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Rusija jau seniai 
planavo Čečėnijos 

sunaikinimą

Vyriausybė duos 
pensininkams priemokas

Vilnius, balandžio 27 d. (LA) 
— Paskutiniu laiku objektyvi 
informacija iš Čečėnijos vis sun
kiau pasiekia pasaulį. Kaip rašo 
Arvydas Saulėnas „Lietuvos

, aide”, informacijos tarnybos 
skelbia prieštaringus duomenis

’ ne tik apie padėtį Kaukazo re
gione, bet ir apie paties Čečė
nijos prezidento Džochar Duda- 
jev likimą.

Vis dėlto į Lietuvą pateko fil- 
i muota medžiaga apie visai ne

seniai Čečėnijos prezidento 
surengtą spaudos konferenciją. 
Joje Džochar Dudajev apibend
rino strateginius ir geopoli
tinius užsitęsusio karo momen
tus. Jis atkreipė dėmesį į nau
jus Rusijos armijos karo meto
dus, naudojamus prieš taikius 
gyventojus. Karinėse operaci
jose dalyvauja ir specialiai 
apmokyti šunys su pritvirtin
tomis iš tolo valdomomis mino
mis. Jie susiieško žmonių susi
telkimo vietas, lenda į rūsius, 
kitas slėptuves ir ten minos
susprogdinamos.

i Spaudos konferencijoje Čečė
nijos prezidentas sakė, kad 
Rusija karui ruošėsi ilgai, ir 
kaip įrodymą pateikė krūvą 
slaptų Rusijos vyriausybės ir 
specialiųjų tarnybų dokumentų. 
Tarp jų buvo 1992 m. sudarytas 
karinis strateginis žemėlapis. 
Jame raudona linija apvesta 
sunaikinimui numatyta teri
torija, apimanti Ingušiją, Če
čėniją, didžiąją Dagestano 
kalnų dalį. Beje, Groznas žemė
lapyje pažymėtas jau kaip ne
egzistuojantis administracinis

• centras. Išskirtiniu ženklu 
pažymėta ir Čerkeskajos hidro
elektrinė stotis, kurią sus
progdinus, planuojama užtvin
dyti didelę gyvenamą teritoriją. 
Visą kaltę iš anksto numatoma 
suversti čečėnų teroristams.

Buvo pateikti Rusijos vyriau
sybės planų dokumentai. Juose 
Čečėnija padalinta į 420 užko
duotų vienetų, nurodyti pir
miausia naikintini taškai. Ro
dytas 1994 m. gruodžio 1 d. V. 
Černomyrdino pasirašytas Rusi
jos vyriausybės nutarimas, ku
riame atitinkamos valdžios in
stitucijos įpareigojamos suteikti

, pabėgėliams iš Čečėnijos „gy
venimo ir darbo sąlygas”. Duda
jev stebėjosi, kad tokias „są
lygas” numatoma suteikti ne 
kur nors Čečėnijoje, o Ulja- 
novsko, Orienburgo, Vologdos,

Išdraskytas oro 
navigacijos švyturys

Vilnius, balandžio 26 d. (LA) 
— Vilniuje, ne aerodromo ribose, 
veikia du oro navigacijos radijo 
švyturiai: vienas — Salininkuo
se, miške, netoli gyventojų sodų, 
kitas — Belmonto miško parke, 
Olandų-Peteliškių gatvių rajone. 
Balandžio 20 d. vėlų vakarą ete
ryje staiga nutilo pastarojo 
radįjo švyturio siųstuvas, veikęs 
385 kilohercų dažniu ilgųjų 
bangų ruože (šaukinys „AVN”), 
rašo Rimantas Pleikys „Lietu
vos aide”.

Atskubėję aviacijos inžinieriai 
pamatė, kad aplink švyturį, 
kuris veikia iš tolo valdy
mo režimu (be personalo), iš
draskytas vielinis aptvaras, o 
ant žemės guli vienas iš dviejų 
stiebų. Sukapotos antenos liku
čiai draikėsi tarp medžių ir krū
mų.

Saratovo ir kitose srityse. Iš 
anksto buvo ruošiami specialūs 
barakų ir palapinių miesteliai.

Čečėnijos prezidentas sakė 
neįsivaizduojąs tokio „taikaus 
internacionalinio būvio”, ypač 
kai Saratovo mokyklų mokslei
viai nuo mažumės mokomi ne
apkęsti čečėnų ir žudyti juos 
kaip gyvulius.

Dudajev teigė turįs įvairių 
dokumentų apie tolimesnius 
Rusijos slaptųjų tarnybų planus 
ne tik Kaukazui, bet ir Ukrai
nai bei Rytų Europai. Jis sakė, 
kad pasaulis apstulbs išvydęs, 
kaip tie planai bus įgyvendi
nami „Čečėnijos stilium”. Jis 
taip pat pastebėjo, kad santūri 
pasaulio reakcija į Čečėnijos 
įvykius rodo, jog ima veikti 
„mygtuko, užrakinto juodąjame 
lagamine, diplomatija”.

Prezidentas Dudajev pasi
džiaugė savo armija, pagaliau 
išmokusia organizuotai kariau
ti. Čečėnijos Tautos Kongreso 
nutarimu, Čečėnijoje kuriasi 
keli mirtininkų batalionai. Juos 
į kovą siųsti numatoma planin
gai, nes „Rusija tankų turi 
daugiau nei čečėnai karių”.

„Dabar 300,000 čečėnų nuo 16 
iki 50 metų liko be darbo, be pa
stogės, be jokios perspektyvos”, 
kalbėjo D. Dudajev. „Rusija juos 
išmokė vienos profesijos — ka
riauti, o išugdžiusi tokią armiją, 
nori jai jėga įbrukti savo pilie
tybę. Čečėnija per maža, kad jqje 
išsitektų tokia galybė, ir dar po 
bombų lietumi. Aš nepriešta
rausiu: tegul tie 300,000 vyksta 
į Rusiją ir užiminėja ten mies
tus, kovodami už savo būvį. Juk 
ir kiti miestai neblogi — jie taip 
pat gerai dega. Iki šiol buvo 
medžiojami vilkai; dabar vasara 
— metas ir vilkams išeiti į me
džioklę. Rusija nenustos lieti 
kitų kraujo, kol pati nepatirs 
skausmo”, sakė Džochar Duda
jev.

Čečėnijos prezidentas sakė nė 
kiek neabejojąs savo tautos per
gale, nes šiam karui ji ruošėsi 
daugiau kaip 300 metų. Piliečių 
dvasiai stiprinti nuo 7 vai. va
karo per vietos televiziją vėl 
transliuojamos prezidento va
landėlės.

Tokios kovos dvasios čečė
nams galėtų pavydėti elitiniai 
Rusijos armijos daliniai. Pasku
tinėmis žiniomis, jie dažnokai 
pasišaudo vieni su kitais, kai 
kas nors nebenori eiti į mūšį.

Spėjama, kad diversantai su
gebėjo atsukti antenos atatam- 
pos sraigtą. Lynui atsipalai
davus, metalinis stiebas griuvo. 
Laimei, jis nekliudė techninio 
pastato, ant kurio stogo tebe
veikia kitų — ultratrumpųjų 
bangų — radijo švyturių ante
nos.

Įvykį tiria Vilniaus miesto
3-asis policijos komisariatas. 
Dėl neveikiančių įrenginių 
tebėra iš dalies sutrikusi į 
Vilnių besileidžiančių arba virš 
miesto praskrendančių lėktuvų 
orientavimo sistema, beje, tik 
visai neseniai pertvarkyta pa
gal pasaulinius ICAO standar
tus.

Radijo švyturio patalpos 
neišplėstos, antenos viela 
(teturinti ploną, todėl never
tingą vario gyslelę) nepagrobta.

Klaiki tyla apgaubė Kroatuos sostinę Zagreb po to, kai serbų raketomis atsiųstos trys bombos 
i sostinės centrą užmušė penkis žmones (jų tarpe ir pirktis atvykusią moterį) ir sužeidė 121. Dar 
šešios bombos krito Zagrebo pietiniame pakrašty, netoli aerodromo. Serbai keršija už Kroatuos 
invaziją serbų užkariautos Krąjinos srities, kuri nors priklausė Kroatijai buvo serbų apgyventa. 
Kroatijos prezidentas Franjo Tudjman antradienį pranešė, kad Kroatuos tikslas pasiektas, 
puolimas baigtas, Okucani miestas, kuriame gyvena dauguma tos srities serbų, pasidavė. Bet 
Jungtinės Tautos pasmerkė Kroatuos veiksmą, kuris visiškai sugriovė taikos derybų galimybes, 
ir taip pat pasmerkė serbų veiksmą, kuriuo užmušė civilius miestiečius.

Lietuva vėl leis Rusijos 
karo lėktuvams skraidyti

Vilnius, balandžio 24 d. (BNS) 
— Rusų karo aviacijos skraidy
mų virš Lietuvos pauzė grei
čiausiai neužsitęs, nors skrydžių 
saugumo reikalavimus žadama 
palikti labai griežtus.

Pasak užsienio reikalų minist
ro Povilo Gylio, Seimo rezo
liucija, skelbianti tokius skry
džius pavojingais ir netoleruoti
nais, ministerijai nėra privalo
ma, todėl netrukus jie bus at
naujinti. P. Gylys primena, kad 
dar iki Seimui priimant rezoliu
ciją, posėdžiavo prezidento Al
girdo Brazausko vadovaujama 
Gynybos taryba, kuri nurodė 
parengti naujas oro tranzito 
taisykles ir sugriežtinti skry
džių saugumo reikalavimus, ta
čiau jų neuždraudė.

„Mes laikysimės Gynybos ta
rybos sprendimo — skrydžių ne- 
uždrausim, tačiau labiau su- 
griežtinsim jų sąlygas”, sakė 
ministras spaudos konferenci
joje.

Pasak ministro, naujos tran
zito per Lietuvos oro erdvę 
taisyklės turi būti baigtos rengti 
iki birželio 1 dienos. Jas drauge 
rengia Užsienio reikalų ir Kraš
to apsaugos ministerijų eksper
tai.

Aukšti Užsienio reikalų mi
nisterijos pareigūnai balandžio 
18 d. priimtą Seimo rezoliuciją 
interpretavo kaip nebeleidžian- 
čią išduoti leidimų Rusijos karo 
aviacijos skrydžiams per Lietu
vos oro erdvę.

Užsienio reikalų ministerijos 
atstovai BNS žinių agentūros 
korespondentui sakė, kad nuo 
balandžio 19 d., visiškai nustojo 
tenkinti Rusijos paraiškas to
kiems skrydžiams, ir paskutinis 
lėktuvas virš Lietuvos pagal 
anksčiau išduotą leidimą pra
skrido balandžio 22 dieną.

Tačiau jau balandžio 24 d.,

Vadinasi, nusikaltimą padarė 
ne vagys. O kas? Ar tik suta
pimas yra faktas, kad Rusijos 
kariniams orlaiviams laikinai 
neleidžiama skraidyti virš Lie
tuvos?

Užsienio reikalų ministerijos 
protokolo skyriaus tarnautojai 
sakė, kad išduos leidimus 
skristi transportiniams Rusijos 
karo aviacijos lėktuvams griež
tai nurodytu maršrutu ir laiku. 
Tokių leidimų pirmadienį dar 
nebuvo prašyta.

Įprasta Rusijos karo aviacijos 
skrydžių per Lietuvos oro erdvę 
tvarka sutriko po kovo 19 d. in
cidento, kai trys Rusijos kovi
niai malūnsparniai pakeitė leis
tąjį skridimo maršrutą ir pra
skrido žemai virš Vilniaus 
gyvenamųjų rajonų.

Tuo tarpu Rusijos užsienio 
reikalų ministerija kol kas 
visiškai nemato reikalo ne
rimauti dėl skrydžių uždrau
dimo galimybės. Aukštas Mask
vos diplomatas, nenorėjęs, kad 
jo pavardė būtų skelbiama, BNS 
korespondentui pasakė, jog jei 
Lietuva išties uždraus skristi 
virš savo teritorijos Rusijos karo 
lėktuvams, tai bus „labai rim
tas žingsnis”, į kurį teks „ati
tinkamai reaguoti”.

Čečėnų vadas atmeta
rusų paliaubas

Maskva, balandžio 29 d. 
(Reuters) — Čečėnų vadas Džo
char Dudajev atmetė Rusijos 
vienpusiškai paskelbtas paliau
bas Čečėnijoje, tuo sugriauda
mas Maskvos viltis nesutrikdy
toms iškilmėms, minint Antro-, 
jo pasaulinio karo pabaigą. „Če
čėnijos žmonėms ir vyriausybei 
nereikia laikinų paliaubų, mo
ratoriumo ar amnestijos”, pa
reiškė Dudajev, Interfax žinių 
agentūros perduotomis žinio
mis.

Rusijos prezidentas Boris Jel- 
cin įsakė paliaubas Rusijos dali
niams iki gegužės 12 d., norėda
mas išvengti karinių susirėmi
mų, kai Maskvoje vyks Antrojo 
Pasaulinio karo užbaigtuvių 
iškilmės, kuriose dalyvaus JAV 
prezidentas Bill Clinton ir kitų 
šalių vadovai.

Norvegija pritaria
Baltijos ir Šiaurės 

šalių
bendradarbiavimui
Vilnius, balandžio 28 d. (Elta) 

— Norvegijos parlamentarai pa
laiko idėją, kad bendras Šiaurės 
Tarybos ir Baltijos Asamblėjos 
posėdis būtų surengtas Vilniu
je. Tai jie dar kartą patvirtino 
susitikimuose su Lietuvos Sei
mo delegacija jos vizito Norve
gijoje metu.

Pasak Lietuvos delegacijos 
vadovo, Seimo pirmininko 
Česlovo Juršėno, neseniai su 
dviejų dienų vizitu viešėjusio 
Norvegijoje, šios šalies parla
mente bei vyriausybės sluoks
niuose vykusiuose pokalbiuose 
buvo pabrėžiama, kad penkios 
Šiaurės Tarybai priklausančios 
šalys (Suomija, Švedija, Norve
gija, Danija ir Islandija) ir trys 
Baltijos valstybės, turėtų pla
čiau bendradarbiauti visose 
srityse.

Narystė Europos
Sąjungoje —
svarbiausia

Vilnius, gegužės 2 d. (Elta) — 
Prezidento patarėjo užsienio po
litikos klausimais Justo Palec
kio nuomone, gegužės 29 d. 
numatoma pasirašyti sutartis 
dėl Lietuvos asocijuotos 
narystės Europos Sąjungoje bus 
svarbiausias įvykis Lietuvai po 
Kovo ll-sios Nepriklausomybės 
atkūrimo akto paskelbimo. Su
tartis ne tiktai padės sparčiau 
integruotis į Europos politines 
bei ekonomines struktūras, bet 
ir sutvirtins saugumo garan
tijas, sakė jis antradienį spaudos 
konferencijoje.

„Kito pasirinkimo, kaip stoti 
į Europos Sąjungą, Lietuva ne
turi”, pabrėžė Justas Paleckis. 
„Jeigu mes nesugebėsime pasi
keisti, kad galėtume tapti jos 
tikrąja nare, traukos jėgos iš ki
tur gali paveikti taip, jog atsi
dursime ten, kur būti nenori
me”, sakė iis.

Vilnius, balandžio 26 d. (LR) 
— Padidinusi elektros energijos 
ir dųjų įkainius, vyriausybė pri
ėmė nutarimą nuo gegužės 1 d. 
mokėti 10 litų laikinąsias prie
mokas prie pensijų ir vietoj pen
sijų mokamų piniginių kompen
sacijų, rašo Rita Grumadaitė 
„Lietuvos ryte”.

Kaip balandžio 26 d. spaudos 
konferencįjoje aiškino socialinės 
apsaugos ir darbo ministras 
Mindaugas Mikaila, šių prie
mokų negaus dirbantys pensi
ninkai, nes vyriausybė nustatė 
padidinti 120 litų (buvo 100 litų) 
minimalią mėnesinę algą. Prie
mokos taip pat nepriklauso ne
dirbantiems pensininkams, kai 
jie gauna didesnes negu 200 litų 
mėnesines išmokas, nes pagal 
naują pensijų sistemą galima 
mokėti ne vieną, o dvi socialinio 
draudimo ir valstybines pensi
jas.

Priemokos bus mokamos, kol 
bus patvirtintas naujas socia
linio draudimo pensiją dydis 
Tuo tarpu nenumatom indek
suoti visų pensijų, tačiau, M. 
Mikailos nuomone, tai gali būti 
jau birželio, liepos mėnesiais.

