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W. Christopher piktai 
atsiliepė apie Dūmos 

nutarimą 
Kijevas, kovo 19 d. (NYD -

JAV valstybės sekretorius War-
ren Christopher, trečią kartą 
šešių savaičių laikotarpyje 
susitikęs su Ukrainos prezi
dentu Leonid Kučma, piktai 
atsiliepė apie Rusijos Dūmos 
te i s inės gal ios neturinčią 
rezoliuciją, kurioje Sovietų 
Sąjungos išardymas buvo pa
vadintas neteisėtu, rašo Steven 
Erlanger „The New York 
Times" (NYT) dienraštyje. 

Tai buvo ligšiol aštriausias 
JAV pareigūno pasisakymas 
apie komunistų bei nacionalistų 
dominuojamoje Rusijos Dūmoje 
nuolat augančias imperialis
tines nuotaikas. W. Christopher 
Rusijos parlamento žemesniųjų 
rūmų pravestą nutarimą pava
dino „labai neatsakingu". 

„Jis sukėlė nerimą mumyse, 
kaip žinau ji sukėlė ir Ukrai
nai", kalbėjo sekr. Christopher. 
„Prezidentas Kučma teisingai 
kalbėjo, kai sakė, kad istorijos 
srovė negali būti apsukta. Uk
raina ir kitos buvusios Sovietų 
Sąjungos šalys yra nepriklauso
mos, suverenios šalys. Tarptau
tinė bendruomenė turi atmesti 
bet kokj vienašališką bandymą 
pakeisti jų statusą", kalbėjo 
Christopher. 

Rusijos prezidentas Boris 
Jelcin Dūmos veiksmą pavadino 
„skandalu", bet jo populia
rumas yra žymiai nukritęs 
v iešuosiuose apklausinėji
muose, artėjant prezidento 
rinkimams birželio mėnesį, o 
populiariausias kandidatas yra 
komunistas Gennadij Ziuganov. 

Jungtinių Valstijų pareigūnai 
sakėsi vengią skirti per daug dė
mesio su Rusijos prezidentiniais 
rinkimais susijusiam Dūmos 
veiksmui. Bet, anot jų, Warren 
Christopher nori „anksti pa
žymėti poziciją", kad bet kokia 
buvusios Sovietų Sąjungos res
publikų atnaujinta sąjunga, ku
ri nebūtų visiškai savanoriška, 
būtų nepriimtina. 

Vėliau W. Christopher paste
bėjo, kad Dūmos veiksmas „tu
rėjo savotiško bauginimo požy
mių" ir kad „atrodė išmintinga 
pareikšti savo pažiūras iš anks
to". 

Laisva ir nepriklausoma Uk
raina, kuri šiuo metu iš JAV 
gauna 225 milijonus dolerių 
paramos kasmet, palyginus su 
100 milijonų dolerių Rusijai, yra 
„gyvybiškai svarbus Jungtinių 
Valstijų interesas", pasakė 
vienas JAV pareigūnas. 

Anot sekretoriaus Christopher, 
JAV „remia Ukrainos augan
čius ryšius su Vakarais ir 
Europos institucijomis, jų tarpe 
ir „Partnerystę vardan taikos". 
W . Christopher pagyre tai, kad 
Ukraina mielu noru pasisiūlė 
būti šeimininke Partnerystės 
programos kariniams prati
mams. Nors Ukraina nežada 
prašyti narystės NATO gynybos 
sąjungoje, ji nori turėti atskirą, 
specialų ryšį su NATO, pana
šiai, kaip Rusija turi, informavo 
Kijeve esantys Vakarų šalių 
diplomatai. 

Prezidentas Leonid Kučma 
padėkojo sekretoriui Christo
pher, bet kalbėjo atsargiai: 
„Manau, jog suprantate, kad 
šiandien Ukrainai reikalin
gas politinis stabilumas kaip 
niekad anksčiau". Pripažinęs, 
kad Rusijos Dūmos nutarimas 
nėra svarbus teisiniu atžvilgiu, 
jis tačiau pabrėžė, kad anaiptol 
jo negalima ignoruoti „sociali
niu bei politiniu požiūriu". Anot 
jo, Dūmos nutarimas tik paska
tins NATO narystės prašančias 
šalis aktyviau jos siekti. 

W. Christopher pažadėjo, kad 
balandžio 26 d., Černobylio 
atominės avarijos dešimtosios 

Baltijos šalys kvies kaimynus 
į karinių pajėgų vadovų 

posėdžius 

Kovo 10 d. Kaune, minint tibetiečių sukilimo sąjūdžio dieną, virš Kauno savivaldybės rūmų buvo 
iškelta Tibeto vėliava Čia pat, Vytauto Didžiojo paminklo papėdėje, Įvyko paminėjimas Tibeto 
nepriklausomybei paremti, prisimenant kaip 1959 a. tibetiečiai sukilo prieš kinų okupaciją, bet 
sukilimas buvo žiauria: numalšintas. Tibeto emigracine vyriausybė Indijoje viena pirmųjų pripaži
no Lietuvos nepriklausomybę. Reikalaujant nepriklausomybės Tibetui, pareikštas protestas Kini
jai ir dėl areštavimo šešiamečio vaiko, kur] tremtyje esantis Tibeto vadovas Dalai Lama pripažino 
tikruoju aavo įpėdiniu Nuotr. E. Katino „Kauno dienoje" 

Yra norinčių referendumo dėl 
žemės pardavimo 

užsieniečiams 
Vilnius, kovo 20 d. (AGEP) -

Tautos Pažangos Partija antra
dieni Vyriausioje rinkimų komi
sijoje klausinėjosi dėl galimybės 
surengti referendumą. Pasisa
kydama prieš žemės pardavimą 
užsieniečiams, Tautos Pažangos 
Partija siekia, kad Konstituci 

Pasak jo, ši partija norėtų 
balandžio pradžioje pradėti 
rinkti parašus. 

Kad referendumas būtų su
rengtas, nuo to laiko, kai Vy
riausioji rinkimų komisija įre
gistruoja iniciatyvinę grupe ir 
patvirtina referendumui teikia

mą tekstą, būtina per du mėne
sius surinkti 300,000 Lietuvos 
piliečių parašų. 

Kaip žinoma, antradieni Sei
mas pirmuoju balsavimu pritarė 
daugumos Seime atstovaujamų 
partijų sutarimu pateiktam 
Konstitucijos 47 str. papil
dymui. Jei po trijų mėnesių 
įvyksiantis antrasis balsavimas 
bus sėkmingas, Lietuvos ne že
mės ūkio paskirties žemę galės 
įsigyti ir užsienio valstybių 
piliečiai. 

sukakties proga, Jungtinės jos 47 straipsnio keitimas būtų 
Valstijos Ukrainai duos 10 sprendžiamas referendumo ke-
milijonų dolerių vertės medici
ninės pagalbos ir važiuojančią 
laboratoriją radioaktyvuanii tir
ti. 

Lankydamas vaikus Nr. 14 
Pediatrinėje ligoninėje Kijeve, 
nukentėjusius per Černobylio 
avariją, W. Christopher prisi
pažino esąs giliai sujaudintas. 

Rusijos 
ambasadorius apie 

Dūmos nutarimą 
Vilnius, kovo 19 d. (Elta) -

Antradienį Lietuvos Seimo pir
mininkas Česlovas Juršėnas 
priėmė Rusijos Federacijos 
ambasadorių Lietuvoje Nikolaj 
Obertyšev ir pareiškė susirū
pinimą dėl neseniai Rusijos 
Dūmos priimtų nutarimų anu
liuoti 1991 metų gruodžio 
mėnesio susitarimus dėl Sovietų 
Sąjungos paleidimo. 

Rusijos ambasadorius išdėstė 
oficialią Rusijos poziciją dėl šių 
nutarimų. Jis sakė, kad nutari
mai prieštarauja Rusijos Fede
racijos Konstitucijai, ir tarp
tautinės teisės požiūriu negali 
turėti jokių poveikių Rusijai. 

liu. 

Vyriausiosios rinkimų komisi
jos pirmininkas Zenonas Vai-
gauskas BNS korespondentui 
pasakė, kad Tautos pažangos 
partijos valdybos pirmininkas 
Egidijus Klumbys antradienį 
kreipėsi tik pasi informuot i dėl 
referendumo organizavimo. 

Jokie referendumui surengti 
reikalingi žingsniai dar 
nepadaryti, sakė Z. Vaigauskas. 

Bėgliai iš Bangladešo 
stumdomi tarp Lietuvos ir 

* Baltarusijos 
Vilnius, kovo 15 d. (AGEP) -

Penktadienį po Vilniaus gele
žinkelio stotį blaškėsi 35 bėgliai 
iš Bangladešo, įstrigę pusiauke
lėje tarp tėvynės ir išsvajotųjų 
Vakarų. Bėglių grupę atgal į 
Lietuvią išsiuntė baltarusių pa
sieniečiai, Lietuvos pasienyje iš
laipinę juos iš traukinio, vy-

Vėl bus bandoma pravesti 
Lito patikimumo garantijas 

Norvegijos premjerė lankėsi 
Vilniaus universitete 

Vilnius, kovo 19 d. (Elta) -
Su oficialiu vizitu dvi dienas 
Lietuvoje viešėjusi Norvegijos 
premjerė Gro Harlem Brund-
tland antradienį lankėsi sena
jame Vilniaus universitete. 
1992 m. čia įkurtoje Skandina 
vistikos katedroje norvegiškai 
pasikalbėjo su studentais, 
apžiūrėjo restauruotą senųjų 
rūmu ansamblį. 

Universiteto auloje Norvegijos 
ministrė pirmininkė Lietuvoje 
akredituotiems diplomatams, 
šios aukštosios mokyklos senato 
nariams, profesūrai ir studen
tams perskaitė paskaitą apie 
Norvegijos ir Lietuvos istori
nius ryšius ir Europos ateitį. 

, .Jūsų šal is kuria naują 
visuomenę, naujas institucijas, 
bet Norvegija ir visas pasaulis 
nepamiršo, kad lietuviai yra 

Vilnius, kovo 20 d. (AGEP) -
Lito patikimumo įstatymo pa
taisos bus priimtos tokios, ko
kias siūlė prezidentas Algirdas 
Brazauskas, įsitikinęs Seimo 
LDDP frakcijos seniūnas Gedi
minas Kirkilas. įstatymo patai
sos, kuriomis, pagal projektą, 
valstybė garantuotų stabilų lito 
kursą dolerio atžvilgiu iki 1998 
m. pabaigos, pradėtos svarstyti 
skubos tvarka. Tačiau svarsty
mas įklimpo, opozicinėms parti
joms nesutinkant su projektu. 

Siekdama išvengti kalbų apie 
galimą lito vertės sumažinimą, 
LDDP prieš savaitę pasiūlė 
visoms politinėms partijoms 
susitarti ir parengti visoms 
priimtiną projektą. Tačiau 
praėjusį penktadienį vykusios 
konsultacijos buvo nesėkmin
gos, ir jų dalyviai nutarė at
sisakyti pataisų. 

Trečiadienį spaudos konferen
cijoje Gediminas Kirkilas 
pareiškė, kad LDDP frakcijos 
atstovai „nepakankamai laikė 
pozicijas". „Jeigu yra toks 
prezidento siūlymas, jis yra vi
siškai logiškas", sakė frakcijos 
seniūnas. Pasak jo, spekuliaci
jos lito temomis daro akivaiz
džią žalą, ir jis apgailestavo, kad 
nepavyko susitarti. 

G. Kirkilas pabrėžė, kad Esti
joje prieš rinkimus buvo susitar-

.ta „ir niekas dėl kronos priri

šimo nespekuliuoja"., ,Deja, Lie
tuva mėgsta sukomplikuoti 
įvairias problemas", konstatavo 
valdančiosios frakcijos seniū
nas. 

kusio į Rusiją. 
Lietuvos migracijos tarnybos 

jau antrą kartą nesėkmingai 
mėgino išsiųsti minėtąją grupę 
per sieną su Baltarusija, iš ku
rios teritorijos jie nelegaliai 
pateko į Lietuvą. 

Bėglių grupei kovo pradžioje 
migracijos tarnybos davė lai
kinas Lietuvos vizas ir praėjusį 
savaitgalį pamėgino išsiųsti 
juos į Baltarusiją. Tačiau balta
rusių pasienieiiai jų neįsileido 
nei tuomet, nei antrąjį kartą 
ketvirtadienį. Laikinąsias vizas 
turintys bangladešiečiai forma
liai turi teisę keliolika dienų bū
ti Lietuvoje, tačiau neturi pini
gų ir jiems reikia globos. 

Vilnius, kovo 20 d. (BNS) -
I būsimus Baltijos šalių karinių 
pajėgų vadovų susitikimus būtų 
naudinga kviestis ir kaimyni
nių valstybių karininkus. Tok j 
nutarimą priėmė Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos karinių pajėgų 
vadovai, pasibaigus jų dvi die
nas trukusiam pasitarimui. 

Anot Estijos karinių pajėgu 
vadovo Johannes Kert, kalbėju 
sio spaudos konferencijoje tre
čiadienį, į Vilniuje vykstančius 
pasitarimus galima būtų pa
kviesti lenkus, į Rygoje vyks
tančius — danus ir Taline vyks
tančiuose pasitarimuose galėtų 
dalyvauti ir suomiai. Jo nuo
mone, „Baltijos šalims būtų 
nenaudinga kurti kokią nors 
uždarą karinę sąjungą". 

Tačiau tuo tarpu, tokie pla
nai teegzistuoja karininku 
pokalbiuose, juos įgyvendinti 
turėtų trijų Baltijos šalių 
politikai, pažymėjo Lietuvos 
karinių pajėgų vadovas genero
las Jonas Andriškevičius. Jis in
formavo, kad šį kartą triskart 
per metus vykstančiame kari 
nių vadovų pasitarime pagrin
dinė tema buvo šių šalių Jung 
tinių Tautų taikos palaikytojų 
BALTBAT bataliono perspekty
vos ir galimybė sukurti pakai
talą šiam batalionui. 

Karinių pajėgų vadovai tačiau 
atsisakė informuoti apie savo 
pokalbių detales, pasakydami. 
jog jų nutarimai pirmiau bus 

pateikti jų šalių gynybos mi
nisterijų vadovams, kai bus 
nutarta kaip ir kada bus ple 
čiamas Baltijos šalių dalyva
vimas tarptautinėse misijose. 

Politiniams vadovams taip 
pat bus pateikti jų pasiūlymai 
dėl jungtinio jūrų išminavimo 
laivyno. „Nuo Antrojo pasau
linio karo laikų Baltijos jūroje 
palikta pavojingų minų. kurios 
turi būti sunaikintos", pasakė 
generolas Andriškevičius. Esti
jos karinių pajėgų vadas infor
mavo, kad vien Estijos teritori
niuose vandenyse yra 40,000 to
kių minu. 

