarnavo lietuvius pa
bėgėlius Vokietijoje. Atvykęs į JAV 1950 m., darbavosi Loui
siana valstijos parapijose, vėliau Šv. Antano parapijoje, Cicero, 
IL.

Velionis pašarvotas penktadienį, kovo 31 d. nuo 4 v. p.p. 
iki 9 v.v. St. Thomas Aųuinas koplyčioje, Harlem ir Division 
St., River Forest, IL. Religinės apeigos 8 v.v.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, balandžio 1 d. Po gedulingų 
Mišių St. Thomas Aųuinas koplyčioje 10 vai. ryto, velionis bus 
palaidotas Ali Saints kapinėse, domininkonų sklype, Dės 
Plaines, IL.

Prašome prisiminti kun. Benediktą savo maldoje.

Mylimai

A.tA. SESERIAI

Lietuvoje mirus, jos brolį VLADĄ PALIULIONĮ ir jo 
žmoną ELENUTE Chicagoje, užjaučiame ir kartu 
liūdime.

Petras ir Etna Padvaiskai 
Petras ir Ona Peteriai.
Janina ir Leonas Juozapavičiai 
Anelė ir Kostas Ramanauskai

elementą, išgyvenamą per mal 
dą, aplinką, bendravimą su ki
tomis panašiomis šeimomis, įsi
jungiant į lietuvišką katali
kišką bendriją”.

Šiais laikais daug žmonių 
savo šeimose krikščionybės 
nelaiko pagrindiniu išeities 
tašku bendriems siekiams ir 
darbams. „Neringa” atskleidžia 
visos sąlygas natūraliai pajusti 
save Dievo vaikais per aplinką 
ir kitų ten esančiųjų dvasinį 
nusiteikimą bei siekimą.

Kai pereitą vasarą atėjo 
laikas skirstytis, visi stovyklavę 
iškilmingai nuleido Amerikos ir 
Lietuvos vėliavą, užpūtė 
žvakutę ant pirmojo gimtadie
nio torto, visų akyse atsispin
dėjo bendra mintis ir pasiryži
mas: „Grįšime”.

Kviečiame sgrįžti buvusius 
ir kviesti savo pažįstamus į „Ne
ringą” — unikalią, paprastais 
žodžiais neapsakomą, stovyklą, 
kurioje kiekvienas praturtina 
savo sielą meilės, šilumos ir 
tikėjimo idealais. Informacijai 
rašyti „Neringa”, 600 Liberty 
Hwy., Putnam, CT 06260.

R. Ercmonienė

NUOTRAUKOS IR REALYBĖ

Džiugu, kai „Draugo” pusla
piuose pamatai įsitepusius, 
žygiuojančius laisvos Lietuvos 
karius. Taip ir galvoji, kad tokių 
išprususių vyrų pilna Lietuvos 
kariuomenė. O šią vasarą atžy
giavo Kaune į Įgulos bažnyčią 
kareivių būrelis su orkestru. 
Dingo tas senasis maršas „Du 
broliukai kunigai, du broliukai 
urėdai”. Kareiviai — nei aukš
ti, nei augaloti — Čikagos 
šauliai juos lengvai nukonku
ruotų. Bet įdomiausias tai 
orkestras.

Pasidėjo dūdas šalia esan
čiame sodelyje ant suolelių ir 
pradėjo pašnekesius rusų kalba. 
Gal geriau sakyti — keiktis 
rusiškai. Apie maldą šventovėje 
net nepagalvojo. O ant Įgulos 
šventovės laiptų žilagalvis 
lietuvis su piemenėlio dūdele 
pradėjo pūsti tą seną gaidą: „Ty
kiai tykiai Nemunėlis teka...” 
Tie garsai aidėjo per visą Lais
vės alėją ir liepų viršūnėmis ki
lo aukštyn. Tautos maldos dar 
gyvos liaudies dainose, kad net 
praeiviai sustoja pasimelsti.

Gailutė Valiulienė 
Chicago, IL
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Dar truputėli kantrybės! 
Jau labai arti sekmadienis, ba
landžio 2 d., ir „Draugo” kon
certas Jaunimo centre. Gal kam 
nusibodo nuolatinės reklamos ir 
kvietimas į koncertą, bet juk tai 
būtina: svarbu, kad koncerto 
metu salėje nebūtų nei vienos 
tuščios vietos, svarbu, kad visi 
„Draugo” bičiuliai, draugai, pri
jaučiantys (kviečiame ir priešus) 
gausiai suplauktų iš visos Čika
gos, iš visų priemiesčių ir savo 
dalyvavimu parodytų, kad 
vienintelis užsienio lietuvių 
dienraštis vertas paramos. Kon
certo pradžia 3 vai. p.p. Bilietai 
gaunami dieūraščio administra
cijoje ir „Seklyčioje”. Bus ir prie 
įėjimo.