Nuo gegužės 1 d. beveik 8% 
padidėja ir atlyginimai biudže
tinėse įstaigose, nes vyriausybė 
padidino pagrindinę mėnesinę 
algą iki 70 litų (buvo 65 litai). 
Taip pat iki 70 litų padidintas 
minimalus gyvenimo lygis vie
nam gyventojui (buvo 60 litų) ir 
naujai nustatytos valstybės re
miamos pąjamos — 80 litų per 
mėnesį kiekvienam šeimos na
riui.

Žalos atlyginimas gaunamas 
už pakenkimą sveikatai ar dėl 
nukentėjusiojo mirties didina
mas 15% (su ankstesniaįs padi
dinimais). Tokiu pat dydžiu pa
didintos pašalpos asmenims, 
gaunantiems ligos pašalpas, 
bedarbiams, motinystės pašal
pos ir pašalpos asmenims, iš
leistiems vaiko priežiūros 
atostogų. Šioms papildomoms 
išmokoms kiekvieną mėnesį iš 
biudžeto valstybė papildomai 
turės skirti 16.5 milijonus litų.

Šiemet jau antrą kartą didi
namos pensįjos, o atlyginimai 
iki šiol buvo padidinti tik me
dikams ir pedagogams.

Planuojama
modernizuoti

Maskvos-Berlyno
geležinkeli

Varšuva, balandžio 25 d. 
(Reuters) — Lenkija pradėjo de
rybas su Vokietija, Rusija bei 
Baltarusija dėl geležinkelio 
Maskva-Berlynas modernizavi
mo projekto. Visos keturios 
šalys nori modernizuoti savo ge
ležinkelius ir tokiu būdu su
trumpinti kelionę iš Maskvos į 
Berlyną devyniomis valando
mis.

Lenkijos transporto ministras 
Boguslav Liberadzki pasakė, 
kad Lenkija planuoja moder
nizuoti geležinkelio atšaką nuo 
Baltarusijos iki Vokietijos 
sienos iki 2000 metų. Kelei
viniai traukiniai šią atšaka 
galės važinėti 160 kilometrų (96 
mylių) per valandą greičiu, 
krovininiai traukiniai — 120 

. km (72 mylių) per valandą.
Neseniai Rusija grąžino Len

kijai 127 milijonų Šveicarijos 
frankų skolą ir sukūrė legalų fi
nansinį pagrindą geležinke
liams reformuoti. Rusija žada 
rekonstruoti savo geležinkelio 
dalį iki 1998 metų.

Į „Lietuvos ryto” klausimą, ar 
paskaičiuota , kokį kainų šuolį 
gali sukelti energijos ir dujų 
kainų pabrangimas, taip pat 
numatytas šilumos kaštų padi
dinimas, ministras sakė, kad 

dabar sunku numatyti, kaip tai 
atsilieps metiniam infliacijos 
procesui. Be to, reikia atsi
žvelgti, kad pramonei ir žemės 
ūkiui taikomi lengvatiniai tari
fai.

Paklaustas, kaip numatoma 
išmokėti Rusijos vyriausybės 
numatytas priemokas Antrojo 
Pasaulinio karo veteranams, M. 
Mikaila pabrėžė, jog iki šiol 
tiksliai nežinoma, kam jos pa
skirtos — tik fronte buvusiems 
žmonėms ar ir jiems prilygin
tiems pasipriešinimo kovoto
jams. „Lietuvos sočia’ inio drau
dimo sistema gali išdalyti tokias 
išmokas, nors Rusijos vyriausy
bė, priimdama tokį sprendimą, 
su mumis nesikonsultavo ir 
paramos neprašė”, sakė minist
ras.

Jo nuomone, būtų tikslinga 
pasinaudoti esama sistema, nes 
Lietuvoje yra apie 12,000 as
menų, kuriems priklausytų 
gauti Rusijos išmokas. „Būtų 
košmaras, jeigu jie visi susi
rinktų prie Rusijos ambasados 
Vilniuje”, pažymėjo ministras. 
Tačiau kol kas Rusijos ambasa
da dėl šio reikalo su ministeri
ja nesitarė.

Lietuvos karo laivai
ruošiasi pratyboms
Vilnius, balandžio 25 d. (LR) 

— Susipažinti jūrų pajėgoms ba
landžio 24 d. į Klaipėdą atvyko 
Lietuvoje akredituoti užsienio 
šalių karo atašė ir krašto ap
saugos ministras Linas Linkevi
čius. Lydimi Lietuvos karinių 
jūrų pajėgų flotilės vado ko
mandoro Raimundo Baltuškos, 
kariniu kateriu jie apiplaukė 
Klaipėdos uosto akvatoriją, 
apžiūrėjo karinių laivų uostą.

Kaip rašo Aušra Pilaitienė 
„Lietuvos ryte”, Klaipėdoje 
buvo aptarti karinių jūrų pajėgų 
struktūros ir vystymo klausi
mai, bendradarbiavimo su Lat
vijos ir Estijos karinėmis jūrų 
pajėgomis perspektyvos. Taip 
pat kalbėta apie bendradar 
biavimo su Švedija programą — 
švedai parengė Klaipėdai jūrų 
stebėjimų sistemos vystymo ir 
automatizavimo projektą.

Karinių jūrų pajėgų flotilės 
štabo viršininkas, komandoras 
leitenantas V. Urbas papasako
jo, kad gegužės 16-19 dienomis 
Liepojos prieigose vyks bendri 
trijų Baltijos šalių mokymai, 
kurių programą parengė dau
giausia patirties turinti 
Lietuvos karinių jūrų pajėgų 
flotilė. Į Latviją ruošiasi plaukti 
karinė fregata „Žemaitis”.

Birželio 5-12 dienomis šis 
karinis laivas dalyvaus Danijos 
Arhus mieste prasidėsiančiose 
NATO šalių karinių laivų mo
komosiose pratybose Baltijos 
jūroje „Baltops-95”. Šįmet mo
kymuose dalyvaus daugiau kaip 
30 laivų iš 17 pasaulio šalių.

KALENDORIUS

Gegužės 4 d.: Florijonas, 
Antanina, Beržas, Mintautė. 
1902 m. gimė visuomenininkas, 
ateitininkas Pranas Dielinin- 
kaitis.

Gegužės 5 d.: Irena, Angelas, 
Mykolas, Pijus, Barvydas, Ne
ris.
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Lietuvos Vyčių veikla

VERTINAMI 
„PAGALBA LIETUVAI” 

DARBAI IR ŠALPA

Lietuvos Vyčių organizacijos 
padalinys, „Pagalba Lietuvai” 
susilaukė padėkos laiškų iš Lie
tuvos:

Dr. Kazys Paltanavičius, 
Šv. Jokūbo ligoninės direkto
rius,rašo:

„Širdingai dėkojame Jums už 
atsiųstą labdarą, susidedančią 
iš 145 dėžių, kuri yra mūsų ligo
ninei labai naudinga. Esame 
visiems Lietuvos Vyčiams labai 
dėkingi, kad Jūs taip nuošir
džiai padedate mūsų ligoninei. 
Kadangi mūsų vyriausybė labai 
blogai aprūpina ligonines, tai 
Jūsų pagalba labai daug pa
deda, kad ligoninė galėtų egzis
tuoti. Tegul Dievas Jus laimina 
dirbant tokį sunkų, bet labai 
reikalingą darbą”.

Regina Ulkštinienė, Šiaulių 
vaikų ligoninės vadovė pa
reiškia:

„Trūksta žodžių, kad 
išreikštumėme dėkingumą už 
Jūsų labdarą Šiaulių vaikų 
ligoninei. Gavome visą mums 
skirtą siuntą. Dėžės ir kibirai 
nepažeisti, vaistai supakuoti 
labai gerai. Labai Jums ačiū, 
kad nepamiršote mūsų. Jūsų 
pagalba ypatingai reikalinga 
sergantiems vaikams. Ačiū jų 
vardu”.

Dr. A. Mandeika, Klaipėdos 
vaikų ligoninės vyriausias 
gydytojas, rašo:

„Prieš Šv. Velykas mūsų 
vaikų ligoninę pasiekė didelis 
medikamentų ir skalbimo prie
monių krovinys. Tai brangi 
dovana, pirmiausia, Klaipėdos 
m. ir Klaipėdos krašto sergan-

---------------———

LIETUVIU TELKINIAI

DETROIT, MI
VILIJA, O VILIJA

Linui Erlingiui tas valsas 
skambės mintyse daugybę kar
tų, kai liepos mėnesį jis skris 
per Atlantą į Lietuvą sumainyti 
aukso žiedus su Vilija Vaškevi- 
čiūte.

Linas visuomet pabrėždavo, 
kad jo vedybos bus tik su lie
tuviškiausia lietuvaite. Baigęs 
universitetą, jis rimtai pradėjo 
dairytis. Tikriausiai, jis tokios 
lietuviškiausios čia nesutiko. 
Skrido į Lietuvą, Vilija ten jam 
nusišypsojo...

Pernai Linas pasikvietė Viliją 
į Ameriką. Jo tėveliai, Marytė 
ir Stasys Erlingiai, viešnią 
mielai priėmė ir nuoširdžiai 
globojo. Vilija praleido vasarą 
Erlingių šeimoje. Gavusi žiedą 
iš Lino, turėjo vėl skristi į Lie
tuvą baigti universitetą. Linas 
kiekvieną sekmadienį lankė lie
tuviškas Mišias. Tikriausiai sa
vo maldose prisiminė ir Vilijos 
egzaminus.

Per Velykas, Prisikėlimo Mi
šiose, Vilija jau Erlingių šei-

Marytė Erlingienė priima gėles ifi būsimos marčios Vilijos ir sūnaus Lino 
ft.m balandžio 22 d. Dievo Apvaizdos parapijos Kultūros centre Vilijai sureng
tame mergvakaryje.

Nuotr. R. Ražauskienės

tiems vaikučiams. Ji labai ver
tinga ir labai reikalinga, nes 
šiuo metu gydymo įstaigos yra 
ypač sunkioje finansinėje būk
lėje. Dėkoju savo, ligoninės dar
buotojų, vaikučių, jų mamyčių 
ir tėvelių vardu Jūsų organiza
cijai ir visiems geros širdies 
žmonėms, padėjusiems organi
zuoti šią pagalbą. Linkiu geros 
sveikatos, visų vilčių išsipildy
mo. Ačiū Jums! Linksmų Šv. 
Velykų!”

Kun. Robertas Skrinskas 
rašo:

„Nuoširdžiausiai dėkoju Jūsų 
firmai padėjusiems persiųsti 
man skirtą siuntą. Matomai ga
vome viską. Mane skiria Lapių 
ir Domeikavos klebonu. Domei
kavoj bažnyčia statoma, o Lapė
se labai apleista. Visiems Jums 
nuoširdūs linkėjimai”.

PRIE PARAPIJŲ 
RENKAMOS AUKOS

„Pagalba Lietuvai” sekma
dienį, gegužės 7 d. prie visų trijų 
Detroito apylinkių bažnyčių — 
Šv. Antano, Dievo Apvaizdos, ir 
Šv. Petro rinks aukas 21 medi
cinos talpintuvo persiuntimo 
išlaidas padengti. Nuo 1990 m. 
jau 20 talpintuvų išsiųsti bro
liams ir sesėms Lietuvoje. Jų 
vertė — 12,750,850 dol. Aukas 
rinks prie Dievo Apvaizdos pa
rapijos — Valentina Bulotienė ir 
Irena Vizgirdaitė, prie Šv. Pet
ro — Lillian Petravičius; prie 
Šv. Antano — Regina Juškaitė. 
Taip pat aukas galima siųsti: 
Aid to Lithuania, Ine. c/o Robert 
S. Boris, 4457 Fairway Court, 
Waterford, MI 48328. Telefonas 
- 1-810-682-0098.

Paruošė Regina Juškaitė

moję. Pakvietimus į mergvakarį 
jau turėjome.

Balandžio 22 dieną Kultūros 
centro svetainė Southfielde, 
Michigan, atrodė pasakiškai 
graži. Lino mama, teta, sesuo, 
dėdienė ir visos pusseserės tuo 
grožiu pasirūpino. Toje, Dievą 
mylinčioje šeimoje, sugyveni
mas žydi. Tą mergvakario 
šeštadienį oras buvo labai 
gražus, nuotaiką keliantis. 
Gražiai papuošta svetainė buvo 
pripildyta šeimos draugėmis. 
Vaišės gerai paruoštos ir 
skoningai išdėstytos.

Laike vaišių, prieš kavutę, 
Vilija, Linui talkinant, rodė 
gražias ir vertingas dovanas. 
Vilija ir Linas mamai įteikė 
gražių gėlių puokštę. Buvo ap
dovanotos ir šeimos draugės. 
Pasikeitę dovanėlėmis, dar ilgai 
šnekučiavosi, gardžiuodamiesi 
šeimos keptais tortais. Linas 
visiems dėkojo už atsilankymą 
ir gražias dovanas.

Liepos mėn. Linas grįš iš Lie
tuvos su savo žmona, lietuviš
kiausia lietuvaite Vilija! Tegul 
Dievas laimina judviejų bendro 
gyvenimo žingsnius...

Mokytoja Aldona Milmantienė su jos pirmajai Komunijai paruoštomis mer
gaitėmis š.m. balandžio 23 d. Dievo Apvaizdos bažnyčioje, Southfield, 

Michigane. Nuotr. R. Ražauskienės

PIRMOSIOS KOMUNIJOS 
ŠVENTĖ

Balandžio 23 d., sekmadienis, 
išaušo gražus pavasariu kve
piantis rytas.

Šiandien vaikų pirmosios Ko
munijos diena!. Džiugus susi
jaudinimas apėmęs vaikų tėve
lius ir parapijiečius. Visi žino, 
kad Aldona Milmantienė tą 
šventę kiekvienais metais su
kuria labai iškilmingai.

Jau daug metų, Aldona Mil
mantienė pasišventusiai ruošia 
vaikučius pirmajai Komunijai. 
Iš paskutiniųjų suolų (kur sėdi 
mamytės su mažiukais) ji juos 
pakvietusi susodina į patį 
pirmąjį. Paskutiniuose suoluo
se vaikučiai pripratę laisviau 
jaustis, judėti... Tikriausiai 
nelengva susitelkti ilgesnei 
ramybei, maldai... Pirmuosius 
sekmadienius, po evangelijos, 
laike pamokslo suaugusiems, 
Aldona juos trumpam išsiveda 
į salę. Labai supranta vaiku
čius.

Pernai tas pirmasis suolas 
buvo užimtas berniukų, kurių 
tarpe buvo tik viena mergaitė. 
Šiemet mergaitės! Aldona kas
met keičia, įvairina tos dienos 
programą.

Šių metų lankstinukas. Virše
lis papuoštas moderniu piešiniu, 
kurio pagrinde kielikas, jame 
širdis, joje ostija su kryžiumi. 
Aplinkui gėlytės ir įrašas: 
„Ateiki, Jėzau, į mano širdelę”. 
Lapą atskleidus — „1995 m. ba
landžio 23 d., Dievo Apvaizdos 
parapijoje Šv. Eucharistijos Sak
ramentą priima: Laura Karve
lytė, Arija Kasputytė, Svaja 
Mikulionytė, Ingrida Miškiny
tė, Inga Mossaitė, Vija Un- 
derytė, Lanutė Zomboraitė”. 
Žemiau tėvelių įrašas: „Mieli 
parapijiečiai, džiaugiamės, kad 
jūs su mumis dalyvaujate mūsų 
dukrelių pirmojoje šventoje 
Komunijoje. Prašome kartu su 
mumis pasimelsti, kad jos augtų 
Dievo šviesoj ir visada įvertintų 
jo meilę. Dėkojame Viešpačiui, 
kad Jis mus laimina”.

„Nuoširdžiai dėkojame jų ti
kybos mokytojai, Aldonai Mil- 
mantienei, kuri parodė joms 
gražų krikščionišką pavyzdį ir 
pašventė daug savo laiko, pa
ruošdama jas šiai ypatingai 
šventei. Dėkojame ir Giedrei 
Gaškienei, už mergaičių gie
dojimo paruošimą”. Pasirašo 
tėveliai: Rasa ir Kastytis Kar
veliai, Rusnė ir Rimas Kaspu
čiai, Rūta ir Linas Mikulioniai, 
Stefa ir Kęstutis Miškiniai, 
Viktė ir Phil Moss, Taura ir 
Vitas Underiai, Kristė ir Chris 
Zomborai. Antrame puslapyje, 
„Tikinčiųjų maldos” — septyni 
prasmingi tai dienai sukurti 
sakiniai. Kiekviena mergaitė 
perskaitė po vieną sakinį. Visi 
dalyviai atsakė: „Išklausyk, 
mus Jėzau!” Puslapio apačioje 
giesmės; vieną giedojo tėveliai, 
kitą giedojo dukrytės.