Latvijos kariuomenės vadas 
pulk. Juris Dalbins minėjo, kad 
buvo kalbama ir apie Latvijos 
pilotų siuntimą mokslui j Lie
tuvos Karine Akademija 

Paprašyti išreikšti savo pa
žiūras i Baltijos šalių karine 
sąjungą, visi trys vadovai pa
brėžė, kad tai ne jų uždavinys ir 
patvirtino, kad posėdžiuose apie 
tai nekalbėjo. 

Paskutiniame savo regulia
riame posėdyje praėjusį gruo
džio menesj visų trijų šalių 
karinių pajėgų vadovai pirmą 
karta užsiminė apie tokios są
jungos galimybę. Vėliau, tokią 
minti sukritikavo daugelis Ral 
tijos šalių politiku, sakydami, 
kad atskiros karinės sąjungos 
sukūrimas trukdys šių saiių 
įstojimui j NATO. 

Lietuvos spauda apie 
Konstitucijos papildymą 

Seimas paskyrė Konstitucinio 
Teismo teisėjus 

sena tauta, o Lietuva — sena 
pasaulio valstybė", sakė Gro 
Harlem Brundtland. Ji teigė, jog 
skaityti paskaitą Vilniaus uni
versitete, įkurtame 60 metų 
anksčiau už Harvardo ir net 225 
metais anksčiau už Oslo univer
sitetus, jai yra didelė privilegija. 

Kalbėdama apie prekybinius, 
mokslo ir kultūros ryšius, aukš
toji viešnia pabrėžė tai, kad Nor
vegija niekada nepripažino Lie
tuvos aneksijos ir okupacijos. 

„Šiandien Lietuva ir Norvegi
ja yra valstybės - partnerės, 
drauge kuriančios saugesnę ir 
stabilesnę Europą", sakė Norvegi
jos premjerė. Ji akcentavo, jog 
pagrindinė žemyno saugumo po- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ ^ ^ _ _ _ 
litikos dominantė yra ekono- jusi su Europos Sąjunga, taip 
minė integracija. pat ir kitos Skandinavijos šalys 

Viešnia taip pat sakė, kad aktyviai rems Lietuvos siekį 
Norvegija, būdama artimai susi- tapti Europos Sąjungos nare. 

Vilnius, kovo 14 d. (AGEP) -
Lietuvos Seimas ketvirtadienį 
paskyrė tris Konstitucinio teis
mo teisėjus. Slaptame balsavi
me dėl teisėjų dalyvavo 100 par
lamentarų. Parlamentarai į šias 
pareigas 87 balsais už paskyrė 
Seimo narį Egidijų Jarašiūną, 
80 Seimo narių pritarė teisingu
mo ministro Jono Prapiesčio 
skyrimui ir 69 sutiko skirti Vil
niaus universiteto docentą, Vy
riausiosios rinkimų komisijos 
pirmininko pavaduotoją Augus
tiną Normantą. 

Prieš balsavimą parlamento 
posėdyje vykusiose diskusijose 
visi kalbėję Seimo nariai gyrė 
skiriamų teisėjų profesines sa
vybes ir aukštą kvalifikaciją. 

Konstitucinio Teismo teisėjus 
devyneriems metams skiria 
Seimas. Tačiau pirmą kartą for
muojant Konstitucinį teismą 
1993 m., trys iš devynių teisėjų 
buvo paskirti trejiems, o trys — 
šešeriems metams. 

Trejiems metams buvo paskir
ti Stasys Sedbaras, Algirdas 
Gailiūnas ir Stasys Stačiokas. 
Pirmojo įgaliojimai baigiasi 
kovo 16 d., o kitų — kovo 18 
dieną. Tada darbą pradės nau

jieji teisėjai. Konstitucinio 
Teismo kandidatus siūlo Lietu
vos prezidentas, Seimo pir
mininkas bei Aukščiausiojo 
Teismo pirmininkas. 

Prezidento Algirdo Brazausko 
pasiūlytas kandidatu 43 metų 
teisininkas Augustinas Nor
mantas nuo 1975 metų iki šiol 
dirbo Vilniaus universiteto 
Teisės fakulteto Valstybinės tei
sės katedroje. Ketverius metus 
jis buvo tikslinėje aspirantūroje 
Maskvos Lomonosovo universi
tete. Nuo 1993 m. iki šiol jis bu
vo Vyriausiosios Rinkimų Ko
misijos pirmininko pavaduoto
jas bei Seimo Valstybės ir teisės 
komiteto patarėjas. 

Seimo pirmininko Česlovo 
Juršėno pasiūlytas kandidatu 
43 metų teisininkas konser
vatorius Egidijus Jarašiūnas 
buvo kovo 11-osios Nepriklau
somybės Aktą paskelbusios 
Aukščiausiosios tarybos depu
tatas, iki šiol buvo Seimo narys, 
dirbo Valstybės ir teisės komi
tete. Jis yra vienas Lietuvos 
Konstitucijos rengėjų, buvo 
narys darbo grupes, rengusios 
Konstitucijos 47 str. papildymo 
projektą. 

Vilnius, kovo 20 d. — Dien
raštis „Diena" informuoja apie 
antradienį Seime vykusį Kon
stitucijos 47-ojo straipsnio 
papildymo svarstymą ir pirmąjį 
balsavimą už šį papildymą. 
Buvo reikalinga 94 Seimo narių 
balsų, kad pasiūlymui būtų pri
tarta. Tuo tarpu už pakeitimą 
balsavo net 114 Seimo narių. 
Prieš keitimą balsavo iš viso 12 
Seimo narių. 

Plačiau apie tai rašoma „Lie
tuvos aide" pateiktoje Rimanto 
Varnausko korespondencijoje 
„įveiktas pirmasis Konstitucijos 
papildymo barjeras". Čia išvar
dijami Seimo nariai, balsavę 
prieš: Albinas Albertynas 
(LDDP), Kazimieras Antanavi
čius (nepriklauso frakcijai). 
Alvydas Baležentis <nepr.>. 
Algirdas Endriukaitis 'Liet 
Sąjūdis), Kęstutis Gaška <nepr.). 
Kęstutis Jaskelevičius (nepr.) 
Leonas Milčius (tautininkai). 
Saulius Pečeliūnas (demokra
tai), Benediktas Rupeika 
(LDDP) Mečislovas Treinys 
(tautininkai), Kazimieras Uoka 
(Sąjūdis), Julius Veselka (Liet. 
Ateities forumas). įvardijami ir 
susilaikę: Zenonas Adomaitis 
(LDDP), Gabrielis Mincevičius 
(Lietuvos Lenkų Sąjunga). Vy
tautas Petkevičius (LDDP). Val
das Petrauskas (demokratai1. 
Juozapas Tartilas (demokratai) 

Šis klausimas komentuojamas 

Aukščiausiojo Teismo pirmi 
ninko Egidijaus Kūrio pasiū
lytas kandidatu 43 metu teisin
gumo ministras Jonas Prapies 
tis taip pat buvo Aukščiausio 
šios Tarybos deputatu, vadovą 
vo teisinės sistemos komisijai 

Jis dalyvavo rengiant konsti 
tucinius, baudžiamuosius, baus 
mių vykdymo ir kitus teisines 
reformos įstatymus 

ir „Lietuvos ryto"' redakcijos 
skiltyje „Laiko ženklai". Pasak 
autorių, antradienio balsavi
mas Seime tėra polit inė 
deklaracija, kuri pati savaime 
dar negarantuoja Lietuvos 
geresnės ir saugesnės ateities, 
dar nepriartina jos prie Europos 
Sąjungos ir vargu ar panaikina 
kitose valstybėse kylančias abe
jones del Lietuvos pasiryžimo 
integruotis į Europą. 

Be to pažymima, kad priėmus 
šį įstatymą. ..būtų diskrimi 
nuojamos tos valstybės, kurios 
neatitinka 'Lietuvos pasirinktos 
europinis ir transatlantines 
krypties' ". 

Seimas p r i t a r ė 
Konstitucijos 47 str. 

papi ldymui 
Vilnius, kovo 19 d. 'Elta) — 

Antradieni Lietuvos Seimas 
vardiniu balsavimu pritarė 
Lietuvos Respublikos Konsti
tucijos 47 straipsnio papildymo 
projektui. 1̂  131 posėdyje 
dalyvavusio parlamentaro 114 
balsavo už. prieš — 12. susilaikė 
— 5. 

Antras balsavimas, būtinas 
konstitucinei pataisai (teisinti, 
turėtu įvykti birželio pabaigoje. 

Konstitucijos 47 straipsnio pa
pildymo projektas reglamentuo
ja žemes pardavimą užsienie
čiams, savivaldybėms ir kitiems 
nacionaliniam-^ subjektams. 

KALENDORIUS 

Kovo 21 d.: Mikalojus. 
Benediktas. N'ortautas, Sanga. 

. Kovo 22 d.: Kotryna, 
Rcnvenutas. Oktavian;i>. Ged 
gandas. Gante 1388 m. įsteigta 
Vilniaus vyskupija 1868 m 
(,'imr Vilius Storasta Vvdūnas 

• 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 

D E T R O I T , M I 

SĖKMINGOS 
REKOLEKCIJOS 

Sv. Antano bažnyčioje kovo 
15-17 d. rekolekcijas pravedė 
kun. Vytautas Vaičiūnas, 
Kauno Vytauto Didžiojo uni
versiteto Teologijos-filosofijos 
universiteto dekanas ir Kauno 
kunigų seminarijos profesorius. 
Jis minėtomis dienomis aukojo 
šv. Mišias ir sakė jautrius bei 
įdomius pamokslus. Po šv. Mi
šių šeštadieni, kovo 16 d., ir 
sekmadienį, kovo 17 d., kun. 
Vaičiūnas pabendravo su detroi-
tiečiais, dalyvaudamas kavu
tėje, cepelinų pietuose ir „Švy
turio" jūros šaulių kuopos me
tiniame susirinkime. Parapi
jiečiai ir svečiai turėjo progą 
geriau su juo susipažinti. Šv. 
Antano parapijos klebonas kun. 
Alfonsas Babonas savo ir visų 
parapijiečių vardu dėkoja gerb. 
kun. profesoriui Vaičiūnui už 
atsilankymą ir suteikimą 
dvasinio džiaugsmo. Iš Šv. An
tano parapijos kun. Vaičiūnas 
vyks į Dievo Apvaizdos parapi
ją, Southfield, MI, o po to 
keliaus į Los Angeles, Šv. 
Kazimiero parapiją. Linkime 
kun. Vaičiūnui geriausios sėk
mės ateityje. 

Regina Juškaitė 

REKOLEKCIJOS DIEVO 
APVAIZDOS BAŽNYČIOJE 

Rekolekcijos Dievo Apvaizdos 
parapijos bažnyčioje vyks kovo 
22-24 d. Rekolekcijas praves Vy
tauto Didž. universiteto Teolo
gijos-filosofijos fakulteto deka
nas prof. kun. Vytautas Vaičiū
nas. Visi kviečiami dalyvauti 
šiame dvasiniame atsinauji
nime. 

buvusiam iždininkui ir geram 
šauliui Albinui Grigaičiui už jo 
talką įruošiant naują šulinį 
„Pilėnų" stovyklavietėje ir 
nuolatinę talką įvairiuose dar
buose. 

Valdyba pasiliko ta pati: 
vadas — Mykolas Abarius, 
vicevadas — Juozas Kinčius, 
sekretorė — Onutė Abarienė, 
iždininkas — Algis Macionis, 
moterų vadė — Onutė Selenie-
nė, administratorius — Vacys 
Slušnys. Revizijos komisiją su
daro — Alfonsas Gumbrys. Dva
sios vadas — kun. Alfonsas Ba
bonas. 

Buvo susipažinta su svečiu iš 
Lietuvos — kun. prof. Vytautu 
Vaičiūnu, kuris lankėsi Detroi
te ir pravedė rekolekcijas Šv. 
Antano parapijos bažnyčioje. 
Kaunietis kunigas Vytautas 
Vaičiūnas, Vytauto Didžiojo 
universiteto Teologijos-filoso
fijos universiteto dekanas ir 
Kauno kunigų seminarijos pro
fesorius sveikino visus šaulius 
ir linkėjo Dievo palaimos ir 
toliau dirbti tėvynės labui. 

Vadas M. Abarius sveikino 
profesorių kun. Vaičiūną šaulių 
kuopos vardu, linkėdamas jam 
geriausios sėkmės ateityje ir iš
reiškė viltį kada nors susitikti 
Kaune. 

Vadas Abarius padėkojo vi
siems už nuolatinę talką.Prašė 
neatsisakyti, kai būsime pra
šomi pagalbos ateityje. Kuopos 
narių mažėja, gretos retėja, tad 
reikia, kad visi prisidėtų ir dirb
tumėme kartu bendromis jė
gomis. 

Juozas Kinčius ir Onute Sele-
nienė buvo pakelti Garbės 
šauliais. Susirinkimas baigtas 
Tautos himnu. 

Po susirinkimo vyko vaišės, 
kurias paruošė sesės šaulės — 

Po sėkmingu rekolekcijų Detroito Šv, Antano lietuvių parapijoje. Iš k. — 
klebonas kun. Alfonsas Babonas ir rekolekcijas vedės Kauno Vytauto Didž. 
universiteto prof. kun. Vytau tas Vaičiūnas. . , , D . . . . . 

y J Nuot r Reginos J u š k a i t ė s 
„ŠVYTURIO" KUOPOS 

METINIS SUSIRINKIMAS 

„Švyturio" jūros šaulių kuo
pos metinis narių susirinkimas 
kovo 17 d. vyko Šv. Antano 
parapijos patalpose. Dalyvavo 
30 narių ir svečių. Susirinkimą 
pradėjo ir jam vadovavo kuopos 
vadas Mykolas Abarius. Kuopos 
kapelionas kun. Alfonsas Ba
bonas sukalbėjo invokaciją. 
Susikaupimo minute buvo prisi
minti ir pagerbti pernai miru
sieji nariai: Simonas Bosas, Sta
sys Petrauskas, Antanas Su-
kauskas, Albinas Bubnelis. 
Janina Vaitiekienė, Valerija 
Barauskienė ir Liudvika Ma 
cionienė 

Praėjusio metinio susirinkimo 
protokolą perskaitė sekretorė 
Onute Abarienė. Vadas prane 
šė. kad vyko trys gegužinės. 
Iždininkas Algis Macionis pra
nešė kuopos iždo stovį. Moterų 
vadė Onutė Selenienė padėkojo 
visoms talkininkėms už viso
keriopą pagalbą. Prašė, kad ir 
šįmet neatsisakytų, kai bus pra
šomos pagalbos. 