E* Jonušas, Omaha, NE, 
siųsdama „Draugo” prenumera
tos mokestį, pridėjo 115 dol. 
auką. Tai dosni pagalbos ranka, 
pasiekusi mūsų dienraštį iš 
tolimos Nebraskos valstijos. 
Nuoširdžiai dėkojame už 
paramą.

Šeštadienį, balandžio 8 d.,
10:30 val.r. ir 1 vai. popiet 
Balzeko Lietuvių kultūros mu
ziejuje jau 29-tą kartą ren
giamos velykinių margučių 
marginimo pamokos, kurioms 
vadovaus žymioji liaudies 
menininkė Uršulė Astrienė. No
rintieji dalyvauti pamokose turi 
būtinai registruotis Balzeko 
muziejaus telefonu (312) 
582-6500. Tuo telefonu teikia
mos ir platesnės informacijos 
apie šias pamokas.

Ne už kalnų Velykos, o šei
mininkės jau planuoja, ką 
reikės dėti ant velykinio stalo, 
kad pradžiugintų namiškius ir 
nustebintų svečius. Tačiau gera 
pradėti nuo pradžios: pirmiau
sia tą stalą užtiesti gražia, lietu
viška staltiese, o tik po to dėti 
valgius. Margaraščių puikios 
kokybės staltiesių, pagalvėlių, 
takelių ir kitokių audinių 
galima gauti „Draugo” ad
ministracijoje. Jie labai tinka 
jaunamartėm, dukrelėm krai
telį kraunant ir kitokiomis pro
gomis, kai dairomasi geros 
prasmingos dovanos. Ateikite ir 
pasižiūrėkite.

Jaunimo tautinių šokių an
samblio „Grandis” vaikų ratelis 
kviečia į virtinukų (koldūnų) 
pietus balandžio 2 d., 12 vai. 
Pasaulio lietuvių centre, Le- 
monte. Bus gera proga pasigar
džiuoti skaniais, ansamblio 
narių tėvelių bei mokytojų ga
mintais virtinukais ir namie 
keptais skanėstais. Laukiame!

x Kviečiame visus į smuiki
ninko R. Katiliaus koncertą, ku
ris bus Lietuvių Dailės Muzie
juje, Lemonte penktadienį, 
kovo 31 d. 7:30 v.v. Akompa
nuoja L. Dorfmanas. Bilietai 
muziejuje arba 1-708-257-2034. 
Gera žinia — muziejuje naujas 
fortepijonas. (gį)

x A.a. dr. Adolfui Baltrukė-
nui mirus, jo prisiminimui 
Lietuvos našlaičiams aukoja: 
$35 Eilėn Shukis, $25, Sofija 
Plenienė, $20, Ona Siliūnienė, 
drs. V. ir V. Tumasoniai, dr. 
Birutė Pautienis ir dr. R. ir 
Janina Vienužiai. Reiškiame 
užuojautą velionio giminėms ir 
dėkojame aukotojams. „Lietu
vos Našlaičių Globos” komi
tetas, 2711 W. 7 1 St., Chica- 
go, IL 60629.

(sk'

ARAS ROOFING
Arvydas Kiela 

Dengiame ir taisome 
visų rūšių stogus 
Tel. 708-257-0746 

Skambinti po 6 v v.

Kun. Albertas Rutkauskas,
OP, daug metų dirbęs Šv. An
tano parapijoje, Cicero, IL, mirė 
trečiadienio, kovo 29 d., rytą 
Domininkonų vienuolyne, River 
Forest, Illinois. Lankymas 
penktadienį, kovo 31 d., nuo 4 
vai. p.p. iki 9 vai. vak., vienuo
lyne, St. Thomas Aųuinas Prio- 
ry, 7200 W. Division. Budynių 
maldos penktadienį, 8 vai. vak. 
Laidotuvių Mišios — šeštadienį, 
balandžio 1 d., 10 vai. ryte, vie
nuolyno koplyčioje.