Paskutiniame puslapyje, gra
žiai sukurta Malda po Komuni
jos, kurią visi buvo kviečiami 
kartu kalbėti. Mišias aukojo ir 
pamokslą pasakė parapijos kle
bonas kun. Viktoras Kriščiūne- 
vičius. Klebonas kiekvieną mer
gaitę pasveikino ramybės lin
kėjimuose, pašventino mergai
čių rožinius.

Tos septynios baltos širdelės 
prie krikštyklos, ant sienos, tik
riausiai dar ilgai kabės.

Ilgų, sveikų metų mokytojai 
Aldonai Milmantienei, kad 
Viešpats laimintų ir laikytųjų 
Dievo Apvaizdos parapijoje dar 
ilgus metus...

R. Ražauskienė

PRISIMINTA A. A.
DANUTĖ MIČIŪNIENĖ

Šv. Mišios už a.a. Danutę Mi- 
čiūnienę balandžio 30 d. buvo 
aukojamos Dievo Apvaizdos pa
rapijos bažnyčioje, Southfielde. 
Mišias aukojo klebonas kun. 
Viktoras Kriščiūnevičius. Gie
dojo Edvardas Skiotys ir LMA 
„Dainava”. Gegužės 2 d. a.a. 
Danutė Mičiūnienė buvo prisi
minta ir „Lietuviškų melodijų” 
radijo valandėlės laidoje. Velio
nė buvo „Lietuviškų melodijų” 
talkininkė. Programą redagavo 
ir pravedė Edvardas Skiotys. 
„Lietuviškos melodijos” trans
liuojamos atradieniais ir penk
tadieniais nuo 4 iki 5 vai. p.p. 
iš WPON stoties, 1460 AM 
banga.

SĖKMINGAS „DAINAVOS” 
KONCERTAS

LMA „Dainavos” 50 metų su
kaktuvinis koncertas š.m. 
balandžio 30 d. vyko Dievo Ap
vaizdos Kultūros centre. Kon
certą ruošė Lietuvos Dukterų 
dr-jos Detroite skyrius šiemet 
minintis savo veiklos 20 metų 
sukaktį. Įžanginiame žodyje 
Jūratė Pečiūrienė pranešė, kad 
šis koncertas yra skiriamas ir 
Detroito lietuvių telkinyje gyve
nusio rašytojo a.a. Vytauto 
Alanto 5-rių metų mirties su
kakčiai prisiminti.

Į Detroitą iš Čikagos „Daina
va” atvyko su 41 dainininku, di
rigentu Darium Polikaičiu, 
chormeistriu Audrium Polikai
čiu ir akompaniatorių Manigir- 
du Motekaičiu. Koncerto klau
sėsi 300 asmenų, nepašykštėju- 
sių plojimų, o ypač paskutinei 
dainai, kurios atlikime daly
vavo buvusieji, dabar Detroite 
gyvenantys dainaviečiai — My
kolas Abarius, Aldona Mitkutė- 
Stašaitienė ir Zenonas Pąjaujis, 
susilaukė dviejų minučių plo
jimo ir klausytojų atsistojimo.

Dainaviečiams Lietuvos Duk
terų dr-jos vardu padėkojo Irena 
Alantienė. Svečius sveikino 
„Amerikos balso” radijo klubas, 
LB Detroito apylinkės valdyba 
ir Šaulių s-gos išeivijoje Centro 
valdyba.

Prieš koncertą dalyviai buvo 1 
pavaišinti kava ir pyragais, o po 
koncerto vyko vaišės ir paben
dravimas su choro nariais ir 
vadovais. Irena Alantienė ne tik 
pasveikino ir palinkėjo „Daina
vai” dar ilgai gyvuoti, bet 
padėkojo ir visiems atsilankiu
siems į koncertą, prisidėjusiems 
prie vaišių, o ypač Ramai Petru
ševičienei ir Mykolui Abariui už 
scenos papuošimą. Padėką pa
reiškė koncerto mecenatams 
Stasiui ir Danutei Geidžiams.

Detroito lietuviai dėkoja juos 
lietuviška daina džiuginusiems 
dainaviečiams: Vandai Alek
nienei, Vincui Baziui, Stasiui 
Bernatavičiui, Katrei Bertužie- 
nei, Yolandai Budelskytei-Lass, 
Salomėjai Daulienei, Jero
nimui Gaižučiui, Rūtai Gai- 
žutytei, Aleksandrai Gražy
tei, Danguolei Ilginytei, Aušrai 
Jasaitytei-Petry, Viktorui Kel
meliui, Kristinai Likanderytei, 
Ritai Likanderytei, Melisai 
Mackevičiūtei, Albertui Matu
liui, Algimantui Mikalauskui, 
Viktorui Motušiui, Arui Nor
vilui, Lidijai Polikaitienei, Au
driui Polikaičiui, Broniui Poli- 
kaičiui, Juozui Polikaičiui, Ma
riui Polikaičiui, Rimai Polikai- 
tytei, Romui Puodžiūnui, Danai 
Puodžiūnienei, Elenai Račkaus
kienei, Nijolei Rūbienei, Kristai 
Šilimaitytei, Daivai Skuodytei, 
Aleksui Smilgai, Kastyčiui Šuo- 
liūnui, Tadui Stropui, Mariui 
Tijūnėliui, Aldonai Underienei, 
Zigmui Urbai, Aldonai Urbie
nei, Irenai Valaitienei, Julijai 
Valaitytei ir Linai Viržintaitei.

LMA „Dainavos” koncertas 
buvo gaivi kultūrinė šventė.

PASKUTINĖS MIŠIOS ŠV. 
PETRO BAŽNYČIOJE

Detroito Šv. Petro lietuvių pa
rapijos klebonas kun. Kazimie
ras Butkus išeina į pensiją. Šv. 
Petro parapijos bažnyčia, esan
ti pietvakarinėje Detroito daly
je, kurios apylinkėje gausiai 
gyveno ankstyvęsnės kartos lie
tuviai, ypač Fordo automobilių 
darbininkai, parapijiečiams la
bai sumažėjus, bus uždaryta 
š.m. gegužės 21 d. Uždarymo šv. 
Mišios bus aukojamos sekma
dienį, gegužės 21 d., 9 vai. ryto. 
Visi buvusieji Šv. Petro parapi
jiečiai ir lietuvių visuomenė 
kviečiama dalyvauti šiose pa
skutinėse šv. Mišiose didelį 
vaidmenį Detroito lietuvių kul
tūriniame ir religiniame gyve
nime atlikusioje bažnyčioje.

lm

ŠV. ANTANO ALTORIAUS
DR-JOS METINĖ ŠVENTĖ

Šv. Antano parapijos bažny
čioje balandžio 30 d. buvo auko
jamos šv. Mišios už gyvas ir 
mirusias Altoriaus dr-jos nares. 
Mišias aukojo klebonas kun. Al
fonsas Babonas. Giedojo ir var
gonavo muz. Stasys Sližys. Skai
tinius skaitė Ričardas Strakšys. 
Per pamokslą kun. A. Babonas 
sveikino visas Altoriaus draugi
jos nares. Aukojimui aukas nešė 
draugijos pirm. Josephine Janu 
laite ir Ona Pusdešrienė. Po 
Mišių gražus būrelis narių ir 
svečių dalyvavo mažojoje salėje 
narių suruoštuose suneštiniuose 
pusryčiuose.

Regina Juškaitė

ROCHESTER, N.Y.
NEUŽMIRŠTAMOS

REKOLEKCIJOS

Balandžio 7-9 dienomis buvo 
atgaivinančios, įspūdingos reko
lekcijos. Jas pravedė svečias iš 
Kauno kun. Ričardas Mikuta
vičius. Daugelis jį pažinome iš 
spaudos ar artimųjų Lietuvoje. 
Žinojome jį esant žymiu pa
mokslininku, poetu. Baimino
mės jo nusivylimo čia radus tik 
negausų būrelį maldininkų. 
Įvyko priešingai. Jam Roches- 
teris, prie Niagaros krioklių ir 
Kanados, lyg gintaro trupinėlis 
prilipo prie širdies.

Visus džiugiai nustebino J. 
Naųjokienės ir D. Klimienės su
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ruoštos atsisveikinimo vaišės. 
Kun. Ričardas dėkojo mums už 
nuoširdumą, kaip ir pamoks
luose, iškeldamas tikėjimą į Lie
tuvos tikrą prisikėlimą. Jo 
sklandus ir poetiškas žodis gai
vino mus, lyg rytmečio rasa. 
Mes dėkojame jam už neužmirš
tamas rekolekcijas.

Papasakojo, kaip Australijoje 
— Tasmanijoje pravedė rekolek
cijas tik septynetai žmonių. 
Meldėsi susikabinę rankomis ir 
iki šios dienos yra išlikę ge
riausi draugai. Ir mūsų mažu
ma jo neliūdino.

Kad mūsų parapija dar gyva, 
esame dėkingi broliams kuni
gams Domininkui ir Kazimierui 
Mockevičiams. Išėję į poilsį ne
poilsiauja. Tėv. Justino Vaškio, 
O.F.M., sveikatai susilpnėjus,

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

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

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

3900 W. 95 St. Tai. (708) 422-0101
Valandos pagal susitarimą 
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Irečd uždaryta, ketvd 1-3 v.p.p., 

penkt t šeštd 9 v r -12 v.p.p

•132 S. Kadzla Ava., Chicago 
(312) 778-6969 arba (312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA

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
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1443 So. 50th Ava., Cicero
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išskyrus treč Šešt 12 iki 4 vai p p
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Vakarais ir savaitgaliais tat. 706-834-1120
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• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba.

• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Prašome 
siunčiant pasilikti kopiją.

likome be dvasios vado. Jaus
dami kunigo pareigą, pirmiau
sia sugrįžo į savo gimtinę kun. 
Kazimieras, vėliau ir kun. Do
mininkas.

Po įspūdingų rekolekcijų, ku
rios baigėsi Verbų sekmadieniu, 
šventėme Kristaus Prisikėlimą, 
su džiaugsmingu choro Aleliu
ja ir vaikučių procesija.

Mūsų Šv. Jurgio bažnyčioje 
suolai vis labiau tuštėja, bet dar 
gyvuojame ir Visagalį lietuviš
ku žodžiu garbiname.
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DR. LEONAS SEIBUTIS
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6132 S. Kodzlo
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šeštd, pagal susitarimą

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

Namų 706-448-5545
Priklauso Holy Cross ir 
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EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
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Kalbame lietuviškai
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AR RUSIJA IR VĖL BUS 
POLICINĖ VALSTYBĖ?

IGNAS MEDŽIUKAS

Grumtynės dėl {takos 
Kremliuje

Iš pasikalbėjimo su Rusijos fe
deracijos prezidento B. Jelcino 
štabo viršininku Sergejum Filą 
tovu paaiškėjo, kad Kremliuje 
yra išsivysčiusi paranojinė 
įtampa ir atmosfera tarp griež
tosios linijos ir nuosaikiųjų pre
zidento patarėjų, siekiančių jam 
įpiršti savo nuomones. Taip rašo 
savaitraštis „Argumenty i fak
ty”. Daugumas Kremliaus val
dininkų yra įsitikinę, kad jų 
telefoninių pasikalbėjimų yra 
klausomasi, todėl jie dažniau
siai pasikalbėjimus veda ne te
lefonu, bet raštu.

Filatovas priklauso nuosai 
kiųjų grupei, kurios įtaka pas
kutiniais metais žymiai suma
žėjo. Sako, kad griežtosios lini
jos grupė, vadovaujama prezi
dento Jelcino vyr. sargybos vir
šininko Aleksandro Koržakovo, 
persvėrė varžovų įtaką prezi
dentui. Filatovas teigia, jog 
atrodo, kad mes, nuosaikieji, jau 
vieni nieko negalime padaryti. 
Spaudoje taip pat vyksta nepa
liaunama kova.

Savo prisiminimuose prezi
dentas Jelcinas apie paslaptin
gąjį Koržakovą rašo, kad jis esąs 
paskutiniųjų dešimties metų ar
timiausias kompanionas. Įtaka 
buvusio KGB karininko prezi
dentui Jelcinui ir valdžios 
vedamai politikai paaiškėjo pra
ėjusių metų pabaigoje iš laiško 
spaudoje. Jis parašytas minist
rui pirmininkui Viktorui Černo
myrdinui, kuriame buvo pasisa
koma prieš Vakarų siūlomą Ru
sijai ekonominę politiką.

Didelį susidomėjimą sukėlė 
Maskvoje pernai gruodžio 2 d. 
Koržakovo vadovaujama saugu
mo policija, padarydama kratą 
žymaus Rusijos bankininko Vla
dimiro Gusinskio įstaigoje, ku
ris yra Maskvos mero rėmėjas 
Jury Lužkov kandidatūros atei

f I

Lietuvos Nepriklausomybės sukakties minėjime Detroite. Iš k. — neseniai išrinktas JAV sena
torius Spencer Abraham, DLŲC Detroite pirm. adv. Kęstutis Miškinis ir pagrindinis renginio 
kalbėtojas, Lietuvos generalinio prokuroro pavaduotojas, adv. Artūras Paulauskas.

Nuotr. D. Miškinytės

nančiuose rinkimuose į Rusijos 
federacijos prezidentus. Greit po 
to Lužkov paskelbė, kad jis 
nemanąs kandidatuoti į prezi
dentus, o bankininkas Gusins- 
kis išvežė savo šeimą į Londoną 
ir jo nematyti Maskvoje nuo 
š.m. sausio mėn. pradžios.

Tokie įvykiai sukėlė didelį 
susirūpinimą, ypač tarp demok
ratinių jėgų, remiančių refor
mas, kad Rusija vėl grįžta į 
policinę valstybę. Tokia baimė 
iškilo, kai buvo nužudytas žur
nalistas Vladislavas Listjevas, 
populiari TV asmenybė. Aukšto 
rango valdininkai, įskaitant ir 
prezidentą Jelciną, pažadėjo, 
kad greitu laiku nusikaltėliai 
bus sugniuždyti.

Po šio pareiškimo populiarus 
dienraštis „Izvestija”, komen
tuodamas įvykį, uždėjo antraš
tę: „Mes turime pagrindo bijoti, 
kad susilauksime policinės vals
tybės”.

Filatovas „Argumenty į fakty” 
laikraščiui aiškino, kad jis, nors 
būdamas štabo viršininkas, nie
ko nežino apie Koržakovo ope
racijų planus. „Atvirai kalbant, 
aš nieko nežinau apie jo štabą, 
jo sudėtį ir ką jie daro, jis 
aiškino, tik vienas Jelcinas kon
troliuoja Koržakovo vadovauja
mą saugumo tarnybą”.

TV direktoriaus nužudymas

Prezidentas Jelcinas, reaguo
damas dėl Listjevo nužudymo, 
įsakė atleisti iš pareigų Mask
vos miesto prokurorą ir polici
jos vadą, sakydamas, kad nepa
kankamai buvo stengtasi sulai
kyti tokį šėlstantį nusikaltimų 
srautą Rusijos sostinėje. Žurna
listas Listjevas neseniai buvo 
tapęs naujos televizijos bendro
vės generaliniu direktorium. Jo 
mirtis Maskvoje sukėlė didelį 
pasipiktinimą. Rusijos televizi
jos stotys perdavė žinias apie jo 
mirtį. Daugybė žmonių rinkosi 
prie namo, kuriame jis gyveno

ir buvo nušautas į galvą garsą 
slopinančiu pistoletu.

Valdžia, matydama minios pa
sipiktinimą, pažadėjo, kad žu
dikas bus išaiškintas ir patrauk
tas teismo atsakomybėn. Nepai
sant, kad pats Jelcinas ir jo 
aukšti pareigūnai jau ir anks
čiau ne kartą yra pažadėję su
drausti nusikaltėlius, bet žmog
žudystės ir kiti dideli nusikal
timai, ypač didmiesčiuose — 
Maskvoje ir Sankt Peterburge 
yra tapę kasdieniniu reiškiniu. 
Mafijos grupuotės laisvai veikia, 
ir nusikaltimai tebeplinta.

Reformų šalininkai baimina
si, kad valdžios pareigūnai, rem
damiesi tokiais įvykiais, gali su
stiprinti savo galias, atšaukiant 
konstitucines garantijas, panau
dojant policines priemones. Nu
ramindamas minią, Jelcinas sa
kė, kad sėkmingiausia kova 
prieš nusikaltimus yra vedama 
Uzbekistane, kur vidaus reika
lų ministerijos pareigūnams bu
vo duota teisė sušaudyti nusi
kaltėlius be jokios teisminės 
procedūros. Taip buvo sunaikin
tos šešios nusikaltėlių grupės. 
Po to padėtis pagerėjo.