Vadas Abarius padėkojo vi
siems nariams už nuolatine 
pagalbą Padėkojo kun. Alfonsui 
Babonui už dvasinį patarna 
vimą. Stasio Butkaus šaulių 
kuopos vadui. Jonui Šostakui už 
jo talką ruošiant gegužines, 

Tai t ik dalis Detroito šokėjų, 
„Žiburio" lituanistines moky 

besiruošiančių v - kti i Dešimtąją Tautinių šokių švente Čikagoje. 
klos šokėjai su vadove Lėle Viskantiene. 

Onutė Abarienė ir Onutė Sele
nienė. Nariai ir svečiai dar il
gokai šnekučiavosi ir bendra
vo su draugais. 

PRIEŠVELYKINIS 
RENGINYS 

Šv. Antano parapijos moterys 
Verbų sekmadienį, kovo 31 d., 
tuoj po 9 ir 10:30v r. šv. Mišių, 
ruošia priešvelykinį pyragų, 
tortų ir namuose gamintų sūrių 
pardavimą. Veiks ir gausūs 
Velykų stalo patiekalų laimė
jimai. Visuomenė kviečiama at
silankyti, apsipirkti ir paban
dyti savo laimę dovanu laimėji
muose. Apsilankymu paremsite 
savo parapija. Pakvieskite savo 
draugus ateiti ir nusipirkti įvai
rių skanumynu Velykų stalui. 
Visi kviečiami ir mielai laukia
mi. 

PAGALBOS RANKA 
VARGSTANČIAM 

Detroito „Lietuvos Dukterys" 
padeda daugiavaikėms šei
moms, ligoniams, žmonėms su 
negalia ir našlaičiams Lietu
voje, bei pagalbos reikalingiems 
tautiečiams čia, mūsų apy
linkėje. 

Verbų sekmadieni (kovo 31 d.) 
Dievo Apvaizdos parapijos ka
vinėje bus Velykinių kepsnių 
išpardavimas. 

„Lietuvos Dukterys" kvie
čia visus tautiečius ten pat pasi
vaišinti pyragaičiais ir nusi
pirkti Velykoms skanumynų. 

Prašome paremti „Dukterų" 
darbus. 

Detroito 
„Lietuvos Dukterys" 

N O R W O O D , M A 

PRASMINGI VASARIO 
16-TOS IR ŠV. 

KAZIMIERO MINĖJIMAI 

Šio Bostono priemiesčio lietu
viai Vasario 16-tąją šventė 
mėnesio pradžioje. Prelegentu 
buvo kitatautis Richard Dunn, 
inžinierius žymios Stone & 
VVebster įstaigos. Jis Lietuvos 
valdžios buvo pasamdytas su
tvarkyti elektros jėgainės eko
logiją Elektrėnuose. R. Dunn 
jau trylika kartų lankėsi Lietu
voje. Jis yra kvalifikuotas 
agronomas, tai laisvalaikiu jam 
teko supažindinti Lietuvą su 
geriausios kokybės bulvių rūši
mi. Minėjimo dalyviai sužavėti 
klausėsi kalbėtojo pasakojimų 
apie jo keliones į Lietuvą. Nors 
sniego gausa ir šaltis gerokai 
apribojo klausytojų skaičių, ta
čiau susirinkusių minėiiman 
žmonių būrelis suaukojo kelis 
šimtus dolerių Lietuvos Religi
nei Šalpai. Minėjimą suruošė 
Lietuvos Vyčiai ir jų kuopos pir
mininkas Stasys Wasil (Vasi
liauskas). 

Gausesnis žmonių būrys susi
rinko sekmadienį, kovo 3 d., į 
šv. Kazimiero šventę. Dr. To
mas A. Michalskis. buvęs Lietu
vos Respublikos ambasados sek
retorius, savo kalboje pateikė 
plačią Lietuvos istorijos geopo
litinę apžvalgą nuo ankstyviau
sių laikų iki šio dešimtmečio. 
Jis pabrėžė, kad Lietuvos vieta 
centrinėje Europoje daug kuo 
parodo mūsų tautos pergyveni
mus gyvenant tarp milžiniškų 
priešų Paaiškino, kaip ir kokiu 
būdu Lietuvos istorija vystėsi, 
kai Gediminaičiai iš anu laiku 
dviejų skaudžių pasirinkimu. 
nusprendė verčiau kreiptis per 
lenkus į Romos katalikų vaka
rus, negu j ortodoksiškus rytus 

Klausytojai arti valandos ati
džiai klausėsi šios moksliškos 

paskaitos, pateiktos populiariu, 
jiems suprantamu būdu. Dauge
lis dalyvių pirmą kartą turėjo 
progą išgirsti tokią išsamią 
istorinę apžvalgą. Dr. Michals
kis teigė, kad lietuvių būdo 
stiprumas padėjo lietuvių tautai 
praeityje išsilaikyti. Šiandien 
tas būdo tvirtumas yra būtinas, 
kad Lietuva vel „atsistotų ant 
kojų". 

Vincas Valkavičius 

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

SAUSIO MĖN. 
PABENDRAVIMO PIETŪS 

Sausio 9 d. pabendravimo pie
tuose šalia vietinių Floridos 
gyventojų dalyvavo ir nemažai 
„Sniego paukštelių", sugužėju
sių į pietinę Floridą nuo šiaurės 
valstijų šalčių. Dalia Augūnienė 
paskaitė pranešimą apie Lietu
vos Operos 75-ių metų sukaktį. 
Lietuvos Operos pirmasis spek
taklis įvyko 1920 m. gruodžio 31 
d., kai buvo pastatyta „Travia
tos" opera, ners esant ir labai 
sunkioms sąlygoms, nes truko 
orkestro daiyvių, choristų ir 
dainininkų bei šokėjų. Svar
biausius vaidmenis „Traviatoj" 
atliko Adelė Nezabitauskai 
tė-Galaunienė, Kipras Petraus
kas, Antanas Kutkus. Dirigen
tas buvo Juozas Tallat-Kelpša. 
Orkestre buvo tik 24 dalyviai. 

Taip gimė Lietuvos opera, ta
pusi labai populiari, o opera 
„Traviata" tapo metine tradici
ja, ir dabar tebetęsiama Lie
tuvoje. 

Apie savo patirtį Lietuvoje 
kalbėjo PalmBeach apylinkėje 
viešintis Geoteborgo u-to Švedi
joje profesorius emeritas dr. Ed
vardas Varnauskas. 

J U N O B E Ą C H , F L 

LIETUVOS DUKTERŲ 
JUNO BEACH SKYRIAUS 
METINĖ MADŲ PARODA 

Š.m. sausio'20 d. Oceanview 
Metodistų bažnyčios salėje vyko 
metinė, labai populiari, Lietu
vos dukterų ruošiama madų pa
roda. Parodos pelnas skiriamas 
Lietuvoje daugiavaikėms šei
moms, našlaičiams bei sene
liams šelpti. 

Lietuvos Dukt»-ri| ruoštoje nviilu p: 
rodoje Juno rVarh modeliuoja Th< 
mas ir Larą Zarr 

Parodą pradėjo Lietuvos Duk
terų Juno Beach skyriaus pirm. 
Dalia Augūnienė, pasidžiaugda
ma gausiai susirinkusiais sve
čiais ir pranešė, jog ir šįmet, 
paremdamas Lietuvos Dukteris, 
dr. Antanas Lipskis vėl laimė
jimui padovanojo savo sukurtą 
paveikslą. 

Madų parodos moderatorė bu
vo „Dainos" choro vadovė Irena 
Manomaitienė. Salės puošimu , 
ir vyriausia šeimininkė — Biru- ! 
tė Čiurienė. Drabužių gavimu ir ' 
pervežimu rūpinosi Janina Šal-
nienė ir Alicija Solienė, o 
modeliais „už scenos" rūpinosi 
Danutė Valodkienė su padėjėjo
mis. Bilietus platino Nelė Karo-
sienė ir Genovaitė Mačiūnienė. 
Aišku, joms visoms padėjo kitos 
L. Dukterų narės. 

Buvo modeliuojami pačių su
kurti ir iš „Camille" drabužių 
krautuvės gauti drabužiai. Mo
deliavo: Eglė Dudėnienė, Elena 
Damijonaitienė, Elena Jonušie
nė, Regina Duobienė, Vanda 
Majauskienė, Albina Pilipavi
čienė, Genovaitė Petrauskienė, 
Meilutė Rulienė, Gina Stanku-
naitė-Seebauer, Alicija Solienė, 
Vanda Urbonienė, Janina Šal-
nienė, Irena Žilinskienė, Rim 
gailė Zotovienė. 

Jauniesiems lietuviukams at
stovavo Chelsea Seebauer, Larą 
ir Tomas Zarr, ir Jurgita 
Liudžiūtė. 

Smagiai muzikai skambant 
(kuria rūpinosi Vladas Barius), 
buvo modeliuojami sportiniai, 
dieniniai ir vakariniai drabu
žiai. Ypač puošnūs ir gražūs 
šiais metais buvo vakariniai 
drabužiai. Modeles, pasipuošu
sias vakarinėmis suknelėmis, 
lydėjo Algis Augūnas ir Marius 
Sodonis. 

Pertraukos metu laimėji
mams bilietus platino Lina 
Žitkienė su dr. Jonu Šalna ir 
Alicija Lopez su Vladu Variumi. 
Buvo galima atsigaivinti ir prie 
baro, kur patarnavo Jonas Stan
kūnas ir dr. Henrikas Solis. O 
pageidaujantieji kavos, kreipėsi 
į ilgametį kavos „prižiūrėtoją" 
Joną Garlą. 

Nuotaika buvo puiki ir madų 
parodai pasibaigus svečiai vai
šinosi gausiu bufetu ir skaniais 
Lietuvos Dukterų keptais pyra
gais. Jaunasis modeliuotojas 
Tomas Zarr ištraukus laimingą 
numerį, dr. Lipskio paveikslas 
atiteko Petrui Ruliui. 

Vienas šios madų parodos įdo
mesnių momentų buvo, kai pri
s imenant Lietuvos Operos 
75-sias metines, buvo modeliuo
jama pirmosios Lietuvos Operos 
solistės, pirmosios Violetos 
„Traviatoje", Adelės Nezabitau-
skaitės-Galaunienes rankomis 
siuvinėta šilkinė skara, kurią ji 
naudojo dainuodama Mikaelos 
vaidmenį operoje „Carmen". 
Šią skarą modeliuotojai sol. 
Janinai Šalnienei paskolino Da
lia Galaunytė- Augūnienė. 

Pabaigoje pirm. Dalia Augū
nienė padėkojo atsilankusiems, 
talkininkams, aukotojams ir LD 
skyriaus narėms, kurios įdėjo 
labai daug darbo ruošdamos 
madų parodą. Baigdama paskai
tė Birutės Bičkauskaitės-Čiūrie 
nes eilėraštį „Tėvynės ilgesys". 
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LIETUVOS VYČIŲ VEIKLA 

LIETUVOS VYČIŲ 83-SIS 
SUVAŽIAVIMAS 

Lietuvos Vyčių 83-sis metinis 
seimas š.m. rugpjūčio 7-11 d. 
vyks Holiday Inn viešbutyje, 
195 Westgate Drive, Brockton, 
Massachusetts. Seimą globos 
Brocktono 1 kuopa. 

Prieš suvažiavimą (norintiems 
dalyvauti) numatyta kelionė į 
istorinį Plymouth miestą. Ten 
bus aplankoma Plymouth plan
tacija ir Mayflower II. Valgysi
te garsiame McGrath's res
torane, pamatysite žymų Ply
mouth akmenį, turėsite progą 
pasivaikščioti ir pasigrožėti 
vandenyno pakraščiais. Vakare 
bus lankoma Our Lady of Sor-
rows vienuolynas ir slaugos 
namai. 

Ketvirtadieni, rugpjūčio 8 
d., atidarant suvažiavimą šv. 
Mišios bus aukojamos Šv. Kazi
miero bažnyčioje, Brocktone. Po 
Mišių bus pasodintas suvažia
vimo memorialinis medis. 

Penktadienį, rugpjūčio 9 d., 
po einamųjų reikalų, Kultūros 
vakaro programą atliks Marytė 
Bizinkauskaitė ir Danutė Mi 
kieka. 

Šeštadienį, rugpjūčio 10 d. 
— seimo uždarymas ir banketas. 

Sekmadienį, rugpjūčio 11 
d., seimo uždarymo šv. Mišios 
bus aukojamos Šv. Kazimiero 
bažnyčioje. 

Registraciją dalyvavimui 
suvažiavime tvarko Marytė 
Bizinkauskas ir Veronica T, 
Cote, 424 North Cary Street, 
Brockton, MA 02402; tel. -
(508) 586-0650. Dalyvavimas su
augusiems (asmeniui) 120 dol., 
sumokant iki birželio 1 d.; po 
birželio 1 d. — 125 dol. 
asmeniui. Jaunimui iki 18 metų 
amžiaus — 80 dol. Į šią kainą 
įeina susipažinimo vakaras su 
užkandžiais (ketvirtadienį), 
Kultūros vakaras penktadienį, 
banketas šeštadienį ir pusryčiai 
sekmadienį bei transportacija 
autobusu. „ _, . . . . 

Regina Juškaitė 
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Lietuvių fondo tarybos pirm. Marija Remienė. 

ŠIRDIS IR DARBAS 
LIETUVYBEI 

Dabartinė Lietuvių fondo ta
rybos pirmininkė Marija Re 
mienė jau treti metai vadovauja 
LF suvažiavimuose išrinktai aš
tuoniolikos asmenų tarybai. 
Pagal LF įstatus, LF taryba 

tvarko visą LF turtą ir prižiū
ri LF valdybos veiklą, vykdo LF 
metinių suvažiavimų nutari
mus, sudaro kitus LF padali 
nius, kaip Pelno skirstymo, Fi-
nansų, įstatų ir kitas komisijas, 
renka valdybos pirmininką ir 
tvirtina jo pristatytą valdybą, 
tvirtina metinę finansų apy 
skaitą ir priima metinį biudže
tą, sudaro iš buvusių LF tarybos 
pirmininkų Garbės komitetą, 
kviečia LF metinius suvažia
vimus ir atlieka reikalus. Kovo 
30 dieną, šeštadienį, Pasaulio 
lietuvių centre Lemonte, prie 
Čikagos, įvyks 33-čias metinis 
LF narių suvažiavimas. Šia pro
ga pirmininkė Remienė atsakė 
į penkis klausimus. 