Prieš kurį laiką buvo pa
skelbta, kad kun. Česlovas De
gutis Rietave, Plungės rajone, 
stato seneliams namus, ber pri
trūko pinigų juos užbaigti. Tai 
išgirdę, geradariai: Kazimieras 
ir Stefanija Vaiciai, Aurelija 
Kriaučiūnenė, Antanina ir 
Kristina Jautokas, Leo ir Stasė 
Kankai, Apol. Varnelis ir Ona 
Jakulis atsiuntė daugiau kaip 
tūkstantį dolerių. Jeigu kas 
nors dar norėtų prisidėti, 
kviečiame tai padaryti. Kitą 
mėnesį išsiųsime pinigus kun. 
Česlovui Degučiui į Rietavą, kad 
galėtų užbaigti statybą. Čekius 
rašyti: Lithuanian Human Ser
vices Council, 2711 West 71st 
St., Chicago, IL 60629. Pažy
mėti, kad tai siunčiama Rietavo 
senelių namams.

Dėl finansinių sunkumų,
netekęs žadėtos sponsorių para
mos, atšaukiamas Lietuvos 
jaunių futbolo komandos daly
vavimas Dalias, Texas, vyksian
čiame Tarptautiniame futbolo 
turnyre. Tuo pačiu atšaukiama 
ir jų numatytoji trijų dienų 
viešnagė ir rungtynės Čikagoje. 
Čia atvykstant jie buvo 
laukiami š.m. balandžio 4 d.

Kazimieros Gobienės, gyve
nančios Mentor, Ohio, „Drau
go” redakcijai padovanotas 
Lietuvių enciklopedijos 
komplektas, jai sutikus, jau iš
siųstas Kaune kuriamai 
jaunimo bibliotekai, ši K. 
Gobienės vertinga dovana padės 
Lietuvos jaunimui semtis žinių 
apie lietuvius ir jų veiklą 
plačiajame pasaulyje, bei 
okupantų nuslėptas žinias apie 
Lietuvą ir jos praeitį. Geradarei
K. Gobienei dėkoja „Draugo” 
redakcija, dėkingas jai bus ir 
Lietuvos jaunimas.

x Jaunimo centro Moterų 
klubas J.C. kavinėje ruošia 
priešvelykinius pusryčius 
Verbų sekmadienį, balandžio 9 
d. po 10 vai. ryto rekolekcijų 
užbaigimo šv. Mišių. (Rekolekci
jas balandžio 7-8 d. 7 vai. vaka
re Tėvų Jėzuitų koplyčioje pra
ves Lietuvos jėzuitų provincijo
las tėvas J. Boruta, SJ). Velykė 
šįmet labai darbšti ir ankstyva 
— prižadėjo margučių atnešti. 
Savo atsilankymu šiuose pus
ryčiuose paremsite Jaunimo 
centro išlaikymą.

x „Tėviškės” parapijos sa
lėje, 6641 S. Troy, Chicago, 
šeštadienį, balandžio 1 d. 5 
vai. p.p. įvyks iškilių muzikų, 
smuikininko Raimundo Kati
liaus ir pianisto Leonido Dorf- 
mano, koncertas. Kviečiame 
visus atsilankyti į šį išskirtinį, 
aukšto meninio lygio renginį.

(sk)

x Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime 
jums nuoširdžiai patars ir patar
naus, duodami komiso nuolaidą, 
Albinas Kurkulis, tel. 
312-360-5530 arba jo sūnūs ir 
partneriai: Andrius Kurkulis, 
tel. 312-360-5531 ir Paulius 
Kurkulis, 312-36045627, dirbą 
su Oppenheimer & Co., Ine. 
Chicagoje. Iš kitur skambinkite 
veltui: tel. 1-800-621-2103.

(sk)

JAV LB Švietimo tarybos 
rengiama 29-ji Mokytojų studijų 
savaitė vyks rugpjūčio 6-13 d. 
Dainavoje. Į šią savaitę kvie
čiami lituanistinių mokyklų 
mokytojai ir švietimo rėmėjai. 
Bus proga patobulinti savo 
lietuvių kalbos žinias, išgirsti 
paskaitų literatūros ir kitomis 
temomis, peržiūrėti ir padisku
tuoti Švietimo tarybos ruošiamą 
mokomąją medžiagą. Savaitės 
metu taip pat vyks lietuvių 
kalbos kursai, norintiems 
pramokti lietuviškai. Kursams 
vadovaus ped. Vytautas Jonai
tis, tel. (616) 458-6378.