Rusų tauta skęsta 
degtinės tvane

Kai tokie dalykai Rusijoje 
vyksta, žmonės, ekonominio ir 
politinio nepastovumo rūpesčių 
apimti ir jausdami neaiškią 
ateitį, ima daugiau girtuokliau
ti, kad užmirštų savo vargus.

Michael Ryan, britų moksli
ninkas, tyrinėjęs Rusijos gyve
nimą, nustatė, kad paskutiniuo
ju metu daugiau alkoholio su- 
vartojant Rusijoje, kyla grėsmė 
krašto ekonomikai ir sveikatai, 
nes vyrų gyvenimo trukmė 1993 
m. nukrito iki 59 metų, kai 1987 
m. buvo beveik 65 metai.

Nustatyta, kad kiekvienas vy
ras Rusijoje vidutiniškai kas
dien išgeria pusę butelio degti
nės. Todėl sąryšyje su alkoholio 
didesniu vartojimu,krašte paki
lo gyventojų mirtingumas, apsi
nuodijant ar susižalojant.

Dr. Ryan, rašydamas britų 
medicinos žurnale, sako, kad 
Gorbačiovo akcija prieš degtinę

JAV MOKSLEIVIAI LIETUVOJE, O 
LIETUVOS - DĖDĖS ŠAMO ŽEMĖJE

Šiuo metu amerikiečiams nu
važiuoti i Lietuvą arba lietu
viams į Ameriką — vieni juokai. 
Važinėja privatūs žmonės, važi
nėja verslininkai, sportininkai, 
menininkai. Dalis šių pasikei
timo tipo vizitų vyksta pagal 
specialias programas, kurias 
yra sudariusios Lietuvos ir ati
tinkamos JAV esančios įstaigos.

Neseniai Lietuvos švietimo 
ministerija ir JAV — Niujorko 
vaistuos švietimo departmentas 
pradėjo vykdyti pasikeitimo 
programą, kurios tikslas „kei
čiantis moksleivių bei studentų 
delegacijomis, padėti jauniems 
žmonėms susipažinti su svetima 
kultūra, gyvenant šeimose, ke
liaujant ir t.t.” Ši programa 
vadinasi PEACE vardu, jos pil
nas pavadinimas — „Partnere in 
Environmental and Cultural 
Experience”. Joje šiemet jau 
dalyvavo 20 moksleivių ir 5 mo
kytojai iš Klaipėdos, Šiaulių, 
Panevėžio, Kėdainių ir Kauno.

Dienraštyje „Klaipėda” (ba
landžio 13 d.) yra pradėti spaus
dinti klaipėdiečių grupės įspū
džiai, priimant svečius iš 
Amerikos ir pergyvenimai New 
Yorke. Įspūdžius čia pateikia 
viena iš moksleivių — Aušra 
Marcinkevičiūtė, kuri (kartu su 
kitais trimis moksleiviais ir 
Klaipėdos K. Donelaičio vid. 
mokyklos geografijos moky
toja Stase Alenskiene) turėjo 
progą pabuvoti New Yorke.

Čia reikia pažymėti, kad lietu
viai Niujorke turėjo atsakomąjį 
vizitą, po to, kada Klaipėdoje 
jau buvo viešėję amerikiečiai 
jaunuoliai su mokytoju. Tačiau 
pradžioje — klaipėdiečių įspū
džiai.

Jaunieji svečiai iš Lietuvos 
gyveno mažame miestelyje, 
Long Island vietovėje. „Pro
grama įvairi ir turininga, ne ką 
prastesnė už lietuvių. Kaip buvo 
tikėtasi: Niujorko įžymybės, 
daug išvykų, susijusių su ap
linkosauga, bendros vakarienės 
(atrodo, kad jie šio to iš mūsų iš
moko!), keletas dienų mokyk
loje... Klaipėdiečiams teko 
nelengva užduotis — per 40 mi
nučių (tiek trunka pamoka) 
glaustai ir išsamiai papasakoti 
apie Lietuvą: Vilnių, Klaipėdą, 
mūsų mokyklą, taip pat iš

buvo sumažinusi jos sunaudoji
mą nuo 10.5 litro iki 3.9 litro 
1987 m. 1992 m. alkoholio su
vartojimas vėl pakilo ir net 
viršija 1984 m. Tais metais 
butelis degtinės kainavo dvigu
bai daugiau negu kilogramas 
dešros. Dabar degtinės kaina 
sumažėjo per pusę. Dr. Ryan 
apskaičiavimu, suaugęs vyras 
suvartoja 160-180 puslitrių deg
tinės per metus arba vidutiniš
kai vieną butelį kas antrą die
ną. Ir taip rusų tauta skęsta 
degtinės tvane.

aiškinti jiems painią ir su
dėtingą lietuvišką švietimo sis
temą. Ach, kad kas būtų matęs 
moksleiviukų ištįsusias fiziono
mijas, sužinojus, jog mokomės 
ne aštuonis ir ne devynis 
dalykus, kaip jie, o visus septy
niolika! Štai iš kur puikus anglų 
kalbos mokėjimas, mandagus 
elgesys, aukšta vidinė kultūra 
ir pan. — čia cituoju amerikie
čius” — taip rašo A. Marcinke
vičiūtė.

Šio rašinio autorė su entuziaz
mu aiškina, kad ji laiminga, jog 
esanti lietuvė, nes bendra
amžiai Amerikoje savo kultū
ringumu ir elgesio srityje gero
kai atsilikę už Lietuvoje esan
čius. Ji vaikinų, žinančių tai
syklę „ladies first”, suskaičia
vusi tik tris. Tačiau,nežiūrint to 
— amerikiečiai, pagal ją, yra 
geri žmonės, nors jiems ir labai 
trūksta žinių apie Lietuvą, bet 
jie nori sužinoti, yra smalsūs. 
Jie vis klausdavę: „Ar jūs 
šnekate visuomet rusiškai?” O 
kuomet mūsiškiai atsakydavo 
ne, tai anie nepaleisdavo: „Tai 
jūs turite lietuvių kalbą?!”

Reikia pažymėti, kad klaipė
diečiai į New Yorką buvo 
atvažiavę ne prieš 5 metus, o 
1995 m. kovo 15 d., ir čia išbuvo 
tris savaites. Per tą laiką ameri
kiečius gerokai „apšvietė” — 
pasakė, kad jie kalba ne tik 
lietuvių kalba, bet, kad ta kalba 
yra viena iš seniausiųjų pasau
lyje, pasakė, kad Lietuva — jau 
sena valstybė, kitados buvusi 
viena iš didžiausiųjų Europoje ir 
t.t.

Apie amerikiečių moksleivių 
atsilikimą geografijoje, istorijoje 
ir panašiuose dalykuose šio 
rašinio autorė jau buvo sužino
jusi, kuomet jų atstovai lankėsi 
Klaipėdoje. Todėl ji čia rašo: 
„Trumpas moralas amerikie
čiams: suprantu, jog ne visi 
didelės šalies piliečiai gali 
žinoti, apie mūsų Lietuvą, 
tačiav būtina įsisąmoninti 
faktą, jog Europoje valstybių, 
kur vaikščiotų plikašikniai 
papuasai, nėra. Amerikiečiai 
atvažiavo tvirtai įsitikinę, jog 
tankų čia nėra ir, kad apie 
kompaktinius diskus mes ne
same girdėję. Tai yra vadinama 
JAV švietimo sistema, cha, 
cha”, — aiškina moksleivė Auš
ra apie amerikiečius gimnazis
tus.

Tačiau, kuomet JAV jaunuo
liai Klaipėdoje tris savaites pa
buvojo, jie tuoj pat apie Lietuvą 
pakeitė nuomonę. Jie net išsi
reiškė, kad tradicinis amerikie
tiškas maistas — hamburgers, 
hot dogs, Donkin Donuts yra 
skanesni Lietuvoje. O pats ska
niausias jiems atrodė Lietuvoje 
gaminamas juodas šokoladas 
„Princas”. Viena jaunuolė iš 
Niujorko pareiškė, kad ji norėtų 
Lietuvoje visą laiką gyventi.

Kaip atrodo, čia aprašoma

Danutė Bindokienė

Sąjungininkas, kurio 
nėra

Artėjant gegužės devintajai ir 
numatytai pergalės šventei 
Maskvoje, Rusijos — JAV poli
tikos drumzlinas vanduo darosi 
dar labiau nepermatomas. Ge
gužės 8 d. JAV prezidentas pasi
ruošęs būti Maskvoje su kitais 
svarbiais svečiais, atvykusiais 
iš Vakarų pasaulio pagerbti 
Antrojo pasaulinio karo sąjungi
ninką, tariamai padėjusį laimė
ti karą prieš Vokietijos nacius. 
Kažkodėl niekam neateina į 
galvą, kad anų dienų sąjun
gininko, kovojusio greta ameri
kiečių ir anglų, vėliau konfe
rencijose kartu besidalinusio 
karo grobiu, jau nėra nuo 1991 
metų. Jeigu ketverius metus 
pasauliui buvo tvirtinama, kad 
nusikaltimai prieš žmogaus tei
ses okupuotuose kraštuose, kad 
geležinės uždangos statyba, šal
tasis karas, nuolatinė grėsmė 
pasaulio taikai per penkias
dešimt metų buvo Sovietų Są
jungos darbas ir dėl to Rusija už 
tuos visus veiksmus nėra at
sakinga, tai iš kur staiga vėl 
atsirado ryšys tarp buvusio 
sąjungininko, t.y. Sovietų Są
jungos, ir Rusijos? Sovietija 
buvo totalitarinė diktatūra, 
Rusija save vadina demokratija. 
Sovietija žlugo 1991 metais ir 
nuo to laiko Maskvos vyriau
sybė nuolat mėgina sukurti 
naują, nieko bendra su Sovietų 
Sąjunga neturintį (arba netu
rėjusį) įvaizdį. Išskyrus, kai pa
togu ar naudinga. Vienas toks 
atvejis yra iškilmių ruošimas 
Maskvoje; kitas — Karaliau
čiaus srities likimas, patogiai 
nuspręstas sovietijos metais ir 
jokiu būdu nekeistinas „demok
ratiškos” Rusijos laikais. 
Galima rasti ir daugiau 
pavyzdžių.

Po penkiasdešimt metų nuo 
Antrojo pasaulinio karo pabai
gos vakariečių politikai ir vals
tybių galvos juk galėjo įsitikinti 
Kremliaus propagandos galia, 
veiksmingumu ir suktumu. Ko 
nebuvo įmanoma pasiekti ap
gaule, atlikta grasinimais, puo
limais ir kaltinimais. Tačiau 
pats ryškiausias sovietuos bruo
žas — melas: smurtu pavergtos 
ir į Sovietų Sąjungą įkinkytos 
tautos esą maldaute maldavo 
būti priimtos į Maskvos globą; 
tremiamieji į Sibirą buvo ten 
mandagiai perkeliami nuola
tiniam apsigyvenimui; laisvės 
kovotojai buvę tik eiliniai

PEACE programa yra naudin
gas dalykas. Lietuvos mokslei
viai gal mažiau ko naujo patiria, 
tačiau jie, tiek Lietuvoje, kuo
met vieši svečiai iš JAV, tiek

banditai...
Šie visi melo terminai toli 

gražu neišnyko ir iš rusiškojo 
žodyno. Štai keli pavyzdžiai: už 
laisvę iki paskutinio kraujo lašo 
kovojantys čečėnai yra nepa 
klusnūs sukilėliai, plėšikai, 
nuotykių ieškotojai; Maskva 
negalinti laikytis pasirašytos 
tarptautinės nusiginklavimo su
tarties, nes „artimas užsienis” 
skriaudžia rusiakalbius ir gali 
kilti reikalas jėga juos nuo 
skriaudėjų ginti...

Viskas daroma, kad gegužės 9 
d. iškilmės Maskvoje būtų įspū
dingos ir garbingi svečiai malo
niai praleistų laiką, stebėdami 
paradus, besivaišindami, minė
dami „senus gerus laikus”, kai 
visi trys sąjungininkai vedė 
žūtbūtinę kovą prieš rudąją pa 
šaulio grėsmę. Tik visa bėda, 
kad trečiasis sąjungininkai) — 
Sovietų Sąjunga — jau prieš ket
verius metus nugrimzdo į amži
nybę paskui nugalėtuosius 
nacius. Tai kas ruošia iškilmes 
Maskvoje? Kokį sąjungininką 
suvažiuos pagerbti, padėkoti ir 
paglostyti vakariečiai svečiai? 
Ar šios iškilmės ir, sakykime, 
JAV prezidento dalyvavimas 
Jelcino puotoje akivaizdžiai 
neliudija, kad „meška su lokiu
— abudu tokiu”, o Sovietų Są
junga egzistuoja — tik Rusijos 
vardu?

Įdomu, kokios spalvos gėlių 
lapeliais Jelcinas mėgins užber
ti čečėnų kraujo dėmes, kad 
svečiams apetito ir nuotaikos 
nepagadintų? Praėjusią savaitę 
dar kartą paskelbta, jog karo 
veiksmai Čečėnijoje laikinai su
stabdyti. Tą „pasaką” jau daug 
kartų girdėjome — nuo pat 
Čečėnijos užpuolimo pradžios 
pernai gruodžio mėnesį: karas 
baigtas, čečėnų sukilėliai 
numalšinti, Grozno miestas 
užimtas, civiliai gyventojai 
nežudomi, bombos metamos tik 
ant karinių įrengimų...

Rodos, pasaulis iki šio laiko 
Maskvos žargoną turėjo atmin 
tinai išmokti, bet vis dar žaidžia 
„vilko ir Raudonkepuraitės” 
žaidimą, vis dar atidžiai tų 
posakių klausosi ir leidžiasi 
vedžiojamas už nosies. Šiaip ar 
taip, ateinančios savaitės pra
džia Maskvoje turėtų būti 
įdomi, nes įvyks susitikimas — 
pirmas toks žmonijos istorijoje
— su sąjungininku, kurio seniai 
nėra gyvųjų tarpe.

nuvykus į Ameriką, gali ameri
kiečių jaunimui papasakoti apie 
Lietuvą ir lietuvius jiems negir 
dėtų dalykų.

Ed. Šulaitis
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— Nieko nebijok, Vijūnėle. Žinau, kad tu Audronę 

kaip savo tikrą dukterį mylėjai, jai gero linkėjai. Tai 
ar gali pasakyti, kur jie dabar yra?

— Taip, galiu, bet...
— Jokio bet. Eime prie didžiojo kunigaikščio. Nieko 

nebijok. Viskas bus gerai.
— Ne, brangioji kunigaikštiene. Ne, ne, ne. Aš neiš

drįsiu prisiartinti prie Didžiojo kunigaikščio. Man iš 
baimės plyš širdis.

— Bet juk jis viešai pažadėjo, kad nieko nebaus, o 
gal ir apdovanos.

— Man dovanų nereikia. — Senutė puolė bučiuoti 
Erdvilės ranką. — Tik pasakykit viską — ir kur Audronė 
yra, ir kaip ją rasti, ir kad ji laiminga, o aš liksiu rami. 
Prašau mane išklausyti ir manęs kunigaikščiui neiš
duoti. Man tik jūsų pažado, kunigaikštiene, reikia. 
Nieko daugiau.

♦ ♦ ♦

Vėlyvą gegužės vakarą Trakuose ūžė svečiai, menėje 
čyreno muzikantai, aplink sklido juokas, retkarčiais 
suskambėdavo daina. Prie didžiojo stalo, šalia kunigaikš
tienės Onos, apsupti Skirmantų, Rimanto ir Erdvilės,

sėdėjo laime spindintys Vitalis ir Audronė, ant kurios 
rankų spardėsi mažas sūnelis. Staiga sugaudė trimitai. 
Stipraus balso maršalka, į grindis subeldęs lazda, gar
siai sušuko, perrėkdamas triukšmą:

— Visi sustokite, pasveikinkite Didįjį kunigaikštį 
Vytautą!

Vytautas, pabučiavęs savo žmonos skruostą, pasi
sveikinęs su jaunųjų tėvais, apkabino Audronę ir Vitalį, 
pirštų galais švelniai paglostė snaudžiančio kūdikio 
galvutę ir mostelėjo ranka, reikalaudamas tylos.

— Brangieji, skubėdamas atjojau iš Vilniaus, kad 
nors ir pavėluotai galėčiau su tėvais ir bičiuliais atšvęsti 
Vitalio ir Audronės vestuves, kurias jie nuo mūsų ilgai 
slėpė, kol pagaliau jų tėvai gali pasidžiaugti savo šeimų 
naujausia atžala — mažuoju Tauru. Dėkoju kunigaikš
tienei Onai, sukvietusiai svečius šito džiaugsmo puotai. 
Sveikinu Skirmantus su žavia marčia ir Rimantus su 
puikiu žentu. Šalia to, norėdami atsilyginti už Lietuvai 
padarytą gerą darbą, suardžius Audronės sutuoktuves 
su išdavikišku Podolės valdovu, aš drąsiam ir tauriam 
Vitaliui ir jo šeimai turiu dovaną. Visų pirmąjį skiriu 
savo asmenišku patarėju su hetmono titulu ir teise vado
vauti mūšiams. Be to, tarp Anapilio ir Ventpilio pilių 
yra didelis ir derlingas plotas, kurį tai jaunai šeimai 
dovanoju su pažadu tame plote pastatyti pilį ir tvirtovę. 
Tegyvuoja jaunieji, Vitalis ir Audronė, teauga sveikas 
ir tvirtas jų sūnus Tauras!