— Jūs jau daugel) metų dir
bate Lietuvių fonde ir sėk
mingai ėjote įvair ias pa
reigas, kaip valdybos ir tary
bos narė, vadovavote vajams 
ir įgaliotiniams, buvote val
dybos pirmininkė, Pe lno 
skirstymo komisijos pirmi
ninkė, o dabar esate LF tary
bos pirmininkė. Kurios iš tų 
pareigų Jums buvo lengviau
sios ir kurios sunkiausios? 
Kodėl? 

— Visos pareigos yra tiek 
lengvos ir tiek sunkios, kiek jas 
norime atlikti. Apsiimdama 
minėtus įsipareigojimus, visa 
širdimi kiekvienam darbui ski
riu tokį patį dėmesį ir svarbą. 
Nepaisant, kokia pareiga, ji 
nėra lengva, nes už ją jaučiu 
visišką atsakomybę. Kiekviena 
pareiga reikalauja kantrybės, 
takto. įtampos, sumanumo ir 
laiko. Tačiau buvo pareigų, kaip 
vajai ar pelno skirstymas, ku

rioms reikėjo ypač susikoncent
ruoti ir skirti laiko tik tam tikru 
metu: vajai buvo skelbiami ru
denį, o pelno skirstymas vyko 
pavasarį. Tarp jų buvo galima 
atsikvėpti. Visai kitaip buvo LF 
valdybos pirmininkės pareigose. 
Jos reikalavo nuolatinio darbo, 
net ir vasaros metu. Panašiai 
yra ir dabar LF tarybos pirmi
ninkės pareigose: reikia nuolat 
budėti, stebėti ir dalyvauti 
visuomenės veikloje, nes Lietu
vių fondas, kaip plačiašakis 
medis, artimai siejasi su išei
vijos reikalais, o dabar ir su 
Lietuva. 

— Koks buvo didžiausias 
LF tarybos atliktas darbas 
per praėjusius metus? 

— Tenka pripažinti, kad di
džiausias darbas taryboje buvo 
1995 metais įvykęs LF įstatų 
kai kurių paragrafų pakeitimas. 
Įstatų komisijos nariai, vado
vaujami dr. Kazio Ambrozaičio, 
kartu su tarybos ir valdybos 
pirmininkais praleido daug 
valandų pakeitimus diskutuo
dami, kol priėjo vieningos nuo
monės. Tačiau vieno paragrafo 
pakeitimas 1995 metų visuoti
niame LF narių suvažiavime iš
šaukė uaug diskusijų, ilgai 
užtruko ir pareikalavo daug 
lankstumo bei kantrybės iš su
važiavimo pirmininkų. Tik dr. 
Kaziui Ambrozaičiui dar kartą 
gerai išaiškinus, visi įstatų 
pakeitimai buvo priimti ir 
vėliau JAV LB tarybos patvir
tinti. 

Turiu pabrėžti, kad LF vado
vybė nesiruošia nei fondo likvi
duoti, nei išeivijos švietimo ir 
kultūros nuskurdinti. Dirbama 
konservatyviai . Praėjusia is 
metais buvo pasiektas daugiau 
negu 8 milijonu dolerių pagrin
dinis kapitalas, o investavimas 
davė dar vieną milijoną dolerių 
su kaupu. Pagal pakeistus įsta

tus LF taryba šiems 1996 me
tams galėjo skirti išdalinimui 
iki 800,000 dolerių, bet paskyrė 
tik 350,000 dol. būtiniems lietu
vybės reikalams. 

— Kaip sekėsi LF tarybai 
įgyvendinti praėjusių metų 
pradžioje J ū s ų pate iktus 
veiklos planus? 

— Metų pradžioje buvau pa 
teikusi 10 veiklos punktų, 
kuriems taryba pritarė. Be to, 
1995 metų narių suvažiavimas 
priėmė tris nutarimus, kuriuos 
taryba turėjo vykdyti. Reikia 
tik pasidžiaugti, kad su mažom 
išimtim viskas buvo įvykdyta. 
LF valdybos pirmininko Stasio 
Baro vadovaujama valdyba bu
vo veikli ir įgalino įgyvendinti 
sutartus planus. 

— Kokie yra trys svarbiau
si LF tarybos uždaviniai 
šiems 1996 metams? 

— Svarbiausias ir nekeičia
mas tikslas yra teikti paramą 
mūsų išeivijos lituanistiniam 
švietimui: remti lietuviškas mo
kyklas, finansuoti jų mokslo 
priemones, knygas, studijas. 

Kitas svarbus tikslas yra 
mūsų spauda ir radijo laidos, 
kurios buvo ir yra mūsų pagrin
diniai visų kultūrinių reiškinių 
palaikytojai. Šioms informacijos 
priemonėms kasmet tenka skir
ti vis daugiau finansinės pa
ramos. Mūsų gretos retėja. Rei
kia remti tai , kas silpsta, nes 
dar daug tautiečių pasinaudoja 
savo spaudos ir savo lietuviško 
žodžio informacija. 

Trečias labai svarbus užda
vinys yra remti lietuvišką švie
timą Vilnijos-Šalčininkų rajone 
ir už Lietuvos ribų. LF atkrei
pė ypatingą dėmesį į sunkiai 
pragyvenančius ir dirbančius 
lietuvius mokytojus Vilniaus 
krašte. Kas skaito Lietuvos ir 
išeivijos spaudą, tai turi gerą 
vaizdą, kad dabartinė Lietuvos 
vyr iausybė nesk i r ia nei 
dėmesio, nei lėšų Vilniaus kraš
to mokyklų išlaikymui. Nesu
daroma palankių sąlygų ten 
mokytojams gyventi ir dirbti. 
Mokytojai dažnai keičiasi, nepa
keldami buitinio gyvenimo 
sunkumų ir menko atlyginimo. 
LF taryba bando surasti moky
tojus, bet ne per Švietimo minis
teriją, ir juos finansiškai remti. 
Lietuvių mokytojų svarba yra 

labai didelė rytų Lietuvos atlie-
tuvinimui. 

Nuo pat savo veiklos pradžios 
LF rėmė lietuvišką švietimą už 
Amerikos ribų, kaip pavyzdžiui 
Pietų Amerikos mokinius ir 
Vasario 16-tos gimnaziją Vokie
tijoje. Lietuvai atgavus nepri
klausomybę, atsirado reikalas 
remti lietuvišką švietimą už 
Lietuvos sienų, kaip pavyzdžiui 
Sibiro, Karal iaučiaus, Punsko. 
Moldavos, Maskvos ir kitų kraš
tų. Dabar LF tur i didinti para
mą tiems kraš tams. 

— Ko t ik i tės ir laukiate iš 
ateinančio LF metinio narių 
suvažiavimo kovo 30 dieną? 

— Pirmiausia tįkiucsi gau
saus LF nar ių dalyvavimo. Me
tinis narių suvažiavimas yra vy
riausias LF organas, kuris: nu
stato, LF tarybai rekomenda
vus, ta rybos narių skaičių; 
renka kasmet vieną trečdalį LF 
tarybos narių trejiems metams; 
renka trijų nar iu LF kontrolės 
komisiją; išklauso ir tvir t ina 
tarybos, valdybos, kontrolės ir 
kitų komisijų pranešimus; apta
ria LF veiklą, sumanymus, pro
jektus ir siūlymus, sprendžia ir 
tvirtina LF įstatų ir dokumen
tų pakei t imus. 

LF nar ia i gyvena įvairiuose 
kraštuose ir yra išsiskirstę po 
visą Ameriką. Prieš mėnesį visi 
nariai gavo kvietimus į suvažia
vimą, o t a ip pat ir įgaliojimo 
korteles. Kiekvienas narys gali 
įgalioti k i tą asmenį j am atsto
vauti, ku r i s dalyvaus suvažia
vime, o savo pageidavimus bei 
siūlymus gali atsiųsti laišku. 
Visi tokie laiškai suvažiavime 
gauna eigą ir išvados nar iams 
pateikiamos po suvažiavimo. 

Tikimės, kad, į suvažiavimą 
atvykę nar ia i atneš gerų suma
nymų. Tikimės, kad suvažia
vimas pasisakys, už 10 milijonų 
dolerių pagrindinio kapitalo 
pasiekimą. Tikimės, kad suva
žiavimas entuziastiškai pri tars 
sveikai, šviesiai ir demokra
tiškai LF veiklai. Tikimės, kad 
suvažiavimas pritars 1996 metų 
veiklos planams. Lietuvių fon
das tur i gyvuoti sveika ir švie
sia atei t imi. Išeivija, per Lietu
vių fondą, tur į padėti lietuviš
kai ku l tū ra i kvėpuoti gaiviu 
t au t i škumu už. Lietuvos ribų. 

Labai ač iū už J ū s ų a t saky-

ŽURNALISTO 
DIENORAŠTIS IŠ 

PASMERKTŲJŲ NAMŲ 

Daugiau kaip šimtą dienų bu
vęs į k a l i n t a s ž u r n a l i s t a s 
Saulius Stoma išleido knygą 
„Užrašai iš Pasmerktųjų na
mų". Ši kalėjimo dienoraščių 
knyga pristatyta visuomenei 
sostinės „Arkos" galerijoje. 

F inans in ia is nusikalt imais 
ka l t inamas buvęs „Lietuvos 
aido" vyriausiasis redaktorius 
S. Stoma beveik keturis 1995 m. 
vidurio mėnesius praleido Lu
kiškių kalėjime. Pasak auto 
r iaus , „ten patirtus įspūdžius 
neperdedant galima pavadinti 
užrašais iš pragaro". 

Knygos pagrindu tapusį S. 
Stomos straipsnių ciklą praėjusį 
rudenį spausdino „Lietuvos 
ry tas" . Pasak autoriaus, jis 
stengėsi atskleisti nepriklauso
moje Lietuvoje nuo sovietinių 
laikų išlikusią nužmoginančią 
represinę sistemą. „Dauguma 
Lietuvos žmonių to visiškai 
neįsivaizduoja, todėl yra abejin-
t i " . teigia jis. 

Saulius Stoma buvo išleistas 
iš kalėjimo už pasižadėjimą 
neišvykti. Šiuo metu autorius 
ruošiasi teismui ir rašo detekty
vinį romaną. 

(ELTA, 03.08) 

PUNSKO GIMNAZIJOS 
SUKAKTIS 

Punsko Kovo 11-osios lietuvių 
gimnazija liepos 5-7 dienomis 
iškilmingai minės 40-ies metų 
sukaktį . 

I švente kviečiami visi mokyk
los absolventai, pasklidę po 
įvairias pasaulio šalis. Su atski
rų laidų absolventais ryšius 
palaikys organizacinio komiteto 
p a s k i r t i a t s tovai . Norintys 
dalyvaut i bendroje vakaronėje 
prašomi iki balandžio 30 d. į 
Punsko banko sąskaitą sumokė
ti 30 zlotų. Iki balandžio 30 d. 
gal ima atsiųsti medžiagos — 
nuotraukų, straipsnių, origina
lios kūrybos darbų — šventės 
proga rengiamai parodai. 

(LA, 03.07) 

m u s ir iki pasimatymo meti
niame LF narių suvažiavime. 

Vytautas Kamantas 

Danutė Bindokivne 

„Žvaigždė su uodega u 

Dalis LF narių posėdžio metu. Iš kairės: dr. Kazys Ambrozaitis. dr. Gediminas Balukas, dr. An
tanas Razma, tarybos pirm. Marija Remienė ir Vytautas Kamantas. 

Civilizuoto pasaulio pasidi
džiavimas yra miestai su mili 
jonais gyventojų, daugiaaukš 
ėiais pastatais, moderniu susi 
siekimu ir tūkstančių tūkstan
čiais šviesų, kurios net tamsiau
sią naktį paverčia beveik diena. 
Tačiau už patogumus miestie
čiai turi užmokėti nemažą kai
ną — jie praranda galimybe 
žvelgti \ nakties dangų, matyti 
jame tai. kas akis traukė, žavėjo 
ir net kėlė baimę nuo pat žmo
nijos istorijos pradžios. 

Kas turi laimę gyventi toliau 
nuo dirbtiniu būdu apšviestų 
vietovių, dar gali pajusti kone 
primityvų džiaugsmą ir nuosta
bą, kurią suteikia žvilgsnis į 
žvaigždes, planetas, Žvaigždy
nus, išsidėsčiusius neaprėpia
muose naktinės padangės plo
tuose. Tuomet net dvidešimtojo 
amžiaus pabaigos žmogus gali 
suprasti, kodėl jo senoliai tiek 
daug dėmesio ir pagarbos skyrė 
dangaus kūnams, suteikdami 
jiems net dieviškąsias savybes. 

Retkarčiais (deja, per retai) 
spauda ar televizija teikiasi 
pakelti žvilgsnį nuo savo plane
tos reikalų ir nukreipti mūsų 
akis aukštyn. Taip atsitiko š.m. 
kovo pirmosiomis savaitėmis, 
kai buvo pradėta plačiau minė
ti neseniai a t ras ta kometa, pa 
vadinta, ją pirma kartą pama
čiusio, japono astronomo-mėgė
jo Hyakutake vardu. Kometos 
dažnai patenka į Žemės akiratį 
(labai plačia to žodžio prasme). 
Kai kurios pastebimos tik astro
nomams, kitos praskrieja arčiau 
ir matomos be pagalbinių prie
monių. Vienos šmėkšteli kaip 
naktiniai vaiduokliai pakeliui į 
Saulę ir niekad nebegrįžta, bet 
yra ir periodiškai prakeliaujan-
čių tais pačiais žvaigždėtais ke
liais. Tos jau neblogai pažįsta
mos ir jų pasirodymo laikas gan 
tiksliai atspėjamas. 

Iš tūkstančių kometų, kurios 
pažymėtos žmonijos istorijos 
puslapiuose, tik 32 praskriejo 
pro Žemę arčiau, negu Hyaku
take — tikima, kad ji kitos sa
vaitės pirmadienį bus tik 9.3 
mln. mylių nuo mūsų planetos. 
Reikia atsiminti, kad tai vis dar 
bent 40 kartų toliau, kaip Mė
nulis (apskaičiuota, kad kome
ta skrieja 90,000 mylių per va
landą greičiu, o jos „galva" yra 
10 mylių pločio ledo, dulkių, uo
lienų ir tam tikrų dujų gabalas). 