Sės. Margaret Zalot, Maria 
aukštesniosios mokyklos pre
zidentė, neseniai pranešė, kad 
mokyklai Thoshiba America 
Foundation paskyrė 8,835 dol. 
vienkartinę dovaną, kuri bus 
panaudota, 1995-1996 mokslo 
metais mokykloje, įkuriant 
„Basic Physics” klasę. Dalis 
pinigų taip pat bus naudojama 
įsigyti mokomųjų priemonių 
fizikos klasėms.

Dalia Pečiulienė, katalo
gavimo skyriaus vedėja 
Lietuvos valstybinėje biblio
tekoje, vėl atvyko iš Vilniaus į 
Čikagą tęsti kompiuterinį 
knygų katalogavimą Lituanis
tikos tyrimo ir studijų cent- 
re/Pasaulio lietuvių archyve. Ji 
šiai darbuotei buvo pirmą kartą 
centro pirmininko prof. dr. Jo
no Račkausko iškviesta 1991 
metais ir čia per penketą 
mėnesių sukatalogavo tūks
tančius naujų ir senų knygų bei 
patikslino knygų klasifikavimo 
sistemą.

Ramunė Kubiliūtė praneša, 
kad jos straipsnelyje kovo 25 d. 
(„Kelias į nesveikatą”) įsivėlė 
klaida. Lietuvos Medicinos bib
liotekos vedėja yra ne Kočienė, 
bet Kocienė (pavasaris, Ramu
ne, tai „paukščiukas” ir nutūpė 
ant raidės „c”. Red.).

Šį sekmadienį „Draugo” 
koncertas — nėra laiko pietus 
namie gaminti. Dėl to visi keliai 
teveda į Brighton Parką, kur 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
salėje (kampas 44 ir Fairfield 
Avė) LB apylinkės valdyba 
visus aptarnaus ir pavaišins 
skaniais cepelinais, kugeliu, 
dešromis ir kitais valgiais. 
Pietūs 11 - 1 vai.; kavutė po 
kiekvienų Mišių (9 - 1 vai.).

Panevėžiečių klubo narių
susirinkimas šaukiamas sekma
dienį, balandžio 2 d., 12 vai. 
(vasaros laiku). Visi nariai ra
ginami dalyvauti.

x A.a. Jonui Šumskiui pri
siminti, iš laidotuvių metu su
rinktų aukų, šeima aukoja $300 
„Lietuvos Vaikų vilčiai”. Nuo
širdžiai dėkojame už auką 
Lietuvos vaikams su ortopedine 
negalia ir kartu liūdime.

(sk)
x A.a. Henry Gineitis at

minimą pagerbdamas, John 
Rallis, iš Newport Beach CA, 
atsiuntė $500 Lietuvos našlai
čiams. Reiškiame užuojautą ve
lionio artimiesiems ir našlaičių 
vardu dėkojame už didelę auką. 
„Lietuvos Našlaičių Globos” 
komitetas, 2711 W. 71 St., Chi
cago, IL 60629.

(sk)
x Dr. Edmundas Ringus, 

Chicago, IL atsiuntė $300 
Lietuvos našlaičiams. Jis taip 
pat yra „Lietuvos Našlaičių Glo
bos” komiteto narys. Komitetas 
našlaičių vardu dėkoja.

(sk)

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

(skl!

PASKAITA APIE 
AKIŲ LIGAS

„Seklyčia” ir vėl sutraukė 
didelį skaičių vyresniųjų į tra
dicinę trečiadienio popietę kovo 
22 d., nes visi norėjo išgirsti 
paskaitą sveikatos klausimais.

Programų vadovė Elena Siru
tienė 2 vai. p.p. pranešė, kad 
šios dienos prelegentas, dr. Li
nas Sidrys, nesuspėjo užbaigti 
operacijos ir truputį pavėluos. 
Kartu ta proga pasakė, kad kitą 
trečiadienį, kovo 29 d. muz. 
Faustas Strolia pademonstruos 
vaizdajuostę. Taip pat priminė 
apie išvykas, lankant įdomesnes 
vietas, prašydama pasiūlyti jai, 
jeigu kas tokias vietas žino, tada 
ji suorganizuos vienos dienos 
išvyką.