Pokylio dalyviai sustojo, garsiai pritardami ir 
plodami.

— Nežinau, kaip jums atsidėkoti, didysis kunigaikš
ti, — atsistojo Vitalis. — Bet aš neturėjau jokio pasi
rinkimo, pasiryžau rizikuoti ir savo gyvybe, ir jūsų malo
nės praradimu, bet mylėjau Audronę labiau už bet ką 
pasaulyje, todėl negalėjau ją pasmerkti tokiam žiauriam 
likimui. Šventai prisiekiau ją mylėti iki gyvos galvos. 
Laimingi auginsime mūsų sūnų meilėje Lietuvai. Nesi
jaučiu dovanų užsitarnavęs, nes Audronė ir Tauras yra 
mano gyvenimo brangiausios dovanos, bet, žinodamas, 
kad tai mano jaunos šeimos gerovei, jas priimu su di
džiausiu dėkingumu ir prisiekiu amžiną ištikimybę 
jums, didysis kunigaikšti.

Ir vėl menėje didžiulis pritarimo triukšmas.

— Atleiskit, ir aš turiu kai ką jums pasakyti, - 
prabilo atsistojęs Rimantas. - Taip, mūsų brangusis 
žentas Vitalis yra drąsuolis, mylintis vyras, geras 
lietuvis, bet jo planas suardyti nelemtas sutuoktuves 
nebūtų pavykęs be vieno kuklaus asmens talkos. Neat- 
spėsite, kas tai. Tas asmuo ne tik padėjo viską supla
nuoti, bet paruošė Audronę suvaidinti laimingą nuotaką, 
slapta talkininkavo patikimų jaunų drąsuolių parinki
mui ir sėkmingą pagrobimo sąmokslą išlaikė paslapty, 
pagaliau viską išpasakojusi mudviem su žmona, bet ne 
kunigaikščiui Vytautui. To asmens dėka pavyko nepa
prastai rizikingas planas ir jo dėka net joks kunigaikš
tytės kraičio menkniekis nebuvo išvežtas į Podolę. Tai 
buvo nepaprastai gudrus, rizikingas sąmokslas. Tas 
asmuo išlaikė paslaptį iki tos akimirkos, kai patyrė, kad

didysis kunigaikštis Vytautas yra patenkintas Audronės 
ir Vasilijaus vedybų iširimu ir pažadėjo ne tik nebaus 
ti sąmokslininkų, bet juos dar ir apdovanoti. Bet tas 
asmuo maldavo jo asmens neišduoti, net maldavo, kad 
mano brangi Erdvile tylėtų, net ir man neišduotų. Bet 
pagaliau...

— Kas tas žmogus... Kas jis? — pasigirdo balsai iš 
minios.

— Ir man reikia žinoti, Rimantai , — pritarė Vytau
tas.

- Gerai, pasakysiu. Tai Vijūne, mūsų pilies iš
tikimoji ilgametė tarnaitė, Audronės auklė ir globėja 
nuo pat jos gimimo dienos. Kur ji? Kur toji nuostabi 
senutė, turėjusi ne mažiau drąsos už tuos, kurie su ie
timis, durtuvais ir jėga įvykdė sunkų, bet naudingą 
uždavinį.

Visi sujudo, akimis ieškodami senutės, o tarnai 
išskubėjo į priemenes jos ieškoti. Netrukus sugrįžo du 
vyrai ir vienas jų prabilo:

— Jūsų didenybės, svečiai ir viešnios, turime jums 
pranešti liūdną žinią. Senutė Vijūne viską girdėjo, 
džiaugsmo ašaromis aplaistė didžiojo kunigaikščio žo 
džius, bet... jos sena širdis to džiaugsmo nebeatlaikė. 
Vijūne ką tik mirė.

(Pabaiga)
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BALTIJOS PREZIDENTAI 
Į MASKVA?

KAZYS BARONAS 
Mūsų korespondentas Europoje
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; Trumpom žiniom arba ilges
niais komentarais vokiečių 
fepauda atžymėjo Vokietijos 
užsienio reikalų ministro Klaus 
Rinkei viešnagę Baltijos vals
tybėse, vieningai pavadindama 
Jį advokatu, tarpininkaujant 
tarp Rusijos ir Baltijos vals
tybių. Deja, Latvijos ir Lietuvos 
prezidentai nutarė nedalyvauti 
H pasaulinio karo pabaigos pro- 
įja rengiamose iškilmėse Mask
voje, taigi dalinai jo planą nu
stumdami į šalį. Estijos prezi- 
flentas dar svyruoja. Bet, 

advokatas” K. Kinkei pataria 
Ealtiečiams pakeisti savo nusi
statymą, parodant abipusį, t.y.
tusų - baltiečių pasitikėjimą.
Z Miuncheno „Sueddeutsche 
Žeitung” dienraščio Varšuvos 
korespondentas rašo, kad Gun
tis Ulmanis, praleidęs daug 
metų Sibire, gal ir vyktų į 
Maskvą, tačiau krašte jaučiama 
labai stipri priešrusiška nuo-
į----------------------------------------

taika. Svyruojantis Lenart 
Meri, taip pat buvęs Sibire, 
norėtų su Kremliumi aptarti 
1920 m. Tartu taikos sutarties 
vykdymą, grąžinant Estijai dalį 
žemių.

Algirdo Brazausko jausmai 
rodo norą vykti į Maskvą, 
tačiau ir Lietuvoje yra labai 
stipri priešrusiška atmosfera, 
ypač po savivaldybių rin
kimų, jo partijai patyrus stip
rų smūgį („Schlappe”). Varšu
vos korespondentas Heiko Flot- 
tau (jis stebėjo savivaldybių rin
kimus) taip rašo: „A. Brazaus
kui nieko kito nebeliko, kaip tik 
radijo bangomis pasakyti šiuos 
sakinius: „kai 1944 m. sovietinė 
armija okupavo Lietuvą, nepasi
tvirtino Lietuvos nepriklau
somybės atgavimas. Pergalė 
prieš fašizmą nebuvo mūsų per
galė”. Vokietis toliau rašo, kad 
panašius žodžius greičiausia 
pakartos Estijos ir Latvijos pre

zidentai. Tai yra vienintelis 
baltiečių solidarumas, kadangi 
A. Brazauskas nori Rusiją 
įtraukti į tarptautinę europinę 
saugumo sistemą, tuo tarpu G.

^Ulmanis ir L. Meri siekia 
Baltijos valstybių apsaugos 
NATO eilėse. Bet NATO atme
ta baltiečių norą, pirmiau norė
dama įjungti Lenkiją, Vengrįją, 
Slovakiją, Čekiją.

Ko siekia Klaus Kinkei? Vo
kiečių užsienio reikalų ministro 
norai — baltiečių glaudus 
bendradarbiavimas su Rusija, 
neužgaunant didelės kaimynės. 
Bet vokiečio noras yra beveik 
neįvykdomas, kadangi Estija ir 
jos parlamentas rodo daug 
simpatijų Čečėnjos prez. Džohar 
Dudajevui. Mat, estams kovo
jant už nepriklausomybę, čečė-

nas buvo Tartu įgulos vadu, at
sisakydamas išsklaidyti de
monstraciją šarvuočių pagalba, 
ko neišvengė Vilnius.

Faktiškai, trys Baltijos vals
tybės kariniai paliktos savo 
likimui. NATO ranka dar ne
siekia Talino. NATO reikalau
ja Baltijos valstybių politikų 
kreipti dėmesį į politinės fizikos 
ir geografijos įstatymus, ka
dangi milžiniška Rusijos impe
rija guli ant ilgo svirčio, o 
geopolitinė padėtis čia yra 
lemiamu faktorium ateičiai — 
taigi ir Baltijos valstybėms.

• 1984 m. kovo 7 d., pirmą 
kartą po 117 metų, JAV pasky
rė William Wilson ambasado
riumi Vatikanui.

TIK DU BANKAI MOKĖS 
DIVIDENDUS

Beveik visuose didžiausiuose 
Lietuvos bankuose įvyko akci
ninkų susirinkimai, kuriuose 
aptarta praėjusių metų veikla. 
„Lietuvos ryto” žiniomis, tik du 
Lietuvos bankai šiais metais 
mokės savo akcininkams divi
dendus. Tai bankas „Hermis” ir 
„Vilniaus bankas”. „Hermio” 
akcininkai gaus 20 proc., o 
„Vilniaus banko” — 15 proc. 
dydžio dividendus.

Tai nulėmė vyriausybės ir 
Lietuvos banko reikalavimas 
formuoti atidėjimus abejoti
noms paskoloms. Nekreipiant 
dėmesio į šį faktą, dauguma 
Lietuvos bankų pernai gavo 
daugiau pelno negu prieš 
metUS’ (LR, 04.03)

rCLASSIFIED GUIDE
REAL ESTATE
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REAL ESTATE

LIKIMAS IR PALIKIMAS
ANTANINA GARMUTE
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Antanina Garmutė

■Neįspėjami žmonių likimai. Ir 
nežinomi Viešpaties keliai 
jflose. Sakoma, jog žodis, ištar- 
tSSTlemtingą valandą, išsipildo. 
Tarsi užkalbėjimas. Palinkė- 
įmas. Ar didelę skriaudą 
flatyrusiojo prakeikimas. Bene 
S senų senovės atėję posakiai: 
ftKad tave vėtra nuneštų.., kad 
tju nusprogtum!” Ar jie tebeturi 
tragišką galią! Kada jie buvo 
Sakomi?
Z Kai vežama į Sibirą paauglė 
mergaitė bėgo iš apsuptos 
ąpdybos, ją pasivijo žvėriškai 
ijsiviepusio stribo kulka. 
Kokius priešmirtinius žodžius ji 
ąalėjo skirti žudikui?
- Kai iš pasalų šaudė Lietuvos 
laisvės gynėjus. Degino sodybas. 
Grobė. Plėšė. Šventvagiškai per
sirengę smetoninių karininkų 
uniformomis išžudydavo ištisas 
šeimas, nesigailėdami net 
senelių ir vaikų lopšiuose. Tai 
(Jare partizanų vardu. Tautos 
padugnės, antžmogiais virtę. Iš
tikimi raudonųjų okupantų 
šjines — stribai. Nežinoję ir 
ifežinantys, kas yra Atgaila.
ZTa pati partija, kuri juos pa- 

gimdė, pamalonino ir jų senat
vę — „Už nuopelnus Lietuvos 
Valstybei” paskyrė dideles pen
sijas. Budeliams, bet ne 
aukoms. (Su kuo gali būti 
palygintas toks valdančiųjų 
cihizmas). Tik tegu gyvena, tegu 
klesti svetimo gero prisisiurbę. 
Svetimus namus užgrobę. 
ŽOionių lizdus išdraskę...

Ir vis dėlto žinia užgniaužė 
kvapą: SUSPROGO!

Šusisprogdino, gabalais iš
laistė — galva sau, rankos sau
— Didysis stribas. Veiverių Pa
baisa. Albinas Dovidonis. Tą 
pačią, jam nelemtą rinkimų į 
savivaldybes dieną. Suprato, 
kad „mylimi komunistai” nelai
mės. Nusivylė, belaukdamas, 
kol „geroji Maskva” išgelbės. 
Taigi. „Kol saulė patekės, rasa 
akis išės”. O jau pradėjo: keli 
pakvietimai į prokuratūrą — dėl

žudynių — buvo nemalonūs. 
Nors buvo aišku, kad ešafotas 
negresia. Dar nė vienas stribas 
Lietuvoje nenuteistas. Visus iš
teisina. Ir visi bylas laimi. 
Garbę, — kurios niekada netu
rėjo, — atgauna. Kitaip ir būti 
negali. Juk Lietuvoje, kaip 
dažnas sako, „durnelių išsi
rinkta stribų valdžia”.

Dar sakoma, jog, žmogui mi
rus, reikia apie jį kalbėti tik 
gerai. Arba nieko. Žmogus 
išeina, darbai — lieka. Ir stribo 
„darbai”. Deja...

Didysis stribas buvo labai iš
tvermingas. Kalbėjo, kad jam 
net miegoti nereikėdavo — žy
gyje, eidamas, atviromis akimis 
išsimiegodavo. O kiek nušovė, 
nukankino, ištrėmė? Šią statis
tiką tik jis vienas žinojo.

Didžioji stribo išvaizda buvo 
baisi. Pajuodęs, išpurtęs, paklai
kusiom, raudonom ir išvarvėju
siom akim, jis paskutiniais žo
džiais plūdo „viską sugadinu
sią” gorbačiovišką ,,pere- 
stroiką”. Atkuto garsiojo pučo 
metu. Tuomet linksmas bėgiojo 
pas savo bendraminčius ir trynė 
iš džiaugsmo rankas. Drąsiai 
ruošėsi mus į Sibirą „pėsčius 
varyti”...

Nenuvarė. Džiaugsmas išblė
so. Beje, trumpam blykstelėjo iš 
laimės užgriuvę stribo akys, kai 
kartą iš kaimynų išgirdo:

— Yra ir tau siuntinys iš 
Amerikos!

— Nueik į paštą. Pasiimk. 
Gal palikimas koks...

Tik kai kurie žmoneliai lin
gavo galvą ir nepiktai šaipėsi:

— Palikimas?.. Ar likimas?
Kaip ant sparnų stribas nulė

kė į paštą. Suprakaitavęs. Iškai
tęs. Žinojo — Amerikos lietuviai 
gelbsti varguolius — brolius. O 
štai dabar jį pamatė! Pagaliau 
įvertino!

Siuntinį stribas iš tiesų gavo. 
(Tik kažin, ar iš JAV?). Paketas 
buvo visai lengvas. Paskubomis 
atplėšė. Ogi... siuntinyje buvo 
įdėtas labai reikalingas stribui 
daiktas — ilga, stora virvė su 
užmegzta kilpa gale...

Nepasinaudojo Veiverių stri
bas šia dovana. Vyriškesnį būdą 
pasirinko.

Sprogdindavosi Lietuvos par
tizanai. Turėdami tikslą, kad jų 
neatpažintų ir giminės Sibiro iš
vengtų. Stribų šeimoms tokio 
pavojaus nėra. Niekada nebuvo.

Tad koks likimas, toks ir pa
likimas.

Viskas lieka žmonėms. Tėvy
nei, kuri turi žinoti ne tik savo 
didvyrius.

OAK LAWN 
REALTY 
6253 W. 95 St 
Oak Lawn, IL 60453

BALYS BUDRAITIS
Patarnauja Įvairių nuosavybių 

pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti

skambinkite:
BUDRAIČIUI

Bus. 706-489-7000 
Fax. 708-489-7006

Res. 312-778-3871 
Pager 312-3060307

RE/MAX 
REALTORS 

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

GREIT
PARDUODA

FOR RENT

Alvydas Vasaitis
Dirigentas

Ričardas Šokas
Chormeisteris

Bronius Tamsiausius
Nadiras

Liudas Norvaišas
Nourabadas

linuomojamaa 6 kamb. 2 mlag.
apšildytas M.; šaldytuvas, ir virimo 
plyta; 71 St. ir Washtenaw apyl. 6428 Į

♦ 1 mėn. „sacurtty dap” Ir 
Kreipti# Į Almą: 312-476-8727.

RIMAS L. STANKUS

1 Perkant ar parduodant 
’ Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
’ M' S kompiuteriųir FAX pagalba 
1N ^savybių įkainavimas veltui 
1 Perkame ir parduodame namus 
1 Apartmentus ir žemą
' Pensininkams nuolaida

LIETUVIŲ OPERA 
39-asis sezonas

Bizet
3 veiksmų opera

PERLŲ ŽVEJAI
1995 m. gegužės 14 d., 3 vai. p.p.

Morton HS auditorijoje 
2423 S. Austin Blvd., Cicero, IL

Bilietai $ 35,25,20 ir 15

Patria krautuvėje,
2638 W. 71st St.

Chicago, IL 60629 

312-778-2100

Paštu bilietai užsakomi tuo pačiu adresu, 
čekį išrašant Lithuanian Opera Co., Ine.

Ten gaunami ir autobusų bilietai 
vietos gyventojams

Spektaklio dieną bilietų kasa veiks nuo 1 vai p.p.