Galbūt mums žinomiausias 
Halley kometos vardas. Seni 
žmonės dar tebeprisimena bai
mę, kai ji 1910 m. buvo ryškiai 
matoma ir Lietuvos padangėje. 
„Žvaigždė su uodega" mūsų 
liaudyje turėjo šiurpių prana
šysčių įvaizdį, nes ..uodega nu
šluoja daug žmonių, reiškia 
karą. marą ar kitą baisią žmo
nijos nelaimę". Modernus astro
nomijos mokslas pajėgia išaiš
kinti, kas iš tikrųjų yra kome
ta, bet turbūt niekuomet ne
įstengs visiškai išsklaidyti pri

mityvų nerimą, kurį jaučiame, 
išvydę ta ..uodeguotą žvaigžde" 
'o taip pat ir saules užtemimą1. 

N'e visada kometa ..elgiasi", 
kaip astronomai iš anksto nu
spėja. Pvz.. 1973 m. visi tikėjo, 
kad Kohoutek 'pavadinta atra
dėjo, čeko Lubos Kohoutek var
du) bus gerai matoma Daug 
žmonių ne vieną vakarą pralei
do, besižvalgydami po padange-
bet kometa nepasirodo Taip 
gali atsitikti ir su Hyakutake. 
nors pranašaujama, kad kovo 
24-25 nakty i bus arčiausiai Že-
mės ir lengvai matoma, žinoma, 
jeigu kas pasistengs palikti 
apšviestą miestą ir jos pasidai 
ryti maždaug kiek žemiau di 
džiųjų Grigo ratų žvaigždyno. 

Kodėl kalbėti apie kometas, 
kai čia pat Žemėje turime tiek 
daug rūpesčių, pavojų, reikalu, 
kurie mums visiems gerokai 
svarbesni negu reta padangių 
viešnia, švystelėjusi .ir pranyku
si iš mūsų planetos ..kaimynys
tės"? Galbūt kaip tik del to. kad 
galėtume į savo būti pažvelgti 
iš kiek kitos perspektyvos. Žmo
gus dažnai pamiršta, kad yra 
dvilypė būtybe, šio pasaulio — 
t.y. kūno: ir kito. daug pla
tesnio, šviesesnio — t.v. dva
sinio. Čia nekalbame vien reli
gine prasme, nors, užsiminę 
Visatą, negalime išjungti ir tos 
Visatos Kūrėjo. Net labai ri
botas žvilgsnis į mus supančios 
Visatos paslaptis, be jokios abe
jonės, priartina ir prie jos Kū
rėjo, suteikia tam tikra pasidi
džiavimą, kad vis dėlto esame 
sukurti iš tos pačios medžiagos, 
to paties Dieviškojo įkvėpimo, 
kaip tolimieji žvaigždynai. Iš 
tokio taško žvelgiant, ir kome
ta yra mūsų „sesuo". 

Pamatyti „žvaigždę su uode
ga" yra įdomu vien pažintine 
prasme. Kone kiekviename di
desniame mieste yra planeta
riumai su stipriais teleskopais 
ir žmonėmis, galinčiais paaiš
kinti, parodyti, kaip atidengia
mos padangių paslaptys. <Cika 
ga turi puikų Adler planeta
riumą prie Michigan ežero.) Pa
prastai tokiomis progomis, kaip 
Hyakutake vizitas — ruošiamos 
specialios programos, kurias 
verta patiems pamatyti ir vai
kams ar vaikaičiams parodyti. 
Reikėtų prisiminti, kad šios 
naujausios kometos atradėjas 
neturėjo brangių, galingų tele
skopų, o kometa š.m. sausio 30 
d. pamatė per gan paprastus 
žiūronus. Iš tikrųjų mėgėjai yra 
atradę nemažai kometų Ne vi
sos jos vėliau buvo matomos pa 
prasta akim. bet pirmasis išvy
dęs naują ..žvaigžde su uodega", 
paprastai turi garbe savo vardą 
įamžinti astronomijos knyg1 

tekstuose. Tereikia nakties 
skliauto, geru žiūronu 'ar 
paprasto teleskopo) ir kantry
bes, bet — svarbiausia — būtina 
turėti nepasotinama smalsumą. 
norą žinoti, pažinti, matyti... 

NEMIRK, LIETUVA... 
Kelionės po Seinų kraštą įspūdžiai 

BERNARDAS ŠAKNYS 
2 

Vienas jų „Būki mums motina" savotiška 
lietuvio, atskirto tėvynės, rauda: 

Nors prie pamotės glaustus 
Atskalūnai tavo vaikai 
Nepaliki. 
Vieni jie 
Išblaškyti, beginkliai ir bailūs. 
„Atleisk jiems. Tėvyne. 
„Nežinoki, kad jie 
„Perka kartais tave ir parduoda. 
Už dolerius, auksą, zlotus 
Ar už garbę. Būki mums motina!" — prašo poetė 

Lietuvą. 
Šis Janinos eilėraštis tapo praėjusiais metais išleis

tos Lenkijos lietuvių poezijos rinktinės „Būki mums 
motina" įvadu. Šioje poezijos knygoje išspausdinti Jani
nos Aleksaitės-Macukonienės eilėraščiai, kupini dvasinės 
šilumos. Poetė, rodos, paliečia sielos gelmę. Apie gerumą, 
dosnumą, apie meilę, draugystę eilės byloja, kokius 

dvasinius lobius sukaupė lietuvė, išgirdusi gimtosios 
žemės bylą. 

„Kaimas man įkvėpė gyvenimo grožį ir prasmę. Mo
tinos lopšinės pabudino poezijos posmus ir meilę lietu
vių kalbai. Esu laiminga, kad grįžau į kaimą..." 

Pagalvojau, kaip gerai, kad jauna ūkininkų šeima 
saugo šį ramų okupuotos Lietuvos kampelį. Išaugs Jur
gita, Saulius, Žilvinas... Jie neš motinos, tėvo lietuvišką 
žodį. Neš kaip testamentą. Neš kaip šviesulį, kur iam 
užgesus, mirtų ir Lietuva. 

— Nemirk, Lietuva... — kaip maldą sakau žodžius. 
— Lietuva negali mirti Seinijoje. Ji turi likti. Tai 

Lietuvos žemės. Čia amžiais privalo išlikti Lietuva. 
Kilnioji Lietuva, — sako Petras Rolofas. 

Atsisveikiname su Janina Macukoniene. Vėl kelių 
vingiais sukame į kitus kaimus. 

Nastės Sidarienės svajonės 

Apsilankėme Krasnagrūdos pradžios mokykloje. Be
je, pradžios mokykla, turinti aštuonias klases. Krasna
grūdos mokykloje mokosi 78 mokiniai. Iš jų tik 34 lan
ko lietuviškas klases. Kiti — lenkiškas. Lenkiškų kla
sių mokiniai nekalba lietuviškai. Tai sulenkėjusių lietu
vių atžalos. Nemoka lietuviškai ir mokyklos direktorius 

Andžejus Domanskis. Tad teko kalbėtis per vertėją. 
Jau pažįstama Jan ina Macukoniene nuvedė į lietu

viškas klases. Labai simpatiškos mergaites ir berniukai. 
Dovanojau jų tėvams ūkininkams „Valstiečių laik
raščio" kalendorius, lietuviškų knygų. Pokalbis buvo 
gyvas ir įdomus. Daugelis mokinių sakė. kai užaugs, bus 
ūkininkai . 

— Ar neatsižadėsite lietuvių kalbos? - paklausiau. 
— Niekada! Lietuvių kalba pati gražiausia! — cho

ru atsakė vaikai . 
Panašiai nusiteikę mokiniai ir kitų kaimų lietu

viškose mokyklose. Vidugirių lietuvišką mokyklą pa
statė Lietuva. Direktoriaus pavaduotojas Juozas Bobinas 
guodėsi, kad nėra lengva: stinga lietuviškų vadovėlių, 
Lenkija pastaraisiais metais neišleido nė vieno lietu 
visko vadovėlio. 

Labai šiltai buvome sutikti lietuviškoje Navininkų 
mokykloje. Direktorė Nastė Sidarienė aprodė savo 
valdas. \ akis krito koridoriuje kabantis Lietuvos žemėla
pis, kur iame pavaizduota tikroji Lietuva, beje, pačių 
lenkų pripažinta 1920 metų spalio 7 dieną Suvalkuose. 
Čia ir Navininkai Lietuvos pusėje. Kai atvyksta lenkai 
inspektoriai, vietiniai valdžios pareigūnai priekaištauja: 
„Negalėjai nuimti... Nors tai dienai..." Direktore ramiai 
atsako: „Negalėjau, čia jo vieta. Mano mokiniai turi 

Lietuvą regėti kiekvieną akimirką! Nebus šio žemėlapio 
— vaiko sieloje atsiras tuštuma, juodoji skyle, kuri vėliau 
gali visą suglemžti..." 

„Suglemžtas vaikas, — prarastas vaikas" — tai 
išsižadėjęs tėvų kalbos, gimtinės, saulės ir paukščių 
giesmės. Sulenkėjęs lietuvis — vadinasi, dvasiškai žuvęs, 
lyg vaiduoklis, klajojąs po plačiąją Lenkiją. Be jausmo. 
be savo žemes, be didžiausio turto — gražiausios kalbos. 
nes pasirinktoji gali nešti pelną, skirti kelią karjerai, 
bet dvasios nepaguos. Nors abejoju, ar sulenkėję lietuviai 
turi dvasią"' Jie man panašūs į Odisėjo bendražygius, 
užvalgiusius sočios košės ir tapusius keturkojais. 

Navininkų lietuviškoje mokykloje - 80 mokiniu. 10 
mokytojų. Kuris geriausias9 „Visi alei vieno šaunuoliai' 
Visi ūkininkų vaikai, gimė ir augę šiame krašte, šiam 
kraštui ir spinduliuoja šviesą", - atsako direktore. 

Šaunuoliai, nes aukojasi vardan vaikų už menkas 
algas. Mokytojo atlyginimas tik du kartus didesnis už 
bedarbio. Nėra jokių vaizdinių priemonių, nėra ju mo
kykloms skirtų vadovėlių Dirbk, kaip nori. Kai kam 
norisi, kad lietuvių vaikai kuo mažiau lavintųsi, liktu 
beraščiai. Taip ir atsitiktų, jei mokytojai, sutikę tiek 
kliūčių, nuleisti; inkas. numotų į viską „Et 

i Bus daugiau) 
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„SPINDULYS" DAR VIS 
TEBESPINDULIUOJA 

Rasos Soliūnaitės Poskočimie-
nės vadovaujama šokių grupė 
„Spindulys" išaugo iš mažos, tik 
12 porų šokėjų grupės i viena iš 
didžiausiu dabar Amerikoje 
esančių tautinių šokių grupių. 
Šiuo metu „Spindulyje" yra 
daugiau kaip 100 įvairaus am
žiaus šokėjų. 

Savo kuklia pradžia „Spindu
lys" gavo prieš dvidešimt metų, 
kai Rasai kilo mintis įsteigti 
šokių vienetą, kuriame lietuviš
kas jaunimas turėtų progą pa
bendrauti ir padraugauti bei 
puoselėti meilę tautiniam šo
kiui. Pirmosios šios naujos gru
pės repeticijos vyko Jaunimo 
centro 103-me kambaryje (kuris 
dabar yra tapęs mokslininko Jo-

• no Dainausko biblioteka), o po 

dinti) rateliai. Didelė dalis šių 
vaikų yra dabartinių ar buvusių 
spinduliečių vaikai. Jie su malo
numu pašoko du šokius „Noriu 
miego" ir „Pasėjau kanape" . 
Vaikų ratelyje šiuo metu yra 27 
šokėjai. Rasa, Zita ir Regina 
turi daug kantrybės vaikams ir 
moka su jais dirbti. Iš jų išaugs 
geri šokėjai ir jie galės vėl pa
pildyti „Spindulio" gretas. 

Sekantys pasirodo jauniai, ku
riuos moko Rasa, o jai padeda 
Audra Lintakienė ir Kas ty t i s 
Šoliūnas. Jie šoka Nijolės Pupie-
nės parašytą šokį „Suk, suk ra
telį" ir lietuvių liaudies šokį 
„Delnų polką". 

Vėl pasirodo studentų grupė, 
šį sykį su nematytais šokiais. 
Pirmas šokis — „Svirtelė", k u r 

CLASSIFIED GUIDE 

Lietuvos vaikučių mažos širdelės dėkoja Vilniaus styginiam kvartetui už puiku, „Saulutes" su
ruoštą labdaros koncertą Lietuvių dailės muziejuje Lemonte. Is kaires: Audrone Vainiūnaitė, 
Audronė Pšibilskiene, Petras Kunca, Augustinas Vasiliauskas. 

Nuotr. Algio Mockaičio 

trumpo laiko repeticijos vyko grakščiai pamėgdžiojama šuli-
Aldonos ir Vytauto Šoliūnų nio svirtelė, toliau — du Juozo 
rūsyje. Lingio šokiai: „Klumpės" — ta i 

Kaip smagiai čia rinkdavosi vyrų žaidimas, šokamas su me-
šokėjai repeticijoms, kiek daug dinėmis klumpėmis ir mediniais 
valandų čia praleisdavome repe- suoleliais, kur vyrai bando 

VILNIAUS STYGINIO KVARTETO 
KONCERTAS PLC 

tuodami, derindami šokius ir 
koncertinės programos, kaip jau
ku buvo tame rūsyje. Vietos ne 
per daug, bet nuostabiai lengvai 
tilpo ir „Malūno sparnai" ir 
„Aštuonyčio siūlai", ir „Jon
kelių pynimai". 

Prieš pradedant repeticiją, vy
rukai išnešdavo sofas, susuk
davo kilimus ir atsirasdavo 
repeticijoms vieta. Po repe
ticijos, viskas vėl buvo pade
dama į savo vietas ir ant tų 

peršokti per suolelius nešioda
mi klumpes ir „Kuskinėlis" — 
merginų šokis, šokamas su 
įvairiaspalvėmis skare lėmis . 
Mums, pirmūnams, laukian t 
savo eilės ir žiūrint į šiuos I 
„Spindulio" studentus, re ik ia 
pripažinti, kad jie beveik šoka 
taip gerai kaip ir mes ana is se
nais laikais. 