Už valandėlės pasirodė 
laukiamas dr. L. Sidrys ir ne
delsdamas tuoj pradėjo savo 
įdomią paskaitą apie akių 
gydymą lazeriu. Pirmiausia pa
aiškino apie akių ligas. 
Dažniausiai pasitaikanti akių 
liga, ypač vyresnio amžiaus 
žmonėms, yra kataraktas. Bet 
žmonės klysta, jei mano, kad 
kataraktą galima išgydyti la
zerio spinduliais. Tam reikal
ingos kitos gydymo priemonės, 
kurių dabartiniu metu jau yra 
išrasta. Viena tokių — ultra gar
so spinduliai, kurie yra 100 
kartų stipresni, negu dinamitas. 
Jis šiek tiek paaiškino, kuriais 
atvejais spinduliai yra panaudo
jami. Sugedusį patamsėjusį lęšį 
operacijos būdu pakeičia plas
tikiniu, kuris išlaiko apie 5 
metus. Yra ir dar naujesnių iš
radimų, kurie gali būti 
panaudojami, gydant kataraktą 
ir kitas akių ligas. O pats lazeris 
gali būti pritaikomas ir kito
kioms ligoms gydyti, pvz., šir
dies ar kitoms.

Po šios paskaitos atsirado 
keletas klausimų, į kuriuos at
sakydamas daktaras plačiau 
nušviesdavo tą ar kitą iškeltą 
problemą. Bet tai dar ne viskas. 
Jis prisipažino neseniai grįžęs iš 
Lietuvos ir trumpai papasako
jo apie tą savo kelionę. Kovo 11 
d. aplankęs buv. Kauno Įgulos 
bažnyčią ir labai nustebęs nera
dęs jokių pamaldų, nei žmonių, 
o tik aklą elgetą prie bažnyčios 
durų. Taip pat, būdamas Lietu
voj, aplankęs keletą amerikie
čių ten gyvenančių. Jam gerą 
įspūdį palikęs prancūzas katali
kų kunigas, kuris per 5 mėne
sius puikiai išmokęs lietuvių 
kalbą. Aplankęs ir savo brolį, 
taip pat daktarą.

Paskaita visiems labai patiko, 
o gausūs plojimai išreiškė jam 
padėką. Programų vadovė irgi 
jam padėkojo, išreikšdama viltį 
ir vėl kada jį čia išsikviesti.

Po to buvo bendri pietūs ir jau
kus vyresniųjų pabendravimas.

Apol. P. Bagdonas

Stasė Jakubonienė, Chi
cago, IL, siųsdama „Draugo” 
prenumeratos mokestį, dar 
pridėjo 200 dol. Kaip nesi
džiaugti: mūsų čikagietė atsku
bėjo savo laikraščiui padėti 
dosnia auka! Tai pavyzdys, 
kuris rodo, kad tikrą draugą 
pažinsi bėdoje. Linkime gražaus 
pavasario dienraščio rėmėjai ir 
nuoširdus ačiū už dovaną.

Šv. Šeimos viloje, Lemonte, „Saulutės” valdybos narė M. Černiūtė, dr. V. 
Sruogienė ir Lietuvos Caritas atstovės V Miklyčienė bei D. Kaba&inskienė.

Nuotr. I. Tįjūnėlienės

Prie žuvusių karių paminklo Vasario 16-tosios minėjimo metu: D. Dumbrienė, V. Landsbergis, 
A. Paulius ir J. Dovilienė.

Nuotr. V. Žukausko

KNYGOS JAUNIMUI IŠKELIAVO J 
KAUNA

Kai vasario 2 d. „Draugo” 
laidoje Danutė Bindokienė 
vedamajame parašė apie gautą 
prašymą iš Kaune dirbančios ti
kybos mokytojos Stefos 
Banikonienės, kuri organizuoja 
jaunimo religinių knygų biblio
teką, į jį kelių savaičių laiko
tarpyje atsiliepė 18 žmonių, su
aukodami iš viso 300 dolerių. 
Tad ėmėmės kuo greičiau šį 
prašymą patenkinti.