KVIEČIAME VISUS IŠ ARTI 
IR TOLI DALYVAUTI SPEKTAKLYJE!

Eligijus Domarkas
Režisierius

Ramutė Tumuliauskaitė
Leila

Arvydas Markauskas
Zurga

Manigirdas Motekaitis
Akompania torius

IInfroJllH'IIHJ 1l.e “1Fee-IFree Morfgage |

“F«<’ < rti"1rfgage

>-ee!I”
No points, no application fee, 

no origination fee, no credit fee. 
No appraisal fee.

Who vvouldn't be happy?
The Fee-Free mortgage.

Only at Standard Federal Bank.
It's sure to make you feel good, too.

Call 1-800-757-7786 novv.
Great for-first time home buyers, too!

Standard Federal Bank
lot

Mortgage Operations Center 1-800-757-7786 ,

Restrictions apply Not available on all mortgages tsse. IEs3fi

IEŠKO BUTO
į KMIECIK 2EALTORS 

| 7922 S. PulMld Rd.
4365 S. Archcc Avė.

Pensininkas laiko Išsinuomo
ti kambarį.

Tai. 312-471-2540

MISCELLANEOUS

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

10°/o—-2O°/o—30°/o pigiau mokėsit 
pas mus už apdraudą nuo ugnies, 
taip pat ir už automobilio 
draudimą.

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 Wast 95th Straat 

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

J K S CONSTRUCTION
„Shingle” stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, alu- 
miniaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
tel. 708-969-2658.

Nebrangiai Ir gerai dažau namus 
ir butus Tai. (312) 778-8148 
(kviesti Daną).

TAI80ME
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MA
ŠINAS, ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO VĖ
SINTUVUS.

H. Dackys
TyL 585-8624.

IETUVIU
EGZODO

ERATCRA
'S' 7

1945-1990

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, IL, 
60629. Knygos kaina — $30 00: 
Užsisakant paštu, persiuntimo išlai
doms pridedama 84.00, j Kanadą 
— $6.00, j kitus kraštus — $6 50. 
Illinojaus gyventojai visais atvejais 
dar primoka $2 63 valstijos md 
kesčių.

DALIUTĖMAYER 
284-1900 1

Jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asnrjęniSkai 
patarriaus. (kaifrųrii^ą^veltui. »,

HELP VVANTED

TUOJAU REIKALINGI VYRAI 
IR MOTERYS

Mundelein, IL firmai, kurioje nebu
vo nei streikų, nei atleidimų per 75 
metus. Patyrimo nereikia. Darbui 
tinkantys bus gerai paruošti. Dirb
ti galės TUOJ PATI

<550-8700 į savaitę 
D 6 L ASSOCIATES 

708-049-9400 
Kviečiame kreiptis dvikalbius, stu
dentus, vyr. amžiaus asmenis.

KOLEGIJĄ BAIGUSIEJI 
IR STUDENTAI!

Jei negalite rasti darbo savo sri
tyje, pabandykite kreiptis į mus. 
Uždarbis, paaukštinimai ir pa
žanga tarnyboje.
$1660-82200 Įmin. pradžiai
Patyrimo nereikia. Darbdavys 
išmotas. Darbą gaNma pradėt 
tuoj pat. Savaitini alga.
Kreipkitės tuoj pat dėl „inter- 
view”

708-049-9400

Part Time

MOONLIGHTERS
6 to 10 p.m. 

Flexible Schedule 
Mundelein Firm

Could lead to permanent 
and/or full time.

Start immediately
(708) 949-9417

Bilinguals Encouraged to Apply

DAINŲ ŠVENTĖS
VAIZDAJUOSTĖ

Prisiminkite 
praeitos vasaros 

Dainų šventę 
Alvido Buklio 

nufilmuotoje ir 
Vidos Kuprytės 
suredaguotoje 

aukštos kokybės 
VHS juostoje.

Kaina tik $25

čekius siųsti:
Lithuanian R. Catholic 
Federation of America

4545 W 63 Street 
Chicago IL 60629
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LIETUVIŲ KARIŲ VETERANŲ 
SĄJUNGOS „RAMOVĖ” ATSTOVŲ 

SUVAŽIAVIMO IŠVAKARĖSE

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1995 m. gegužės mėn. 4 d.

Prieškarinės Lietuvos kariuo
menės kariai, po Antrojo pasau
linio karo plačiai pasklidę po 
platųjį pasaulį, eidami lietuviš
kosios išeivijos keliu, prieš 45 
m., tarp daugelio veiklai besior
ganizuojančių patriotinių, ideo
loginių, politinių bei profesinių 
organizacijų, matė reikalą ženg
ti karinės dvasios organizuotos 
veiklos keliu. Dėl to, 1950 m. 
JAV gen. P. Plechavičiaus, gen. 
V. Mieželio, pik. A. Rėklaičio, 
kpt. B. Michelevičiaus ir- mjr. P. 
Linkaus iniciatyva bei pastan
gomis, buvo įsteigta, tuo metu 
apjungianti tik buvusius Lietu
vos kariuomenės karininkus, o 
vėliau ir kitus visų laipsnių 
karius, Lietuvių karių veteranų 
sąjunga „Ramovė”, su centro 
valdyba Čikagoje. Sekdami Či
kagą, energingomis karių pa
stangomis, ramovėnai steigė 
gausius nariais sąjungos sky
rius ir kitose JAV ir Kanados 
vietovėse, taip pat Europos bei 
tolimos Australijos žemyne.

Toli nuo gimtojo krašto susi
organizavę patriotinei veiklai, 
ramovėnai, būdami ištikimi 
duotai Lietuvos kariuomenės 
kario priesaikai, atokiai stovė
dami nuo politinės veiklos, ak
tyviai reiškėsi daugiausia kul
tūrinėje veikloje. Dalyvavo ren
giamų tautinių švenčių minėji
muose bei patriotinio pobūdžio 
renginiuose. Iškilmingomis pro
gomis, greta gyvenamojo krašto 
bei Lietuvos valstybinės ir Kū
rėjų savanorių sąjungos vėliavų, 
išdidžiai nešė aukštai iškeltą 
Lietuvių Karių veteranų sąjun
gos vėliavą, skelbiančią kita
taučiui, kad tėvynė Lietuva, 
nors ir pavergta, laukia savo 
šviesaus laisvės rytojaus. Laiko 
tėkmėje atskirose vietovėse šau
liams ir birutininkėms talki
ninkaujant, rengė Lapkričio 
23-sios — Lietuvos Kariuome
nės šventės — minėjimus, orga
nizavo karinės minties spaudai 
paremti pobūvius, gegužines ir 
glaudžiai bendradarbiavo su
kariams giminingomis organi
zacijomis — išeivijoje atsi
kūrusia Lietuvos Šaulių sąjun
ga ir D. L. K. Birutės draugija. 
Čikagoje, LKVS „Ramovė” pa
stangomis Jaunimo centro sode
lyje iškyla didingas Lietuvos 
Laisvės kovų paminklas, prie 
kurio tinkamomis progomis 
vyksta žuvusių kovose už Lietu
vos laisvę karių, savanorių ir 
šaulių pagerbimo apeigog. Jau
nimo centro patalpose suorgani
zuotas kuklus, tačiau savo eks
ponatais reikšmingas, Lietuvos 
Laisvės kovų muziejus.

Atgavus Lietuvai nepriklau
somybę, ilgus metus išeivijoje 
ramovėnų leistas žurnalas „Ka
rys”, 1991 metais perkeliamas 
į Lietuvą ir toliau, kaip Krašto 
apsaugos ministerijos leidinys,

TRANSPAK
Siuntiniai į Lietuvą laivu su pristatymu į namus. 

Skubiems siuntiniams - AIR CARGO. 
Komercinės siuntos pagal susitarimą. 

Dokumentus, įgaliojimus notarizuojam veltui. 
MAISTO SIUNTINIAI nuo $29.- iki $98.- 

Aukštos kokybės maisto produktai
Du patys populiariausi, tai šventinis už $39.- ir 

55 svarų įvairaus maisto už $98.-
$39 .- kava tirpi, kava malta, vitaminizuota arbata (tirpi), 

kakava tirpi, vaisių koncentratas, sausainiai, aliejus, 
mėsos konservai, aspirinas, multivilaminai.

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

Pageidaujant prisiusime smulkią informaciją.
Siųskite per seniausią siuntinių į Lietuvą įstaigą. 
Dirbame nuo 1987 m.
TRANSPAK, 2638 W. 69th St.
Chicago, IL 60629 Tel. 312-436-7772

sėkmingai tėvynėje gyvuojat 
Bendromis abipusėmis pastan
gomis užmezgamas ir palaiko
mas glaudus ryšis su Lietuvoje 
atsikūrusios Lietuvos Kariuo
menės atsargos karininkų ir 
Šaulių sąjungos vadovybėmis. 
Finansiniai ir informacine me
džiaga remiami Lietuvoje ir 
išeivijoje plačiai skaitomi ka
rinės minties žurnalai „Karys”, 
„Kardas” ir „Trimitas”. Ra
movėnų vadovybės pastangomis 
nusiųstos kelios siuntos knygų 
Savanoriškos krašto apsaugos 
tarnybos bibliotekai Vilniuje ir 
Lietuvos Šaulių sąjungai Kau
ne. 1992 m. LKVS „Ramovė” 
centro valdybos pirmininkui su 
išeivijos šaulių ir ramovėnų eks
kursija besilankant Lietuvoje, 
Krašto apsaugos ministrui bu
vo įteiktas LKVS „Ramovė” 
Garbės nario žymuo, o žurnalų 
„Kardas”, „Karys” ir „Trimi
tas” redaktoriams bei LAKS 
pirmininkui — ramovėnų ženk
liukai. Prieš išvyksftant ekskur
sijai atgal į JAV, Krašto apsau
gos ministro įsakymu keliems 
ekskursijoje dalyvavusiems ra- 
movėnams buvo suteiktas atsi
kūrusios Lietuvos kariuomenės 
dimisijos karininko laipsnis, o 
žurnalo „Kardas” vyr. redakto
riaus iniciatyva, Lietuvos At
sargos karininkų sąjunga, išei
vijos ramovėnus per LKVS „Ra
movė” centro valdybą, Lietuvos 
kariuomenės 75 m. ir žurnalo 
„Kardas” 70 m. sukakties pro
ga apdovanojo sukaktuviniais 
pažymėjimais. Negalima nepa
minėti ir šių metų nelauktos 
staigmenos — Atsargos karinin
kų sąjungos vadovybei prista
čius, Lietuvos Respublikos pre
zidentas Vasario 16-sios proga 
LKVS „Ramovė” centro valdy
bos pirmininką apdovanoja 
DLK Gedimino ordinu ir Lietu
vos Šaulių sąjungos išeivijoje 
vadą, Detroito ramovėnų sky
riaus pirmininką — DLK Gedi
mino ordino medaliu.

Paskutiniųjų trejų metų veik
lą peržvelgti, ją įvertinti, būsi
mai kadencijai Sąjungos valdo
muosius organus išsirinkti ir 
ateities ramovėniškos veiklos 
pagrindines gaires aptarti bei 
nustatyti, gegužės 13-14 d., 
Čikagoje, Jaunimo centro patal
pose, vyks LKVS „Ramovė” 
skyrių atstovų suvažiavimas, 
kuriame dalyvauti kviečiami vi
si ramovėnai, ramovėniškos 
veiklos rėmėjai, šauliai ir sesės 
birutininkės.

Suvažiavimo programa yra to
kia: gegužės 13 d., šeštadienį, 
8:30-9:45 vai. r. — suvažiavimo 
dalyvių-atstovų ir svečių regist
racija Jaunimo centro patalpo
se;

10 vai. r. — iškilmingas suva
žiavimo atidarymas; įvadinis 
žodis, vėliavų įnešimas, Lie-

Prie Lietuvos Respublikos Seimo rūmų pastatytas akmeninis stulpas su užrašu 1990 m. sausio 
13-tosios aukoms prisiminti. Paminklas suprojektuotas Vilniaus universiteto profesoriaus, ar

chitekto Juro Balkevičiaus.

RENGINIAI ČIKAGOJE
Gegužės 7 d. — Illinois Lie

tuvių Respublikonų lygos meti
niai pažymėjimų pietūs Lietu
vių centre, Lemonte.

— Panevėžiečių klubo geguži
nė Šaulių namuose, Čikagoje.

Gegužės 12 d. — Šakiečių 
klubo pusmetinis narių susirin
kimas Z? Kojak svetainėje.

Gegužės 13 ir 14 d. — „Pagal
ba Lietuvai” konferencija Šv. 
Kazimiero Seserų vienuolijos 
patalpose. Rengia JAV LB So
cialinė taryba.

Gegužės 14 d. — Lietuvių 
Operos Bizet 3-jų veiksmų „Per
lų žvejai” operos spektaklis 3 v. 
p.p. Morton auditorijoje, Cicero, 
IL.

Gegužės 19 d. — Lietuvių 
fotografija — pastovumas ir per
mainos parodos atidarymas 7:30 
v.v. Čiurlionio galerijoje Jau
nimo Centre.

Gegužės 20 d. — Maironio li
tuanistinės mokyklos mokslo 
metų užbaigimas ir gegužinė 
Lietuvių centre, Lemonte.

Gegužės 21 d. — Lietuvių 
Operos solistų ir choro koncer
tas Jaunimo centre.

tuvos himnas, invokacija, miru
sių narių pagerbimas ir žodžiu 
bei raštu gauti sveikinimai;

10:45-13 vai. — suvažiavimo 
darbo posėdis: įvadinis žodis, 
prezidiumo sudarymas, dieno
tvarkės priėmimas, valdomųjų 
organų pareigūnų pranešimai, 
diskusijos pranešimų temomis.

13 vai. — pietų pertrauka.
14-17 vai. — suvažiavimo dar

bo posėdžio tąsa: 1995-98 m. są
jungos valdomųjų organų rinki
mas, ateities veiklos gairių ap
tarimas, nusipelnusių ramovė
nų į s-gos Garbės narius pakė
limas, suvažiavimo rezoliucijos 
priėmimas, klausimai ir suma
nymai;

19 vai. — tose pačiose patalpo
se — ramovėnų ir svečių bend
ras pobūvis. Programoje: pakel- 
tų į garbės narius pristatymas, 
trumpa meninė dalis, vaišės ir 
šokiai. Pobūvis baigiamas 24 
vai.

Gegužės 14 d. — sekmadienį, 
9:30 vai. ryto — prie Lietuvos 
laisvės kovų paminklo vėliavų 
pakėlimas;

10 vai. — Tėvų Jėzuitų koply
čioje, pamaldos;

11 vai. — po pamaldų prie Lie
tuvos laisvės kovų paminklo 
apeigos žuvusių laisvės kovose 
karių, partizanų ir šaulių pager
bimo apeigos — aukuro uždegi
mas, vainiko padėjimas, giesmė, 
Lietuvos himnas.

Suvažiavimui linkima dar
bingos nuotaikos, Lietuvos la
bui ir sąjungos gerovei — pras
mingų nutarimų, patriotinės 
dvasios ir entuziazmo numaty
tą suvažiavimo programą vyk
dant.

Vg.

Vlado ir Lydijos Šoliūnų rezi
dencijoje, Willow Springs, IL.

Rugpjūčio 13 d. — Atei
tininkų namų gegužinė Ateiti
ninkų namų sode, Lemonte.

Rugpjūčio 20 d. — Pasaulio 
Lietuvių centro gegužinė ir lo- 
loterijos laimėjimų traukimas.

Rugpjūčio 27 d. — Illinois 
Lietuvių Respublikonų lygos 
gegužinė Lietuvių centre, 
Lemonte.

— BALFo metinė gegužinė 
Jaunimo centre.

Rugsėjo 10 d. — LB Lemon
to apylinkės gegužinė Lietuvių 
centre, Lemonte.

Rugsėjo 17 d. — Tauragės 
Lietuvių klubo gegužinė Šaulių 
namuose.

Rugsėjo 22 d. — „Las Vegas 
naktys” Lietuvių centre, Le
monte.

Rugsėjo 23 d. — „Las Vegas 
naktys” Lietuvių centre, Le
monte.

Rugsėjo 24 d. — Metinis 
„Draugo” banketas Martiniųue 
pokylių salėje.

Spalio 1 d. — Zarasiškių klu
bo gegužinė Šaulių namuose, 
Čikagoje.

Spalio 14 d. — Rudens madų 
paroda Lietuvių centre, Lemon
te.

Spalio 15 d. — Karinės ir tau
tinės minties spaudai Lietuvoje 
paremti kavutę-popietę Šaulių 
namuose rengia Lietuvių Karių 
veteranų s-ga „Ramovė”.

Spalio 21 d. — Lietuvių fon
do pokylis Lietuvių centre, Le
monte.