Pagaliau ir mūsų, t.y. „amži
nųjų s tudentų" arba suau
gusiųjų (kaip būsime vadinami 

pačių sofų suvargę šokėjai kris- per Šokių šventę), eilė. P i rmas 
davo trumpam poilsiui ir rim- žingsnis padarytas — nebegrįši 
tom diskusijom. Ne vieną repe- a tgal (nebent akordeon i s t ė 
ticiją reikėjo pertraukti dėl tele- užmirš muziką ir reikės išėjus 
vizijos programos „Battle Star rikiuotis iš pradžių). Aš vi-
Galactica" ar dėl kokių nors suomet maniau, kad patys jau-
svarbių futbolų rungtynių. Kar- niausi programos atlikėjai šu
ta is reikėjo repeticiją sustabdyti laukia daugiausia dėmesio, bet 
"ir ne dėl tokių svarbių priežas- šį kartą buvo ne taip. Vos įbė-
čių - išnarintas kojos kauliu- gus į salę, mus sutiko ga r sūs 
kas, netikėtas guzas galvoje plojimai ir didelės ovacijos — 
atsitrenkus į stulpą ir toji visi buvo maloniai nustebint i , 
nelemtoji skylė Šoliūnų rūsio pamatę tokio amžiaus, prapli-
sienoje, kuri tikrai atsirado nuo kusius, pražilusius, šiek t iek 
per didelės energijos (o ne nuo praplatėjusius šokėjus taip leng-
išdykavimp, kaip kiti galvoja), vai šokant. Mes šokom du šo-

Šiame rūsyje mokėmės pyni- kius — „Lancajiedas", šokamas 
mus, lygiavimus ir naujų šokių dviejų ratelių į dvi priešingas 
sunkius ir sudėtingus žingsnius, puses ir Liūdo Sagio paruoštą 

:Tikrai didelis ačiū Aldonai ir aprašytą „Žėkelį". Plojimų pa-
Vytautui už jų kantrybę, meilę, ska t in t i , šokom v i k r i a u ir 
pusryčius ir pietus, kuriuos neprajuokinom žmonių, nei 
dažnai tuose namuose valgy- vienam nereikėjo iškviesti pir-
davome. mosios pagalbos su deguonimi. 

Per 20 metų „Spindulys" išau- Suaugusiųjų ratelyje šoka 18 
go į labai didelį vienetą; vietos šokėju — iš jų šeši yra „Spin-
jau nebeužteko jaukiame rūsyje, dūlio" pradininkai, kiti su šia 

Sausio 28 dienos ankstyvą 
popietį Lietuvių dailės muzie
jaus, Lemonte, viena salė vos 
sutalpino apie 160 muzikos 
mylėtojų, net iš toli atvažia
vusių išgirsti Vilniaus styginį 
kvartetą. Tuojau po šv. Mišių 
Pal. J. Matulaičio bažnyčioje, 
kai kurie net kėdes iš viršaus 
nešdamiesi, skubėjo užsitikrinti 
sau vietą (buvo ir koridoriuje 
koncerto klausiusių). 

Vilniaus styginis kvartetas, 
savo koncertinių kelionių JAV-
se metu vos porai dienų Čika
goje stabtelėjęs, buvo lyg šiltas 
spindulys šalčiu alsuojančiame 
mieste. Koncertą ruošė Lietuvos 
vaikų globos būrelis „Saulutė". 
Komiteto pirm. Indrė Tijū-
nėlienė, pasveikinusi svečius — 
programos atlikėjus ir klausy
tojus, t rumpai papasakojo apie 
„Saulutės" veiklą, jos tikslus ir 
viltingą žvilgsnį į ateitį. įdomu, 
kad programos lape išvardintos 
būrelio narės — išimtinai mo
terys. Gal dėl to ir t iek šiltų, 
jaut raus gerumo spindulių iš jo 
sklinda? Beje, jos labai įvertina 
didelę vyrų savanorių talką 
siuntinius siunčiant. Dėkodama 
pareigingoms valdybos narėms 
ir talkininkėms, pirmininkė ap
dovanojo jas gėlių krepšeliais. 
Tai — M. Černiūtė, I. Drauge-

reikėjo kitur ieškoti repetici
joms vietos. Atsirado patalpos 
Pasaulio lietuvių centre, Le
monte, ir čia „Spindulys" atra
do savo trečiuosius namus. 

„Spindulio" dvidešimtmetis 
įvyko Pasaulio lietuvių centro 
didžiojoje salėje vasario 10 d. 
Salėje buvo daugiau nei 320 sve-

grupe šoka eilę metų, o dar kiti 
— visai neseniai prie mūsų pri
sijungė. Tikiuosi, kad mums bus 
dar daug progų pasirodyti, o 
svarbiausia sueiti kartu, pa
bendrauti. 

Programa eina prie galo. Vėl 
pasirodo s tuden ta i , puik ia i 
atlikdami savo pačių sukurtą 

čių. o programą atliko beveik šokį „Spinduliukas" ir Elenos 
100 šokėju — ir mažų, ir didelių, Morkūnienės gyvą ir smarkią 
ir jaunų, ir šiek tiek vyresnių. „Šliažo polką". Vakaras baigia-
7 vai. vak. šokėjai pradėjo ri- mas finalu, kur iame šoka jau-
kmotis pirmam šokiui. Korido- nieji veteranai, studentai ir jau-
riuje — tikra betvarkė: vieni sto- niai. Ratai juda į įvairias puses, 
vi, kitų dar nėra; mokytojai ir sukasi poros, ir šauni programa 
padėjėjai duoda paskutinius nu
rodymus, vienam juostelė atsi-
rišusi, kitas be juostelės; ar dar 
yra laiko susišukuoti, nusigri
muoti, susitvarkyti... Pasirodo, 
kad ne — jau girdisi Rasos akor
deono garsai, ir studentai išbėga 
pirmajam šokiui „Rolenderiui". 
Nors čia ne pirmas mano „Spin-
duho" vakaras, bet po trejų 
metu pertraukos vėl širdis 
smarkiau plaka, vėl pradedu 
nervuotis, kad tik gerai viskas 

baigta. Visi šokėjai, pavargę, 
bet patenkinti gerai atlikta pro
grama, susėda an t žemės. 

Toliau vyko sveikinimai ir 
pristatymai. Rasa padėkojo vi
siems už tokį gausų atsilanky
mą ir išreiškė didelę padėką 
padėjėjams Kastyčiui, Zitai ir 
Reginai, o ypač Audrai, be ku
rios Rasa nebūtų sugebėjusi to
kio vakaro suruošti. Rasa savo 
padėjėjams į te ikė puokš tes 
gėlių. Pagal seną „Spindulio" 

praeitų, kad nebūtų jokių klai- tradiciją, buvo apdovanoti šokė-
dų. kad neužmirščiau kur eiti ir jai šokę ilgesnį laiką. Šiais me-
\ kurią pusę sukti. „Rolenderis" tais buvo atžymėti Raimundas 
- tai Tamaros Kalibaitės para- Cicėnas ir Kęstutis Barkauskas, 
sytas šokis, kurį smagiai atlie- atidavę „Spinduliui" 5 savo 
ka studentų grupė. Studentų ra- gyvenimo metus. Visų šokėjų 
telyje šoka 24 šokėjai. Toliau su vardu kalbėjo Kovas Boguta. o 
padėjėjomis Regina Grigorio ir Regina ir Raimondas įteikė Ra-
Zita Kušeliauskiene į salę įbėga sai gr 4 medžio darbą — spin-
du vaikų arba „spinduliukų" dūliai su gintarais, an t kurio 
(kaip mes mėgstame juos va- pasirašė visi šokėjai. Audra per

skaitė gautus sveikinimus — 
vieną iš Karasiejų ir Toronto 
„Gintaro", o kitą — iš Lietuvos 
vyriausios choreografės Laimos 
Kisielienės, kur i padėjo kai ku
riuos šokius sustatyti. 

Ansamblį sveikino ir gėles 
įteikė „Grandies" ansamblio 
mokytoja Violeta Fabionovich, 
kuri yra Šokių šventės meno va
dovė. Audra pristatė svetimtau
čius smuikininkus — dr. Wu (ki 
nietis) ir Omar Ocampo (fili
pinietis), kai kuriems šokiams 
pritarusius smuiku. Didelė pa
dėka taip pat buvo išreikšta vi
siems šio vakaro darbininkams 
— nuolatiniui fotografui Algiui 
Mockaičiui, Arui Lintakui, 
Antanui Kušeliauskui ir Aud
riui Rušėnui už puikias stalo 
dekoracijas; Aldonai Šoliūnie-
nei už šeimininkavimą, Aud
ronei Norušienei už 20-mečio 
leidinio techninį redagavimą 
(leidinys — puikus prisiminimas 
„Spindulio" atliktų darbų, pa
dėtas prie kiekvienos lėkštės), ir 
visiems kitiems, kurie bet kokiu 
būdu prisidėjo prie šio vakaro 
sėkmės. 

Paskutinis žodis teko Rasai, 
kuri netikėjo, kad per tiek metų 
„Spindulys" galėjo išaugti į 
tokią didelę grupę. Ji niekad ne
galvojo, kad per „Spindulio" 
gretas bus perėję 100 šokėjų, 
šokta daugiau negu 80 šokių. 
Rasa taip pat padėkojo savo vy
rui Remigijui ir Audros vyrui 
Arui. kad turi kantrybės ir 
prižiūri namus ir vaikus, kai jos 
abi atiduoda savo laisvalaikį 
lietuviško šokio puoselėjimui. 

Šokėjai, greit apleidę salę, 
bėgo persirengti, kad galėtų 

lienė, J. Gvidienė, A Ješman-
tienė, N. Kašubient. R. Lapšie-
nė, V. Maleiškienė, R Marcher-
tienė, M. Paškevičienė ir V. 
Šaulienė. Už plakatų pagami
nimą padėkota A. Norušienei ir 
D. Šlenienei. 

Garsiais plojimai? klausytojai 
pasitiko kvarteto dalyvius: Aud
ronę Va in iūna i t ę -1 smuikas, 
Petrą Kuncą — II smuikas, Aud
ronę Pšibilskienę — altas (viola), 
ir Augustiną Vasiliauską — 
violončelė. Visi jie dėsto Lietu
vos aukštosiose muzikos mo
kyklose. 

Po platesnio pažintinio įvado 
koncerto I dalis pradėta M. K. 
Čiurlionio trijų dalių kvartetu 
c-moll. Po to skambėjo L. Boc-
cherini keturių dalių kvartetas, 
op. 33, Nr. 6 A-dur Po pertrau
kos, pasivaišinus sūriu ir vynu, 
antrojoje koncerto dalyje kvar
tetas atliko G. Kuprevičiaus 
„Tris liaudies dainas", J. Nauja
lio „Svajonę" (labai dažnai 
grojamą Lietuvoje) ir jaunos 
kompozitorės (g. 1967 m.) K. Va
s i l iauskai tės „Tris liaudies 
dainas": „Uliokuliok, mergele, 
kolei tavo valelė" (aukštaičių), 
„Oi, kūl iau kūliau šiaudus be 
grūdų" ir „Apynėli žaliasis, 
pūronėli gražusis" (žemaičių). 
Visos — iš J. Čiurlionytės liau
dies dainų rinkinio. 

Labai nuoširdus buvo P. Kun-
cos įvadas prieš pradedant gro
ti J. Haydno „Serenadą", kurią 
skyrė visiems „Saulutės" dar
buotojams. Jo žodžiais, pagalba 

aptarnaut i svečius. Ir mes, 
amžinieji studentai, siūlėmės 
Rasai, kad padėsime, bet ji 
mums pasakė, kad jau mes savo 
dalį atidirbome, tegul dabar dir
ba jaunesni. Mes nesiginčydami 
nuėjome laisvai persirengti 
puošniomis pokylio suknelėmis 
ir išeiginiais kostiumais. Mums 
darbo vis tiek buvo — reikėjo pa
dėti tvarkyti bara ir pravesti lo
teriją. Kol spinduliečiai ap
tarnavo visus stalus ir svečiai 
valgė vakariene, scenoje savo 
instrumentus sustatė „Žiburio" 
orkestro nariai, vadovaujant 
Sauliui Gyliui. 

Pavalgius ir aptvarkius salę, 
prasidėjo šokiai. Nors žmonių 
salėje labai daug bet šokiams, 
atrodo, vietos užteko visiems. Po 
kiek laiko buvo pravesta labai 
sėkminga ir pelninga loterija, 
kurios beveik visus fantus lai
mėjo Saulių ir Norkų stalas. Il
gai tęsėsi pokylis, ilgai sukosi 
poros. 

„Spindulio" dvidešimtmetis 
liko tik gražūs prisiminimai. 
Įdėta daug darbo ir laiko, kad jis 
pasisektų. Linkiu Rasai ir Aud
rai nesibaigiančios kantrybės ir 
tolimesnės meilės lietuviškam 
tautiniui šokiui, kad „Spin
dulys" spinduliuotų dar bent 
tiek pat metų, kad būtų dar 
daug progų sueiti, pabendrauti 
ir pasirodyti. 

Rita L ikandery tė 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

2Sfc fl*S 
REALMAKTII, Inc. 
6602 S. Pulaski Rd. 
Cnk*flo, IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker-Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti 

skambinkite: 
B U D R A I Č I U I 

Bu*. 312-5864100 P M C 312-30*0307 
Ftt. 312-586-3887 

ir atjautimas jos reikalingiems 
— tai tema, kuri mus sujungia, 
kuri mus visus jaudina, kartu 
pr i ta ikydamas šiuos Vytės 
Nemunėlio žodžius: Pažvelki į 
dangų, kur žiba žvaigždės švie
sios, / Pažvelk į žemę — ten tavo 
kelias tiesias. 

Paskutinysis kvarteto atliktas 
kūrinys — E. Schulhoffo „Pen
kios pjesės kvartetui": „A la 
Vaisei vienese", „A la Serena-
ta", „A la Czeca", „A la Tango 
milonga" ir „A la Tarantella". 
Vilniaus styginio kvarteto na
riai yra labai pamėgę šio 
kompozitoriaus kūrybą (jis — 
Prahos žydas, žuvęs koncentra
cijos lageryje, apie 1930 m. 
parašęs labai palankią recenziją 
apie J. Kačinsko kūrybą Pra
hoje). Klausytojai kvarteto daly
viams dėkojo entuziastingais 
plojimais ir buvo apdovanoti 
vieninteliu bisu — L. Boccheri-
ni grakščiuoju „Menuetu". Už 
puikią meno puotą dėkodama, 
„Saulutės" pirm. I. Tijūnėlienė 
menininkams įteikė gėlių krep
šelius. 

Tą sekmadienio popietę apie 
2 valandas meno nuotaikomis 
alsavo visas Lietuvių dailės 
muziejus: sienose — puikūs 
lietuvių dailininkų paveikslai, 
o salėje žavaus muzikavimo 
besiklausanti publika. Atrodo, 
kad šio koncerto klausytojai — 
tikri muzikos mylėtojai (nė 
kartą nepasigirdo plojimų ne 
laiku). Prieš kiekvieną atlie
kamą kūrinį smuikininko P. 
Kuncos paaiškinimai buvo labai 
taiklūs. Atlikėjai paklausti, 
kaip jiems patiko šios saliukės 
akustika, atsakė, kad ji gan 
gera, t ač iau j i ems ger iau 
patinka groti didelėse salėse ar 
bažnyčiose su aukštų lubų erd
ve. 