Dairydamiesi po „Draugo” 
knygų parduotuvės lentynas, 
pamatėme, kad keturi jaunimui 
pritaikyti tikybiniai leidiniai 
buvo JAV LB Švietimo tarybos 
leidiniai, tad, taupant aukotojų 
lėšas, susisiekėme su Švietimo 
tarybos pirmininke Regina 
Kučiene, kuri mielai paaukojo 
mūsų prašomas po dvi kopijas 
šių leidinių. Pamatėme ir 
puošnių, kietais dovaniniais 
viršeliais baltų maldaknygėlių 
„Aušros žvaigždė”, kurios būtų 
brangiai kainavusios, bet, suži
nojęs, kad jos siunčiamos Lietu
vos jaunimui, net 10 kopijų pa
aukojo jų platinimu besi
rūpinantis Apolinaras Bag
donas. Pavyko nemokamai 
gauti ir kai kurių kitų jaunimui 
skirtų leidinių, kai kurių, kurie 
net nebegaunami pirkti, kaip 
Stasio Šalkauskio „Ateitininkų 
ideologija”, kun. Stasio Ylos 
„Ateitininkų vadovas” ir 
jaunimo auklėjimo klasikai.

Taip pat pasiuntėme Kazimie
ros Gobienės, iš Mentor, OH, 
paaukotą „Lietuvių encik
lopedijos” komplektą, su daugy
be religinių, istorinių ir 
kultūrinių straipsnių, kuriuose 
alsuoja lietuvių tautos religinės 
tradicijos ir paveldas.

Pagaliau už 218 dolerių 
nupirkome naujesnių leidinių, 
pasirinktų iš „Draugo” 
knygyno, jų tarpe kun. Antano 
Rubšio penki tomai „Įvadų į 
Senąjį ir Naująjį Testamentą”, 
dvi kopijos sekmadienio Mišių 
skaitinių knygų, išleistų čia pa
vadinimu „Mišiolėlis”, Sv. 
Kazimiero, palaimintojo Jurgio 
Matulaičio ir Motinos Marijos 
Kaupaitės biografijos, tarpe 
kitų. Iš viso susidarė penkios

dėžės knygų, apie 160 svarų, 
kurias Transpak įmonės 
savininkas Romas Pūkštys 
sutiko pristatyti mokytojai 
Banikonienei Kaune už likusią 
sumą šio projekto ižde, nors ji 
toli gražu nepadengė persiun
timo išlaidų. Siuntiniai išsiųsti 
kovo 21 dieną.

Šiam projektui surinktą 300 
dol. sumą paaukojo Marija 
Graužinienė, Antanas Juodval
kis, Aldona Underienė, A. ir V. 
Valavičiai ir Valerija Žadei- 
kienė — visi iš Čikagos — ir 
Marija Edelis, Phoenix, AZ; 
Genė Kaufmanienė, Spring- 
field, VA; Kęstutis Keblys, 
Baton Rouge, LA; Pranas Radis, 
Hot Springs, AK; Meilė Renkus, 
Santa Ana, CA; Kazys Skaisgi- 
rys, Beverly Shores, IN; Vero
nika Sklerys, Lockport, IL; 
Apol. Varnelis, Dovvagiac, MI; ir 
Pranas Zaranka, Dovvagiac, MI.

Visiems dėkojame mokytojos 
Stefos Banikonienės ir Lietuvos 
jaunimo vardu.

Aldona Zailskaitė

SUSITIKIMAS SU KAUNO 
MERU

PLC Bočių menėje, Lemonte, 
kovo 28 d., antradienio vakare, 
susirinko ne vien kauniečiai, 
vilniečiai bei dzūkai, bet ir toli
mi žemaičiai susitikti su trum
pam atvykusiu į JAV Kauno 
meru Arimantu Račkausku ir jo 
žmona gyd. Audrone Rač
kauskiene. Juos globojo ir po 
Čikagą bei priemiesčius vežiojo 
Stasys ir Elena Barai, svečiams 
parodę ir „Draugo” redakciją.

Bočių menė nepajėgė sutal
pinti visų į susitikimą atvyku
sių ir vakaronę teko perkelti į 
didžiąją salę. Susitikimą pradėjo 
PLC kultūrinių renginių pirm. 
Bronė Nainienė, pakviesdama 
Stasį Barą supažindinti svečią 
su dalyviais. Arimantas Rač
kauskas, jau 3 metus buvęs 
Kauno meru, prieš tai turėjo 
miesto atstovo, tarybos pirm. 
pavad. pareigas. Anksčiau įsi
gijęs technikos mokslų doktora
tą, jis profesoriavo docento 
titulu. Moka kelias svetimas 
kalbas ir mėgsta dainuoti.