Spalio 22 d. — „Draugą” pa
remti jaunųjų talentų popietė 
3 v.p.p. Jaunimo centre.

Spalio 27 d. — Suvalkiečių 
draugijos metinis narių susi
rinkimas Z. Kojak svetainėje.

Spalio 28 d. — „Puota jūros 
dugne” — metinis jūrų skautijos 
pokylis Lietuvių centre, Le
monte.

Spalio 29 d. — Anglijos lietu
vių klubo narių susirinkimas 
Jaunimo centre. 11:15 vai. r. šv. 
Mišios už mirusius narius.

Lapkričio 4 d. — Lithuanian 
Mercy Lift lėšų telkimo pokylis 
Cafe Brauer, Lincoln Park, Či
kagoje.

— Lietuvių Golfo klubo po
kylis Lietuvių centre, Lemonte.

Lapkričio 11 d. — LB Lemon
to apylinkės pobūvis Lietuvių 
centre, Lemonte.

Lapkričio 12 d. — Pane
vėžiečių klubo narių susirin
kimas 12 vai. Jaunimo centre. 
11:15 vai. r. šv. Mišios už miru
sius narius Tėvų Jėzuitų koply
čioje.

Lapkričio 18 d. — „Litua- 
nica” - „Liths” futbolo klubo 
metinis pokylis Lietuvių centre, 
Lemonte.

Lapkričio 19 d. — Lietuvos 
kariuomenės atkūrimo 77 metų 
sukakties minėjimas Šaulių na
muose. Rengia Lietuvių Karių 
veteranų s-ga „Ramovė”.

— Čikagos ateitininkų šeimos 
šventė Ateitininkų namuose, 
Lemonte.

— Venezuelos Lietuvių Čika
goje draugijos 25 metų gyva
vimo sukaktuvinė gegužinė 
Šaulių namuose.

Gegužės 28 d. — PLC pietūs 
Lietuvių centre, Lemonte.

Gegužės 29 d. — Mirusiųjų 
pagerbimo iškilmės prie Steigė
jų paminklo Šv. Kazimiero lie
tuvių kapinėse (tuoj po šv. Mi
šių). Iškilmes praveda Šv. Kazi
miero kapinių kapų savininkų 
draugija ir Bendruomenės Pa
sauliečių k-tas, garbės sargyboje 
dalyvaujant šauliams, šaulėms 
ir ramovėnams.

Birželio 4 d. — Debiutančių 
priešpiečiai Beverly Country 
klube. Rengia Čikagos Lietuvių 
Moterų klubas.

— Abiturientų balius Lietu
vių centre, Lemonte. Rengia 
Lietuvių Moterų klubų federa
cija.

— Anglijos Lietuvių klubo ge
gužinė Saulių namuose.

Birželio 11 d. Suvalkiečių 
draugijos gegužinė Šaulių na
muose.

— Tragiškojo Birželio — Sov. 
Sąjungos vykdyto lietuvių trė
mimų prisiminimas. Lietuvių 
centre, Lemonte, rengia LB 
Lemonto apylinkė.

Birželio 18 d. — Ateitininkų 
federacijos fondo gegužinė 
Ateitininkų namuose, Lemonte.

Birželio 25 d. — „Gintaro” 
balius ir debiutančių prista
tymas bei Čikagos Lietuvių Mo
terų klubo stipendijų įteikimas 
4:30 v. p.p. Drury Lane Oak 
Brook Terrace.

— Lietuvių centro gegužinė 
Lemonte.

— Tauragės Lietuvių klubo 
narių susirinkimas Šaulių na
muose.

Liepos 2 d. — Lietuvos Vyčių 
JAV Vidurio apygardos metinis 
JAV nepriklausomybės sukak
ties šventės piknikas J. Stan
kūno sodyboje, Pines, Indiana.

Liepos 8 d. — Medžiotojų ir 
Meškeriotojų klubo Indianoje 
gegužinė prie Bass Lake.

Liepos 9 d. — Šv. Kazimiero 
Seserų vienuolyno vasaros fes
tivalis vienuolyno kieme.

Liepos 16 d. Amerikos Lietu
vių Tautinės s-gos metinė gegu
žinė Ateitininkų namuose, Le
monte.

— Lietuvių Karių veteranų 
sąjungos „Ramovė” organi
zuojama išvyka ir iškilmės prie 
Lietuvos prezidentų garbei eg
lučių International Friendship 
Gardens, Michigan City, India
noje.

Liepos 30 d. „Draugo” ge
gužinė Marijonų sodyboje, Čika
goje.

Rugpjūčio 6 d. — Lietuvių 
Krikščionių Demokratų Čika
gos skyriaus gegužinė 1 v. p.p.

A.tA.
MYKOLAS A. PAULIONIS

Staigiai ir netikėtai savo namuose mirė š.m. balandžio 29 
d., sulaukęs 48 metų. Gyveno Phoeniz, AZ, anksčiau 
Springfield, IL. Gimė Vokietijoje. Amerikoje išgyveno 46 
metus.

Nuliūdę liko: motina Veronika Paulionienė, tėvas Augus
tinas Paulionis, sesuo Rimgailė Rėklaitienė, jos vyras Vytau
tas ir jų dukros: dr. Vida Skandalakis, jos vyras dr. Lee 
ir jų vaikai: Linutė ir Jonukas; Elena Sieczkowski, jos vyras 
Bill ir jų sūnus Vilius; sūnus Povilas Rėklaitis, brolis Antanas 
Paulionis, gyv. Kalifornijoj, dėdė Vytautas Paulionis ir teta 
Stasė, teta Zuzana Dzikienė ir vyras Stasys, teta Elena 
Paulionienė-Kerienė ir vyras Stasys; pusbroliai: Nerijus ir 
Jurgis Paulioniai, pusseserė Nijolė Draugelienė, vyras 
Vaidevutis ir jų vaikai Ginta ir Gailius. Lietuvoje likę teta 
Bronė ir jos vaikai Verutė ir Rimutė su šeimomis.

A.a. MYKOLAS PAULIONIS bus pašarvotas š.m. gegužės 
mėn. 3 d., trečiadienį Hansen Chapel, 8314 No. 7th St., 
Phoeniz, AZ. 85020, tel.: 602-944-1561, laidojimo namuose. 
Atsisveikinimas ir maldos 7 v.v.

Mirusiojo kūnas bus parvežtas į Čikagą ir pašarvotas D. 
A. Petkus Marųuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St., š.m. 
gegužės mėn. 5 d., penktadienį, nuo 2 vai. p.p. iki 9 vai. 
vakaro.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, gegužės mėn. 6 d. Iš laido
jimo namų 9 vai. ryto velionis bus atlydėtas į Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto bus auko
jamos gedulingos šv. Mišios už velionio sielą- Po Mišių velionis 
bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. Vietoje gėlių prašoma aukoti 
„Lietuvos Našlaičių Globos” komitetui.

Nuliūdusi šeima

A.tA.
ANN PUKELrPUKELIS

Gyven Chicagoje, Marųuette Parko apylinkėje.
Mirė 1995 m. balandžio 29 d., 1:41 vai. p.p., sulaukusi 85 

metų.
Gimė Chicagoje.
Nuliūdę liko: sūnėnai — Stanley Kundrot, Robert Kun

drot, Matthew Kundrot su žmona Kelly, Jason Kundrot ir kiti 
giminės.

Priklausė Švč. M. Marijos Gimimo parapijai.
Velionė pašarvota šeštadienį, gegužės 6 d. nuo 8 v.r. iki 

10 v.r. Petkus Marųuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, gegužės 6 d. Iš laidojimo 

namų 10 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10:30 vai. ryto 
gedulingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus 
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę sūnėnai ir kiti giminės.

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus. 
Tel. 312-476-2345 arba 800-994-7600.

A.tA.
ZINAI LINARTAITEI 

KOVALSKIENEI

Australijoje mirus, velionės šeimą, seserį PAJAUTĄ 
su šeima ir brolį VYTAUTĄ su šeima Amerikoje nuo
širdžiai užjaučiame ir liūdime kartu.

Birutė, Eleuterijus ir Leda Žilinskai

Brangiai Motinai

A.tA.
ELENAI VALTERIENEI

mirus, jos dukrą RĖDĄ ir JUOZĄ ARDŽIUS, mūsų 
mielus bičiulius, ir jų dukras RASĄ, RĖDĄ ir IND
RĖ su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame.

Lietuvių Fronto bičiulių 
sambūris Clevelande

A.tA.
SIMONUI PAULIUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo sūnus — ALGĮ, 
EDMUNDĄ, dukras - IRENĄ, ALDONĄ, ROMĄ ir 
jų šeimas.

Jūrų skautininkų „Grandis"

f i

) I
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Kun. Darius Petkūnas, at
vykęs šiomis dienomis iš Klaipė
dos bažnytiniais reikalais i 
Ameriką, dabartiniu laiku su
stojęs pas vysk. Hansą Dumpį 
Oak Parke. Kiek teko patirti, jis 
šeštadienį apsilankys ev. liut. 
Ziono parapijos Moterų drau
gijos ruošiamoje kavutėje, o 
sekmadienį, gegužės 7 d., 10:30 
vai., atlaikys, kaitų su kun. 
Valdu Aušra, pamaldas „Tėviš
kės” parapijos bažnyčioje, 6641 
So. Troy gatvėje.
JAV Lietuvių bendruome* 

nės Baltimorės apylinkė, 
Baltimore, MD, „Draugui” 
paaukojo 10 dol. Siųsdamas 
bendruomenės vardu auką, 
Baltimorės LB kasininkas 
Juozas Siaurusaitis, laiškutyje 
rašo: „Linkime sėkmės šiame 
svarbiame ir sunkiame darbe, 
išlaikant vienintelį užsienio 
lietuvių dienraštį”. Nuoširdžiai 
dėkojame už auką ir mielus žo
džius, kurie ateina kaip 
paguoda iš gerų draugų.

Lietuvos vyčių Vidurio
Amerikos apygarda kviečia 
visus dalyvauti „vasaros susi
rinkime ir išvykoje”, ruošiamoje 
gegužės 20 d., šeštadienį, 12 vai. 
Michigan City Yacht Club, 
esančiame Washington parke, 
ant Michigano ežero kranto, Mi
chigan City, IN. Priešpiečiai — 
11 vai. r., bet yra būtina pada
ryti rezervacijas, skambinant 
Julie Zakarka 708-425-5015 ar
ba Rita Zakarka 219-879-6766. 
Visi apygardos nariai raginami 
ir kviečiami šiame susirinkime 
dalyvauti ir maloniai praleisti 
savaitgalį prie gražaus ežero ir 
Indianos kopose.

Sol. Arvydas Markauskas

Sol. Arvydas Markauskas,
sugrįžo į Čikagą, kurioje su 
Lietuvių opera jis atliko jau 
keturias operas. Vos tik baigęs 
konservatoriją, tuoj pradėjo dai
nuoti pagrindines baritono par
tijas Verdi, Puccini, Bizet, 
Čaikovskio, Karnavičiaus, Klo
vos ir kitų kompozitorių 
operose. Šį kartą jis atliks bari
tono — Zurgos partiją „Perlų 
žvejų” operoje, kurios spektaklis 
bus gegužės 14 d., sekmadienį,
3 vai. po pietų, Morton audi
torijoje.

x „Kalba Vilnius”. Klau
sykit Grundig radijais. Gradins- 
kas J. G. Television, 2512 W. 47 
St., Chicago, EL 60632. Taip pat 
koncertiniai radijai su fono
grafais ir rekorderiais. Ga
rantuotas vokiškų aparatų 
taisymas. Pirmiausia — pa
skambinkit 312-376-1998.

(ak)

x Union Pier, MI, skersai 
kelio nuo ežero, išnuomojamas 
vasarnamis vasaros sezonui. 
Galima dalintis. Kreiptis: 
312-776-4755 arba 616- 
469-4347.

(ak)

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

(sk)

„ČIONAI AIDĖS 
GAIVI DAINA”

< Šie žodžiai iš „Perlų žvejų” 
operos, dainuojami Lietuvių 
operos choro, nuskambės Mor- 
tono aukštesniosios mokyklos 
auditorijos skliautais premjero- 
je, sekmadienį, gegužės 14 
dieną.

Kad žodžiai skambėtų, nuai
dėtų, paliestų klausytojų 
jausmus ir sukeltų pasigėrėji
mą, Lietuvių operos choras in
tensyviai repetuoja ir dar daug 
sykių repetuos iki premjeros. 
Repeticija trečiadienį, repetici
ja penktadienį ir sekmadienį, o 
vyrams pridedama dar ir pirma
dienį. Choro moterys pajuokau
ja, sakydamos, kad tie vyrai esą 
atsilieka, nesuspėdami savo 
partijų pasivyti; o šie, nenusleis- 
dami sako, kad joms lengva esą 
juos kaltinti, kai joms nereikėjo 
Vasario 16-sios minėjimui pro
gramą ruošti, o be to, dar ir 
koncertas prisidėjo. Tad dabar 
maestro Alvydas Vasaitis 
griebia su pridėtinėmis repetici
jomis, o muzikai Ričardas Šokas 
ir Manigirdas Motekaitis, ne- 
atleisdami balsus lygina, kad 
skambėtų darni daina.

Svarbus Marųuette Parko 
Lietuvių namų savininkų or
ganizacijos narių susirinkimas 
šaukiamas gegužės 8 d., pirma
dienį, 6:30 vai. vak., Švč. M. Ma
rijos Gimimo parapijos salėje, 
6820 Washtenaw Avė. Pagrin
dinis darbotvarkės punktas: 
nuosavybės mokesčių vyresnio 
amžiaus žmonėms užšaldymo 
galimybės (Tax Freeze Homes- 
tead Exemption). Šį reikalą 
aiškins iš Cook County savi
valdybės įstaigos atvykęs 
valdžios pareigūnas, todėl ne tik 
nariai, bet ir kiti apylinkės 
lietuviai kviečiami gausiai susi
rinkime dalyvauti.

Sekmadienį, gegužės 14 d.,
neleiskime savo mamytėms 
kaisti virtuvėje ir gaminti mais
tą, atsivežkime jas į Pasaulio 
lietuvių centrą Lemonte, kur 
Pal. Jurgio Matulaičio misija 
rengia Motinos dienos pietus, 12 
vai., tuoj po šv. Mišių. Tai 
geriausia proga padėkoti mamai 
užjos gerumą ir meilę. Kviečia
me kaip galima greičiau regist
ruotis, nes šeimininkėms labai 
svarbu žinoti dalyvių skaičių. 
Rezervacijas (ne tik stalus, bet 
ir pavienes vietas) priima 
Aldona Palekienė 708-448-7436 
arba skambinti Birutei Navic
kienei tel. 708-739-0363.

Lietuvos Operos dainininkai 
jau Čikagoje. Praėjusio antra
dienio vakare jie atvyko, mūsų 
Operos kviečiami, dainuoti 
Bizet „Perlų žvejų” operos 
spektaklyje, kuris bus kitą 
sekmadienį. Maestro Vytautas 
Viržonis su jais repetavo Vilniu
je. Tai mūsų primadona Ramutė 
Tumuliauskaitė, tenoras Bro
nius Tamašauskas, baritonas 
Arvydas Markauskas, bosas 
Liudas Norvaišas, sopranas 
Virginija Jackevičiūtė, tenorai 
Kęstutis Alčiauskis, Edmundas 
Kuodis, Audrius Rubežius ir 
Vaidas Vyšniauskas. Juos visus 
kartu su mūsų Operos choru 
girdėsime dainuojant šiame 
Bizet „Perlų žvejų” operos pa
statyme, o balerina Jūratė 
Maskoliūnienė atliks įspūdingą 
šokėjos vaidmenį.

ALTo Čikagos skyriaus me
tinė darbo konferencija vyks 
gegužės 6 d., šeštadienį, 2 vai. 
p.p., Balzeko L.K. muziejaus 
patalpų antrame aukšte. Konfe
rencijoje bus apžvelgta visų 
metų ALTo veikla ir aptartos 
darbų gairės ateičiai, be to, bus 
valdybos pasikeitimas — perims 
kita. Be ALTo valdybos ir tary
bos narių bei organizacijų at
stovų, visi, kurie bent kiek 
domisi ALTo veikla, maloniai 
kviečiami dalyvauti. Po konfe
rencijos kavutė.

Vydūno Ex Librisų paro
dos atidarymas Lietuvių cent
re, Lemonte, vyks šeštadienį, 
gegužės 13 d. Parodoje dalyvau
ja dailininkai iš 14 šalių. Parodą 
rengia Meno galerija ir Vydūno 
fondas.

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

(sk)

x Parduodame bilietus ke
lionėms į Lietuvą ir į visus pa
saulio kraštus geriausiomis kai
nomis. Skambinti: T. Lesniaus- 
ldenei, TravelCentre, Ltd., 
tel. 708-526-0773.