Po koncerto svečiams iš Vil
niaus buvo parodytos „Saulu
tės" patalpos, kur daugelis 
rūpestingų rankų pakuoja ir iš
siunčia patalynę, drabužius, 
avalynę, higienos priemones, 
vitaminus, mokyklinius reik
menis tiems, kurių gyvenimas 
Tėvynėje nelepina. Taip gruo
džio 9 d. buvo išsiųsta 300 siun
tinių, o kovo pradžioje iškeliaus 
vėl apie 300 siuntinių. Daiktus 
daugiausiai suaukoja amerikie
čiai (per parapijas ir pan); siun
čiama per Lithuanian Mercy 
Lift, persiuntimo išlaidas pa
dengia amerikiečių organi
zacijos. 

Koncerto pajamos — 2,552 dol. 
Dalį tos sumos sudėjo būrelis 
dosnių rėmėjų: R. ir P. Kiliai, S. 
ir dr. P. Kisieliai, J. ir J. Liepo-
niai, R. Navickaitė, P. Sidrys ir 
A. ir R. Vaičiai. Padengus 
išlaidas, našlaičiams, vaikams 
su negale ir daugiavaikėms šei
moms Lietuvoje paremti liko 
1.71896 dol. 

Vilniaus styginio kvarteto 
iškvietimu ir visa koncertine 
keli Ane pasirūpino Vilniuje 
gimusi pianistė prof. Goldą 
Vainbergaitė-Tatz. 

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

E L E K T R O S 
{VEDIMAI — PATAISYMAI 

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

312-779-3313 
KLAUOUU8 PUMPUTIS 

RE/MAX 
REALTORS 

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

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L STANKUS 

•Perkant ar parduodant 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• MLS kompiuterigir FAX pagafce 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Apartmentus ir žeme 
• Pensininkams nuolaida 

AUTOMOBILIO, NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

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

FRANK ZAPOUS 
3208V2 West 95th Street 

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

KMKCIK KAlTOti 
7922S.rU«fciM. 

' * * * 43«5S.AfdiC|AW. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900. 

J«i norit* parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės į Pamrtf May r. Ji pro-
feaiorjsjiai, sąžiningai ir 
patarnaut. Įkainavimas vaitui 

J K 3 CONSTRUCTrON 
„Shingle" stogai ir visų rūsių 
apkalimai (siding): medžio, alu* 
miniaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas,, 
tel. 706-989-2658. 

FOR RENT 

Dafux apt for raut Utilities & ap-
pliances incld.; laundry facilities 
Vic. Francisco & 71 St. 

Cal. 708-871-4388 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MAŠI

NAS, ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO VĖ
SINTUVUS. 

H. Oeckyt 
Tai. 312-SSS-4824 

US. Savings Bonds 
Make Great Gifts. 

A pubfic servįce Of thts newspap*r 

Iffiuofnojifiiei SftsjMofi Parke, S. 
Albany ir 45 St. apyt. 2 mieg. butas su 
baldais, lovų baltiniais ir virtuves indais. 
Naujai įSremontuotas rūsys. Didelė 
svetaine, sandelis, skalbykla su pto-
vimo-džiovinimo mašinomis; TV, 
..stereo" ir ..microwave"; $450 į men. 
Nuomininkai užsimoka už Mdymą ir 
elektrą Kreiptis nuo 4 v. p.p. M S v.v. 
tel. 312-778-4542. 

FOR RENT 
Oak Lawn, IL, large apt. 

Available May 1st. 
Call 708-423-1347 

Sofija Je l ionienė 

KNYGOS „DRAUGE" - 3 DOL. 
KIEKVIENA 

PO DAMOKLO KARDU. Romanas. Anatolijus Kairys. 223 
psl. 

NARSA GYVENTI. Romanas. J. Gliaudą. 310 psl. 
PRAEITIES KALBA. Dienoraštiniai užrašai. 1941-1944. Gudi

ja. Kun. Zenonas Ignonis. 286 psl. 
KRISTAUS MOKSLO ŠVIESA. Kun. J. Velutis. 330 psl. 
KRISTAUS KANČIA. KI. Brintano. 349 psl. 
ALŠĖNŲ KUNIGAIKŠTYTĖ. Romanas. J. Vizbaras. 284 

psl. 
KOVOS METAI DĖL SAVOSIOS SPAUDOS. Red.: V. Bag-

danavičius. Dr. P. Jonikas. J. švaistas. 365 psl. 
IŠ SUTEMŲ | AUŠRĄ. Prof. dr. A. Ramūnas. 453 psl. 
VĖLINĖS. Apysaka. J. Kralikauskas. 165 psl. 
BĖGOME NUO TERORO. Atsiminimai. Red. J. Prunskis, 

287 psl. 
ATSIMINIMAI. Mykolas Krupavičius. 364 psl. 
GYVENIMAS OKUPUOTOJE LIETUVOJE. Gintaras Taut-

vytis. 229 psl. 
LIETUVIŠKAS PAMARYS. H. Tamašauskas. 336 psl. 
LIETUVA IR VILNIUS PAVERGĖJŲ SŪKURIUOSE. Jonas 

Miškinis. 144 psl. 
ŽURNALISTIKA. Juozas Prunskis. 291 psl. 
PORTUGALŲ NOVELĖ. Sud. P. Gaudys. 415 psl. 
ATOLAS KAROLŲ SALA. Romanas. J. Gliaudą. 271 psl. 
LEGENDOS IR PASAKOJIMAI APIE KŪDIKĖU JĖZŲ. Vertė 

kun. j . Kulikauskas. 173 psl. 
ĄŽUOLO MIRTIS. Pasakojimai. V. Vaitkevičiene. 126 psl. 
LIETUVIŲ KALBOS DALYVIŲ VARTOSENA. Ant. Klimas. 

82 psl. 
DIDŽIOJI PADĖJĖJA. Dr. Antanas Maceina. 234 psl. 

Pastaba. Užsakant knygas paštu, pinigų nesiųsti. Su 
knygomis gausite sąskaitą, kurioje bus pažymėta pasiuntimo 
išlaidos. 



Kazys Žukauskas. 

Vel ionis iki mi r t i es su
sirašinėjo su daugeliu žmo
nių, skaitė daug laikraščių 
bei žurna lų , leidžiamų Š. 
Amerikoje ir Lietuvoje. Su juo 
ir šių eilučių autoriui teko 
nemaža bendrauti. Jis padėjo 

MIRĖ „SKRAJOJANTIS 
KNYGNEŠYS" 

Iš tolimosios Kalifornijos, 
Yucaipa miestelio, gan pavė
luotai atėjo žinia, kad ten 1995 
m. lapkričio 8 d. netikėtai mirė 
Kazys Žukauskas, išgyvenęs 84 
metus. J i s buvo leidėjas, redak
torius, knygų autorius, bet la
biausiai išgarsėjęs knygų bei 
laikraščių platinimu tremtinių 
stovyklose Vokietijoje ir Kana
doje. Lietuvių spaudoje pasira
šinėdavo Kęstučio Radvilėno, K. 
Vabalėlio, K. Birutiečio ir kitais 
slapyvardžiais. Parašė ir išleido 
šias knygas: „Klajūno respubli
ka" , „Rimuoju sau", „Baltija 
šaukia" ir paskutinę, pasiro
džiusią prieš dvejus metus — 
„Kai siaubas artėjo". Ji pasira
šyta Kęstučio Radvilėno slapy
vardžiu ir buvo išleista „Auš
ros" leidyklos Lenkijoje. 

Kazys gimė 1911 m. gegužės 
20 d. Grabą vos kaime, Garlia
vos valsčiuje, Kauno apskrityje, 
trečiu vaiku Motiejaus ir Mari
jonos (Pažėraitės) Žukauskų 
šeimoje. Sulaukęs 17 metų, įstojo 
į 17-sios r inktinės 25-jį Padai-
nupio šaulių būrį. Lietuvos ka
riuomenėje tarnavo 1-jame gu-
sarų Januso Radvilos ir 2 jame 
ulonų LK Birutės pulke. Po tar
nybos perėjo dirbti į vidaus 
reikalų ministeriją, iš kurios, 
Lietuvą užėmus rusams, 1940 
m. buvo atleistas. 1941 m. bir
želio 22-24 d. dalyvavo sukilime. 

Atsitiko taip, kad K. Žukaus
kui teko dėvėti dar dviejų šalių 
kar inę uniformą — vokiečių 
Vermachto ir amerikietiškąją. 
Savo vėliausioje knygoje „Kai 
s iaubas artėjo" dėl to jis rašo: 
„Ne uniformoje glūdi tautos in
teresai. Tautos uždavinys — ne 
garbingai žūti, o išlikti gyvai, 
nors t am ir prireiktų keisti uni
formas". 

1944 m., artėjant frontui, jis 
buvo išsiųstas j partizanų rengi
mo centrą Vokietijoje. Buvo 
į t rauktas į grupe, kuri turėjo 
veikti Kauno apylinkėse. Bet 
likimas susiklostė taip, kad jam 
nebuvo lemta grįžti į Lietuvą. 
Tada j is dėvėjo vokišką unifor
mą, kurią nusivilko 1945 m. ba
landžio mėnesį. Vėliau jis dar 
pora metų vilkėjo JAV kariuo
menės uniformą. 

Po kar inės tarnybos pas ame
rikiečius jis pradėjo rūpintis 
savo emigracijos reikalais. Pra
džioje išvyko į Kanadą, kur 
1949 m.,gyvendamas Wellande, 
Ont., pradėjo leisti satyros ir hu
moro žurnalą „Pelėdą". Ten 
uoliai platino lietuviškas kny
gas bei spaudą; tą darbą akty
viai j is dirbo ir anksčiau trem
t inių stovyklose Vokietijoje. 
1963 m. persikėlė gyventi į Ka
liforniją. Pradžioje 5 metus 
turėjo privatų verslą Santa Anna 
mieste, vėliau 4 metus — Bell-
flower mieste prie Los Angeles. 

1969 m., gaudamas JAV pilie
tybę, velionis priėmė trumpesne 
pavardę — Žara, nors privačiai 
daug kur naudojo Žukausko pa
vardę, ypač susirašinėdamas su 
savo draugais bei pažįstamais. 

telkti medžiagą rašiniui apie 
Vokietijoje gyvavusias lietuvių 
leidyklas su kuriomis jam pri
siėjo turėti tamprų ryšį. 

Velionis paliko žmoną Justi
ną, kuri, paklausta apie savo 
vyro mirtį, taip papasakojo: 

„Kazys 1995 m. spalio 31 d. 
turėjo prostatos operaciją. Bet 
mirė ne dėl to. Tą pačią dieną 
po operacijos jį paleido į namus. 
Cia grįžęs neturėjo apetito, ne
galėjo valgyti. Kurį laiką ma
niau, kad taip pradžioje turi 
būti, bet po šešių dienų, kuomet 
padėtis dar pablogėjo, skam
binau jį operavusiam daktarui, 
kuris tuoj pat liepė vežti į li
goninę. Jis ten nuvežtas jau be 
sąmonės. Tyrimai parodė, kad 
kraujo būta skrandyje ir sme
genyse, tai reiškia, jog būta 
„stroko". 

Reikia apgailestauti, kad ne
tekome šio, „skrajojančio knyg
nešio" vardu vadinto, tautiečio, 
aktyvaus spaudos bendradarbio, 
knygų autoriaus. Jis įspaudė 
ryškias pėdas šioje srityje. Tegul 
dabar ilsisi ramybėje, nors ir toli 
nuo savosios žemės! 

Ed. Šulai t is 

,DRAUGO" RĖMĖJAI 
DRAUGAS, ketvirtadienis, 1996 m. kovo men. 21 d. 

Pranas Špakauskas 

A.A. PRANAS ŠPAKAUSKAS 
SAVANORIS KŪRĖJAS IR KLAIPĖDOS 

KRAŠTO VADUOTOJAS 
1899 m. saus io 22 d. — 1996 m. sausio 22 d. 

Pranas Špakauskas gimė Lie
tuvoje, Papartynų km., Sintau
tų valsč., Šakių apskr. Pranas 
buvo trečias šešių vaikų šei
moje. 

Dar neturėdamas 20 metų 
(1919 m. sausio 22 d.) savanoriu 
išvyko į organizuojamą Lietuvos 
kariuomenę. Dalyvavo kovose 
prieš bolševikus, bermontinin
kus ir lenkus. 

Po dviejų ir pusės metų grįžo 
į namus su vyr. puskarininkio 
laipsniu. Keturius mėnesius 
pailsėjęs, suorganizavęs 37 
vyrus, išvyko vaduoti Klaipėdos 
kraštą. Po Klaipėdos atvadavi
mo grįžęs į namus pradeda sa
varankišką gyvenimą. Bando 
laimę prekyboje. Sukuria šeimą, 
susilaukia dviejų dukrelių, ta
čiau žmona susirgusi miršta, o 
abi dukrelės pasilieka be moti
niškos globos. Pranas veda 
antrą žmoną (Salomėją) ir su ja 
susilaukia dviejų sūnų. Pranas 
ir Salomėja džiaugėsi gražia 
šeima. 

Pranas, kaip pavyzdingas ka
rys, apdovanojamas garbės 
ženklais: Savanorio Kūrėjo 
medaliu. Nepriklausomybės 
medaliu. Klaipėdos Krašto 
Vadavimo medaliu ir Vytauto 
Didžiojo medaliu. Kaip sava
noris kūrėjas gauna 9 ha žemės 
Šakių dvare (maždaug 1 km. 
nuo Šakių miesto). Pasistato 
trobesius ir ūkininkauja; bet 
skolos, padarytos už statybą, 
spaudžia. Pranas Šakių mieste 
nusiperka namą ir jį pertvarkęs 
įsteigia kepyklą ir krautuvę. 
Gyvenimo sąlygos pagerėja. 
Lietuvai atgavus sostinę Vilnių. 
ten įsteigia kepyklą ir krau
tuvę; sekasi ir čia. 

Raudonajai armijai 1944 m. 

artėjant prie Lietuvos sienų, 
Pranas su šeima pasitraukia į 
Vakarus. 1949 m. atvyksta į 
JAV ir apsigyvena Hartford, 
Connecticut valstijoje. Susi
randa darbą popieriaus fabrike. 
Darbas sunkus, nešvarus, o 
atlyginimas ne per geriausias. 
Pradeda statyti namus E. Hart
forde. Delmont gatvėje pastato 
daugiau negu dešimtį namų ir 
paskutiniame apsigyvena pats 
su šeima. 