Plojimais sutiktas Arimantas 
Račkauskas visus pasveikino 
antrosios Lietuvos sostinės var-, 
du, apgailėdamas, kad „likimas 
mus išblaškė į rytus ir vakarus 
to mums nenorint”. Lietuvoje 
nėra pastovumo. Viskas keičiasi 
kasdieną: senka finansiniai re
sursai, tačiau steigiamos naujos 
kavinės, parduotuvės, o aktyvūs 
kauniečiai vis labiau pasuka į 
verslo pasaulį. Apgailestavo, 
kad Lietuvos spauda nėra 
veiklos bei darnos skatintoja, 
bet blogosios gyvenimo pusės 
veidrodis. Melo ir apgaulės 
aplinkoje augęs ir dar be
augantis jaunimas dažnai nebe- 
atskiria gėrio nuo blogio. Nepri
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klausomybė žmogui neatnešė 
to, ko jis tikėjosi. Sąžiningumą 
smukdo pati valdžia visokiais 
mokesčiais. Jų sąžiningas 
mokėjimas kiekvieną veda į 
bankrotą. Norint išlikti, reikia 
„kombinuoti”. Taip ir vyksta 
„kombinacijos” (švelniai ta
riant) visose pakopose. San
taupų praradimas labai slegia 
vyresnę kartą, kuri taupė senat
vei. Meras pasisakė ir prieš 
pigių užsienio prekių įvežimą į 
Lietuvą, tuo kenkiant gamybai. 
Apgailestavo, kad prieš okupa
cijas buvusi dvasinė ir dorovinė 
atrama Lietuvos kaime tapo 
paversta į alkoholio liūną, ku
riame kaimas skęsta.

Trumpą mero pranešimą lydė
jo daug klausimų. Klausimai 
buvo emociniai, surišti su as
mens žemės, turto atgavimu ar 
pilietybės atstatymu, paso 
gavimu. Vietoje klausimų atsi
rado eilė patarimų: įvesti Lietu
voje buvusias ligonių kasas, 
mokytis iš Čekijos pavyzdžių. 
Neapsieita ir be arogantiško 
klausimo: „O ką tamsta nuvei
kei, būdamas meru?”

Gerai, kad Kauno meras dai
nininkas. Klausimus ji užbaigė 
su daina apie meilę savai gim
tinei Lietuvai.

Po to trumpai kalbėjo Aud
ronė Račkauskienė. Greta gydy
tojos profesijos, ji nuo 1994 m. 
Kūčių vakarienės savivaldybės 
valgykloje su Kauno vienišais 
seneliais — kultūrininkais, su
organizavo jų sambūrį — „Sen
jorų klubą”. Jame seneliai kas
dien pamaitinami.Vyksta jų 
socialinis pabendravimas, buvę 
kultūrinės veiklos prisimi
nimai. Klubo veiklą slegia lėšų 
stoka. Tikisi tas kliūtis 
nugalėti. Prisiminė ir Kauno 
savivaldybės dienraštį „Kauno 
laikas”. Kvietė jį prenumeruo
ti, kaip kompetetingą žinių 
šaltinį.

Pabaigai svečiams, gausiai 
susirinkusiems, nepaisant 
lietaus, ir PLC administracijai 
padėkojo Stasys Baras. Jis visų 
vardu svečiams palinkėjo lai
mingai sugrįžti į Kauną.

Br. Juodelis

Praėjusių metų gruodžio 
mėn. „Uentistry Today” — 
odontologijos laikraštyje iš
spausdintas straipsnis apie du 
lietuvius dantų gydytojus — dr. 
Romualdą Povilaitį ir dr. Leoni
dą Ragą, kurie deda daug pa
stangų, kad Lietuvoje būtų 
lengviau prieinamas dantistų 
patarnavimas, labiau ati
tinkantis Vakarų standartams. 
Apie jų pastangas ir „Dantų 
sveikatos talką Lietuvai” or
ganizaciją ne kartą plačiai 
rašyta „Drauge”, todėl mūsų 
skaitytojai neblogai su šiuo dar
bu susipažinę. Vis dėlto smagu, 
kad ir amerikiečiai odontologai 
domisi lietuvių dantų gydytojų 
veikla, informuodami savo kole
gas. Dėkojame Daliai Bekienei 
iš Murrieta, CA, atkreipusiai į 
šį straipsnelį „Draugo” redakci
jos dėmesį.
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