(sk)

Sės. Margarita Bareikaitė
dalyvaus „Pagalba Lietuvai ’ 
konferencijoje ir vadovaus „Pa
galbos suteikimas seneliams” 
diskusiniam būreliui. Konferen
cija, kurią ruošia JAV LB Socia
linių reikalų taryba, įvyks ge
gužės 13-14 d., Šv. Kazimiero 
vienuolyno patalpose. Platesnę 
informaciją galima gauti skam
binant: (312) 476-0664, (312) 
436-0197 arba (312) 476-2655.

PLB LITUANISTIKOS 
KATEDROS RUDENS 

KURSAI
Nors, rodos, dar tik baigiasi 

pavasario semestras, bet jau ne 
už kalnų ir ruduo. 1995 metų 
rudens semestrą Lituanistikos 
katedroje bus skaitomi šie kur
sai: 1. Lietuvių kalba prade
dantiesiems; 2. Lietuvių kalba 
pažengusiems; 3. Lietuvių 
kultūra (anglų kalba); 4. Lietu
vių literatūra (pradedantiems, 
anglų kalba); 5. Lietuvių litera
tūros realizmas. 6. Lietuvių 
literatūros romantizmas; 7. 
Lietuvių kalbos struktūra. Il
linois universiteto studentai jau 
dabar gali užsirašyti klausytis 
šių lituanistinių disciplinų.

SKIRIAMOS STIPENDIJOS

Čikagos Lietuvių moterų 
klubas kasmet skiria vien
kartines stipendijas lietuvių 
kilmės studentams, reikal
ingiem finansinės paramos, 
siekiantiems aukštesniojo 
mokslo. Parinktiem studentams 
stipendijos bus įteiktos tra
dicinio 32 Gintaro pokylio metu, 
birželio 25 d., Oakbrook Terrace 
Drury Lane. Baigiantieji aukš
tesniąsias mokyklas, ar jau stu
dijuojantieji universitetuose, 
gali kreiptis stipendijų reikalu į 
komiteto narę Emmą Petrai- 
tienę, tel. 708-839-5691. Prašy
mus reikia paduoti iki gegužės 
12 d.

Repeticijų skaičius išsilygins 
vyrams ir moterims, jos bus jau 
kas vakarą. Atvykus svečiams 

, solistams ir talkininkams iš 
Lietuvos, darbo įtampa dar su- 
intensyvės. Su dainininkais at

vyko režisierius Eligijus Do
markas ir šokėja Jūratė 
Maskaliūnienė.

„Perlų žvejuose” dainuos Či
kagoje jau ne kartą šauniai 
pasirodęs ir mielai laukiamas 
solistas, baritonas Arvydas 
Markauskas, palikęs nepamirš
tamą įspūdį pernai atliktoje 
Pilėnų kunigaikščio Margirio 
rolėje „Pilėnų” operoje. Šiais 
metais jis atliks bramanų vado 
Zurgos rolę.

Šiais metais girdėsime taip 
pat jauną solistą iš Lietuvos, 
bosą Liudą Norvaišą, kurį tik
riausiai dar daugelis prisimins 
iš „Pilėnų” operos, jo įtikinan
čiai atliktos kryžiuočių pasiun
tinio Ulricho rolės. „Perlų 
žvejuose” matysime jį vyriausio 
kunigo Nuorabado rolėje.

„Perlų žvejai” pasižymi skam
biomis melodingomis arijomis, 
kuriose atsispindi rytietiška nuo
taika, persunkta svajinga ro
mantiška muzika. Visus suža
vinti yra pirmo veiksmo gale 
tenoro arija, kurią dainuoja 
perlų žvejys Nadir. Nadiro rolę 
dainuos Lietuvos Operos solis
tas Bronius Tamašauskas. Lie
tuvių operos lankytojai tikriau
siai prisimins jo puikų dainavi
mą Čikagoje statytoje prieš 
porą metų operoje „Norma”.

Pirmą kartą Čikagoje šiais 
metais išgirsime solistę Ramutę 
Tumuliauskaitę. Labai sėkmin
gai ji pasirodė su Lietuvos 
Opera Suomijoje, kur ji atliko 
Liucijos rolę operoje „Liucija di 
Lammermoor”. Spektaklio re
cenzijoje didysis Suomijos laik
raštis „Helsinkio žinios” apie ją 
rašė: „Ramutė Tumuliauskaitė 
buvo nuostabi ‘Liucija’. Jos 
skaidrus, skambus balsas ne
trukdomai skambėjo senoje pily
je” (opera buvo pastatyta Ola- 
vinlinos pilyje, kur solistė 
Tumuliauskaitė itališkai daina
vo trijuose spektakliuose). O 
kitas operos kritikas ją apibū
dino: „Ramutė Tumuliauskaitė 
— artistiška solistė. Jos balse 
juntamas trapumas, dvasingu
mas, jausmingumas. Sopranas 
lankstus ir melodingas” (iš 
Dienovidžio Nr. 41,1994 lapkri
čio 11). Pereitų metų lapkričio 
12 d. solistė Ramutė Tumuliau
skaitė „Liucia di Lammermoor” 
operoje dainavo Vilniaus Operos 
ir baleto teatre.

Kartu su Ramute Tumuliau
skaitė Suomijoje dainavo ir 
puikiai pasirodė solistas 
Bronius Tamašauskas, atlikęs 
Edgaro rolę. Abiejų solistų dai
navimu ir vaidyba turėsime 
retą progą pasigėrėti George 
Bizet „Perlų žvejuose” Čikagoje.

Gegužės 14-ji jau čia pat. Pats 
laikas būtų apsirūpinti bilietais, 
jei iki šiol tai nepadaryta. Šiais 
metais Lietuvių operos bilietų 
platinimą apsiėmė tvarkyti 
Anatolijaus Šluto vadovaujama 
dovaninių prekių parduotuvė 
„Patria”, esanti 2638 71st Str. 
Čikagoje.

Pasiteiravus „Patrijoję”, suži
nojome, kad bilietų jau daug yra 
išparduota. Tačiau prisimenant, 
kokia erdvi yra Morton aukštes
niosios mokyklos auditorija, be

M. Krauchunienė

Čikagos Lietuvių moterų klubo stipendįjų komitetas. Iš kairės: Emma 
Petraitienė, Scottie Žukaitė ir Ruth Katadskaitė.

Pasaulio lietuvių centre susirinkę svečiai prie „Velykų stalo” balandžio 22 d. Iš kairės (I eil.): 
Vilė Marchertienė, Baniutė Kronienė, Kristina Razmienė, Otilija Kasperaitienė; II eil.: Aldona 
Palekienė, Alė Karaliūnienė, Zita Dapkienė, Bronė Nainienė, Marcelė Jonušienė, Elena 
Jasinevičienė.

Nuotr. Vytauto Jaainevičiaus

abejo, kad bilietų dar yra 
pakankamas skaičius. Vis dėlto, 
norintiems pasirinkti pageidau
jamas vietas, vertėtų ilgai 
nebeatidėlioti. Bilietų bus 
galima įsigyti ir anksčiau at
vykus į operos spektaklį, bet 
būtų tiksliau to išvengti: prie 
kasos atvykusieji bereikalingai 
gaišta laiką eilėje, užuot 
smagiai pasišnekučiavę erd
viame auditorijos vestibiulyje su 
draugais bei rečiau sutinkamais 
pažįstamais, susipažinę su 
Lietuvių operos programos lei
dinyje pateiktu išsamiu „Perlų 
žvejų” operos aprašymu.

Malonu buvo iš „Patrijos” 
savininko išgirsti, kad užsaky
mų ateina ir iš toliau: bilietų 
užsisakė iš Wisconsino, In
dianos, Michigano, Floridos, 
Kalifornijos, bus svečių net ir iš 
tolimosios Australijos. Sužinojo
me, kad iš Clevelando operos 
bičiulių atvažiuoja pilnas au
tobusas.

Lietuvių operos valdybai, jos 
pirmininkui Vytautui Radžiui 
ir visiems nariams, gausus 
dalyvavimas operoje bus mora
linis atpildas už jų įdėtas ilgas 
darbo valandas, pravažinėtas į 
repeticijas beskaitles mylias ir 
nepalaužiamą ryžtą nepailstant 
tęsti operos meno puoselėjimą 
bei lietuviškos kultūros palaiky
mą išeivijoje.

Juozas Končius

NAŠLIŲ KLUBO VEIKLA

Našlių, našliukų ir pavienių 
klubo narių susirinkimas įvyko 
balandžio 7 d., dalyvaujant 27 
nariams. Susirinkimą atidarė 
vicepirm. Alex Šimkus, pranešė 
liūdną žinią, jog šiais metais 
mirė 4 klubo nariai: Emilija 
Armoška, Helen Leketas, Valė 
Radavičiūtė, Frank Padžiukas. 
A. Šimkus prašė visus atsistoti 
ir pagerbti mirusiuosius tylos 
minute. Šeimos nariams buvo 
pareikštos užuojautos.

Buvo priimta nauja narė — 
Ona Sabastijonas, kurios įsto
jimas į klubą buvo palydėtas 
garsiais plojimais. Nutarimų 
raštininkė Helen Dybas per
skaitė praėjusio susirinkimo 
protokolą, kuris buvo priimtas. 
Kitų valdybos narių pranešimai 
taip pat buvo priimti.

Klubas nutarė suruošti liepos 
9 d. gegužinę Šaulių namuose. 
Ruošimo komisijoje dirbs — An- 
taneta Zustof, Alex Šimkus, kiti 
darbuotojai. Našlių klubas nu
tarė per metus šaukti 3 susi
rinkimus: vasario, balandžio ir 
rugsėjo mėnesiais. Susirinkimo 
metu buvo prisimintos ir ligonės 
— Emily Nemchansky ir klubo 
pirmininkė — Bernice Žem- 
gulis, kuri guli ligoninėje jau 2 
mėnesiai.

Susirinkimui pasibaigus, visi 
buvo pavaišinti šiltu maistu bei 
skirstėsi namo, linkėdami vieni 
kitiems gerų atostogų. Reikalui 
esant, norintieji gali kreiptis į 
klubo valdybą: Rožė Didžgalvis: 
tel. 917-8660. Linkime visiems 
puikių sveikų atostogų!

Rožė Didžgalvis

• Draugo fondas yra tiltas 
į „Draugo” gyvybę.

IŠ ARTI IR TOLI

LIETUVIŠKŲJŲ STUDIJŲ
SAVAITĖ EUROPOJE

42-oji sEuropos lietuviškųjų 
studijų savaitė vyks š.m. 07.30 
- 08.06 d. Hiuttenfelde, Vasario 
16-osios gimnazijoje, Vokietijoje. 
Paskaitas skaitys: Vincas Bar
tusevičius (Wittlich), Viktorija 
Daujotytė (Vilnius), Antanas 
Sabalis (New York), Žibuntas 
Mikšys (Paryžius), Vytautas 
Kubilius) (Vilnius), Tomas S<> 
deika (Kaunas), Virginijus Va
lentinavičius (Vilnius-Praha), 
Algimantas Jankauskas (Vil
nius), Darius Kuolys (Vilnius); 
studijų savaitės moderatoriai — 
Darius Kuolys ir Vincas Natke
vičius, kapelionas — kun. Jonas 
Dėdinas; organizatoriai — Ali
na Grinienė ir Robertas Šnei
deris. Registruotis galima pas 
Aliną Grinienę — Diamantstr. 
7, 80995 Munchen, Deutsch- 
land.

ŽODIS KOLEGOMS 
ŽURNALISTAMS

Kreipiuosi į lietuvišką žur- 
nalizmą tebemylinčius jaunus 
mūsų spaudos bendradarbius, 
kviesdama juos perimti mūsų 
Žurnalistų sąjungos vadova
vimą. Juk mes nenorime, kad 
Žurnalistų sąjunga visai 
išnyktų. Čia jokių ypatingų 
pareigų nėra, nėra ir atly
ginimų — tai meilės darbas savo 
kilmei ir kalbai. Randu Jūsų 
puikius straipsnius spaudoje ir 
tikiuosi, kad atgaivinsite mūsų 
leidinio „Lietuvis žurnalistas” 
leidimą bei pasirodysite su nau
jomis idėjomis. Lauksiu Jūsų 
laiškų. Rūta Klevą Vidžiūnienė, 
23500 Via Galera, Valencia, C A 
91355 Via Galera.

PARAMA JAUNIMUI

š.m. balandžio 22 d. Lietuvių 
Katalikų Religinės Šalpos di
rektorės dr. Nijolė Bražėnaitės - 
Paronetto dėka, direktorė dr. 
Rožė Šomkaitė ir LKRŠ raštinės 
tarnautojos su pagalbininke 
Gina Jankauskaite apsilankė 
naudotų drabužių išpardavime, 
suruoštame Šv. Jono parapijos 
„Catholic Daughters of Ameri
ca”, Piermont, NY. Jų dėka 
buvo gautas didelis kiekis ver
tingų drabužių ir avalynės. Vis
kas tuoj pat supakuota ir išsiųs
ta į Lietuvą katalikiškam jau
nimui. Norintieji finansiniai 
prisidėti prie siuntinių persiun
timo, prašome aukas siųsti: 
Lithuanian Catholic Religious 
Aid, 351 Highland Blvd., Brook- 
lyn, N Y 11207.

NAUJAS KUNIGAS 
LA PLATOJE

Š.m. kovo 25 d. La Platos 
katedroje, Avellanedoje (Ar
gentina) buvo pašventintas nau
jas lietuvis kunigas Nestoras 
Šeštakauskas. Šventinime 
dalyvavo kun. J. Margis, kun. 
Aug. Steigvilas ir grupė parapi
jiečių iš Avellanedos.

Balandžio 2 d. naujas kunigas

apsilankė Aušros Vartų parapi
joje, kur atnašavo iškilmingas 
sekmadienines šv. Mišias ir su
teikė primicijato palaiminimą 
visiems, jose dalyvavusiems. 
Naujas kunigas yra paskirtas 
vikaru Santa Rosa de Lima La 
Platoje.

DĖMESYS ŽODŽIO 
MENININKAMS

Lietuvos spaudoje rašoma, jog 
Kauno „Ąžuolynas”, siekdamas 
visuomenę supažindinti su tais 
išeivijos menininkais, apie ku
riuos okupantas neleido rašyti, 
dabar ruošia programą rašyto
jui Juozui Petrėnui — Petrui 
Taruliui pagerbti.

Kovo pabaigoje Vilniaus me
nininkų rūmuose „ąžuolynie- 
čiai” atliko programą savo gru
pės nariui poetui Robertui 
Keturakiui, 60 metų sulaukus. 
Kūrybą skaitė aktoriai: R. Stali
liūnaitė, L. Zorubaitė, S. Baga- 
liūnas, E. Stančikas ir D. Kaz
lauskienė, Kauno viešosios bib
liotekos direktorė. Dainų pro
gramoje — O. Bečiuvienė ir E. 
Bajotaitienė. Kritikas-Valen
tinas Šventickas, dabartinis 
Lietuvos Rašytojų sąjungos 
pirmininkas, analizavo R. Ketu
rakio poeziją.
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Komp. Juozas Bertulis.
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PARODA APIE 
JUOZĄ BERTULĮ

Juozas Bertulis buvo ne tik 
kompozitorius, muzikos teore
tikas, bet ir pedagogas, chor
vedys, vargonininkas, koncertų 
rengėjas, spektaklių režisierius. 
Jis buvo vienas pirmosios Dainų 
šventės, vykusios 1924 m. Uk
mergėje, organizatorių. Nuo 
1944 m. gyveno JAV — Čika
goje, čia mirė ir palaidotas 1969 
m. Juozo Bertulio kūrybinis 
palikimas gan gausus: apie 300 
kompozicijų — simfonija, opere
tės, baletai, kantatos, giesmės, 
kūriniai fortepijonui, vargo
nams, dainos vaikams ir t.t. Ina 
Bertulytė-Bray, kompozitoriaus 
duktė, gyvenanti Colorado vals
tijoje, Panevėžio viešosios bib
liotekos muzikos skyriui pado
vanojo tėvo gaidų ir nuotraukų 
iš šeimos albumo, todėl tą 
medžiagą ir kitą, atvežtą iš 
Lietuvos Mokslo akademijos bei 
valstybinės Martyno Mažvydo 
bibliotekos, Panevėžio ir apy
linkių gyventojai galėjo pama
tyti specialioje parodoje, suruoš
toje balandžio 12 d. G. Petkevi
čaitės-Bitės viešosios bibliotekos 
muzikos ir meno literatūros 
skyriuje. Parodos atidaryme 
dalyvavo Panevėžio konserva
torijos dėstytojos V. Žigienė ir 
N. Jocaitė.
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