Pranas priklausė Lietuvos 
Karių Veteranų sąjungos „Ra
movė" Hartfordo skyriui Buvo 
valdybos vicepirmininku, kasi
ninku ir sūnų Vaidotą įtraukė 
į ramovėnus. Praną skyrius iš
rinko skyriaus garbės nariu. 

Pranas buvo malonaus būdo, 
nuoširdus, prašomas neatsi
sakydavo padėti bet kuriame 
reikale. Buvo dosnus lietuvių 
organizacijoms, spaudai ir baž
nyčiai: buvo geras tėvas vai
kams, žmonai mielas ir malonus 
vyras, o šešiems vaikaičiams ir 

40.00 dol. Danutė Janutienė, 
Berkley, C A; J Žiūraitis, Oak-
ville, Ont., Kanada; 

35.00 dol. S. Bacevičius, Co-
rona Del Mar, CA; J. Dainaus 
kas, Chicago, IL; 

30.00 dol. Addaida, IN; Jurgis 
Balbatos, St. Petersburg, FL; 
Sofia Liūbartienė, Sun City, AZ; 
Stasė Adickienė, Chicago, IL; 
Leonardas Paulius, Montague, 
MI; Zenonas Paškus, Oak Lawn, 
IL; Marija Kapačinskas, Chica
go, IL; Stasė Žemgulis, New 
Buffalo, MI; 

15.00 dol. Stasys Alšėnas, 
Breksville, OH; Leonardas Gar-
lauskas, Chicago, IL; Edvardas 
Jokubauskas, Oak Lavvn. IL: 
Arūnas Grigalauskas, Marlbo-
rough, MA; Kazys Ciuras, Chi
cago, IL; Jurgis Mikalonis, Long 
Beach, CA; Ona Pusdešris, De-
troit, MI; Alfonsas Noreika, Oak 
Lavvn, IL; Marija Neniškienė, 
Chicago, IL; Vidas ir Ramutė 
Kazlauskas, Waukegan, IL; 
Alfonsas Leparskas, Warren, 
MI; Elena Frejeris, Grand 
Rapids, MI; Ona Kolis, Palos 
Hills, IL; Anastazija Dubins-
kas, Baltimore, MD: Adolfas ir 
Elena Švažas, Downers Grove, 
IL; Halina Plaušinaitienė, Chi
cago, IL; Valė Lavinskas, Le-
mont, IL; Vladas Overlingas, 
Chicago, IL; Jonais Mickevičius, 
Omaha, NE; Boleslovas Novic
kis, Westmont, IL; Aldona 
Griškienė, Chicago, IL; Vikto
ras Danenas, Chicago, IL; Ste
fanija Klimas, Oak Lawn, IL; 
Antanas Tauginas, St. Pete 
Beach, FL; Jonas Valukonis, 
Glendale, CAį Petras Putrius, 
Livonia, MI; Filomena Ignaitis, 
Woodhaven, N Y; Petrė Dubaus
kas, Woodhayen, NY; John Puo
džiūnas, Philadelphia, PA; dr. 
Juozas Kriaučiūnas, Putnam, 
CT; dr. Z. Bfinkis, Los Angeles, 
CA; Albinas Slivinskas, Bur-
bank, IL; George J. Rudys, Or-
land Park, IL; Feliksas Bočiū-
nas, Sunny Hills, FL; Elena Bla-
vesčiunas, Rochester, N Y; An
tanas Gruzdy*, St. Pete Beach, 
FL; Valer Rozevicius, Worces-
ter, MA; B. Pliuskevicius, St. 
Petersburg, FL; St. Jazbutis, 
Surfside, FL;' Monika Steiku-
nas, Highland, IN; F. Skirman
tas, Glendale, CA; O. Norkiene, 
Los Angeles, CA; Gražina Bal
sys, Glendale. CA; Julius Rim-
kunas, Redington Beach, FL; 

12.00 doL Adele Pabrėža, 
Chicago, IL; 

10.00 dol. Algis Šimkus, Surf 
side, FL; Pranas Judickas, Hot 
Springs, AR; Antanas Zaparac-
kas, Highland Beach, FL; dr. A. 
Baltch-Gravrogkas. Menands. 
NY; E. Šlekys, Toronto, Ont., 
Kanada; Janina Nomeika, Ro
chester, NY; Jurgis Janušaitis, 
Port Orange, FL; Jonas Ven
gris, Osterville, MA; Eugenijus 
Grižas, Jamestown, NC; K. Bei-
ga, Chicago, IL; B.P. Juodelis, 
Willowbrook, IL; Bronė Ga
jauskas, Shell Beach. CA; Dalia 

Ar tai nebus tik paU naujausias lietuviu choras'" Palaimintojo .Jurgio Matulaičio misijos vaiku 
choras, vadovaujamas muz Dariaus Polikaičio. kartu su suaugusiais dainininkais, atlieka pro 
gramą Lemonto LB apylinkes ruoštame Vasario 16 tosios minėjime PI.C salrjp vasario 1M d 

Nuotr Klenos JnuinevU'icne* 

septyniems provaikaičiams mie
las „diedukas". 

Prano karstas buvo apdengtas 
Lietuvos trispalve vėliava ir 
skendėjo gėlių vainikuose. Su 
velioniu Harfordo LB vardu at
sisveikino Alfonsas Dzikas. o ra-
movėnų vardu — Vaclovas Ne
nortas. 

Pamaldos už a.a. Praną vyko 
lietuvių Švč. Trejybės bažny 
čioje. Maldas atliko klebonas 
kun. Moskus. kun. Matutis ir 
kun. Gurklis. Po pamaldų buvo 
nulydėtas i Putnam, CT. j Nekal
tai Pradėtos Marijos seserų vie
nuolijos kapines. Čia maldas at
liko kun. Moskus, kun. Gurklis 
ir seselių vienuolyno kapelionas 
kun. dr V. Cukuras. Prie duo
bes su velioniu atsisveikinimo 
žttdi tarė Hartfordo ramovenų 
skyriaus pirm. V. Trečiokas Su
giedotas Lietuvos himnas, o tri
spalvė, dengusi karstą, buvo 
įteikta velionio žmonai Salome 
jai. 

VN 

Rimdzius. Delray Beach, FL; 
Bronė Eringis, Tinley Park. IL; 
Jurgis Valaitis. Fairfield, CT: I. 
Medžiukas, Los Angeles, CA; 
Vladas Šulskis, Chicago, IL; dr 
J . Gylys, Southington, CT; 
Frank Sidzikauskas, Glendale. 
CA; Teodora liekis, Daytona 
Beach, FL; Algis Kiudulas, Chi
cago, IL; O. Ceckauskas, Mont-
real, Que. Kanada; A. Kuz
mickas, Paris, Ont.. Kanada; 
Jonas Savickas, Chicago, IL; 
Bronius Siliūnas, Chicago, IL; 
Antonina Baleišis, Chicago, IL; 
A. Basiulis, Redondo Beach, 
CA; Stefanija Domeika, Hamil-
ton, Ont., Kanada; Stasė Patla-
baitė. Cicero, IL; A. Martis, 
Charleston. WV: Stasys Augo-
nis, So. Boston, MA; S. Mesec, 
Waukegan, IL; Roza Plepys, St. 
Petersburg Beach, Fl; Juozas 
Kalėda, Seminole, FL; Gražina 
Stanulis, Dovvners Grove, IL; 
Dana ir Paulius Laniauskas, 
Lombard, IL; Mykolas Gražys, 
Chicago, IL; A. Piešina, Chica
go, IL; P. Narkevičius, Somer-
ville, MA; P. Peleckas, Chicago, 
IL; P. Augaitis, Islington, Ont., 
Kanada; Zuzana Stančikas , 
Mississauga, Ont., Kanada; An
tanina Zakarka, Detroit, MI; 
Birutė Petrauskas, Chicago, IL; 
Ona Ziminskiene, Winnipeg, 
Man., Kanada; Danutė Nagro-
dzki, Woodbridge, VA; Eleonora 
Tutinas, Brooklyn. NY: Stasys 
Rudys, Midlothian, VA; 

10.00 dol. Raymond Labinąs, 
Dundas, Ont.. Kanada; Stanley 
Naikauskas, VVindsor, Ont., 
Kanada; Maria Noreika, Or-
mond Beach, FL; Marcela Aras, 
St. Pete Beach, FL; A. Tamo
š iūnas , Cicero, IL; Juozas 
Leskus, Chicago, IL; Veronika 
ir Jonas Paovys, Grand Rapids, 
MI; Gražina Senkevičius, Chica
go, IL: kun. J. D. Degutis, Phi-
lade lphia , PA; J o s e p h r n e 
Bakšys, St. Pete Beach, FL; Ig 
nas Bumelis, Hot Springs, AR; 
Vytas Bakūnas, Willowick. OH; 
Br. Zeikus, Crownsville, MD; 
Kostas Nemunaitis, Princeton, 
IL; Juozas Lukas, Grand Ra
pids, MI; Julius Gelažius, Hicko-
ry Hills, IL; Birutė Archie, 
Tinley Park, IL; Ona Labinąs, 
Chicago. IL; Vladas Židžiūnas, 
Centervi l le , MA; Vy tau t a s 
Jonušas, Lemont, IL; Mykolas 
Geciauskas, Manchester, CT; 
Ona Biveinis, Cambridge, Ont., 
Kanada; J. Povilaitis, Omaha, 
NE; O. Ceckauskas, Montreal, 
Que., Kanada; Antanas Stanke
vičius , Melrose P a r k , IL; 
Elzbieta Kleiza, Chicago, IL; 
Marta Naujoks, Dovvners Grove, 
IL; A. Plėnys, Mississauga, 
Ont., Kanada; Pranas Zaranka, 
Redtbrd, MI; Aga Rimas, Chica
go, IL; Aid. Andriušis, Dor-
chester. MA: Anelė Dulkis. Ne-
wark, NJ; L. Puodžiūnas, Mel
rose Park, IL; Simas Brizgys, 
Chicago, IL; Ona Girnius, Bos
ton, MA; Tadas Meckauskas. 
Lansing, IL: Aldona Dysas. Ket 
tering, OH K Gaižauskas, St. 
Pete Beach, FL; Anelė Dragune-
vičienė, Great Fa l l s , VA: 
S. Blažys. Palos Hills. IL; Brone 
Alekna. Chicago. IL; Aldona 
Maurutiene. Kirtland. OH: K 
Bartuška. Longwood. FL; Biru 
tė Flynn. Madeira. OH; A. 
Siaurusaitis. Ellicott City, MI); 
Vince Derencius. Sunny Hills. 
FL: Marius Ambrose. New Mar 
ket . MD: Kostas Mačiul is . 
Spring Hill. FL; Bronislava 
Šeškevičius. Chicago. IL; dr. Al. 
Baltch. Menands. NY; Juozas 
Vitas. Tillsonburg. Ont., Kana 
da; Ramojus Vaitys. Highland 
Park. IL; J. ir M. Mikutaitis. 
Chicago. IL: I. Serapinas, Chi 
cago. IL; -Jadvyga Savickas. 
Nashua, N H: Jonas Vyšnioms. 
Willowick. OH: Bronė Milkovvs-
ki. Villa Park. IL; Aldona 
Buinauskas, Saint Charles. IL; 
Ben Paulionis. VVilloughby 
Hills. OH; Genovaite Bakas. 
South PasanVna. FL: John ir 
Lilian Kasuba. Midland. MI. M. 

L'leniene. Pasadena. CA; Ona ir 
Kostas Žolynas, Ormond Beach. 
FL; Vytautas Zelenis. Reseda. 
CA: Petronėlė Cicenienė. Sioux 
City. IA; Eugema Sakalas. Phi 
ladelphia. PA; Pranas Zunde. 
Chamblee. GA; Birutė Savic
k a s . Palos Hil ls . IL; V. 
Prialgauskas, Palos Hill. IL: 
Gražina Paegle. Manon, IN: 
Aldona Krygeris. Rochester. 
NY; J. Garla. Juno Beach. FL: 
Angele ir Edvardas Budreika. 
San Diego, CA; Antanas Saba

liauskas. Orland Park , IL; 
Juozas Giedraitis. East Nor 
thport. NY: B.P Juodelis , 
VViIlovvbrook. IL: Aldona 
Bikulciene. Cicero, IL; Jonas 
Virpša, Chicago. IL: Antanas 
Adomėnas. Chicago. IL: T.M. 
Mickus. Springfield. VA: M. ir 
K. Almenas. College Park, MD; 
Sophie Jurkūnas. Oak Lavvn, 
IL: Joe Ignaitis Cupertino, CA. 

Esame nuoširdžiai dėkingi 
už paramą! 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
KAZIMIERAS VAITYS 

Mūsų brangus Vyras, Tėvas ir Senelis, sulaukęs 95 metų. 
staigiai mirė 1995 m. kovo 19 d. 

Jo brangiam atminimui bus atnašaujamos šv. Mišios, š.m. 
kovo 23 d., šeštadieni, 9:00 vai. ryto Tėvų Marijonų koplyčioje. 

Visus draugus, gimines ir pažįstamus prašome tą dieną 
prisiminti ir pasimelsti už mūsų mylimo Kazimiero sielą. 

Nuliūdę liko: žmona Stefanija, sūnūs Ramojus ir Vai
dotas, jų žmonos, anūkai ir plati giminė Lietuvoje. 

P A D Ė K A 
A.tA. 

ERNA EITMANIENĖ 
DAMBRAUSKAITĖ 

1996 m. vasario 4 d. po sunkios ligos mirė mūsų mylima 
Žmona, Motina ir Močiutė. Palaidota Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse. 

Dėkojame msgr. D. Mozenui už lankymą ligoninėje ir 
koplyčioje sukalbėtas maldas Nuoširdžiai dėkojame gerb. 
kun. F. Kireiliui už nuolatine paguodą sergant, už maldas 
koplyčioje, atlaikytas šv. Mišias ir palydėjimą j Amžino Poilsio 
vietą. 

Dėkojame visiems giminėms, draugams bei pažįstamiems 
už gausias šv. Mišių aukas, atsiųstas gėles ir pareikštas 
užuojautas bei visiems bent kaip prisidėjusiems prie 
laidotuvių. 

Reiškiame padėką laidotuvių dir. G. Daimid už malonų 
patarnavimą. 

Nuliūdę: vyras, dukra, anūkai. 

Didž. Gerb. IPSA INTERNATIONAL Ltd. direktoriui, 
kolegai ir bičiuliui 

• 

• 

A.tA. 
WALTER RASK 

VLADUI RAŠČIAUSKUI 
mirus, giminėms ir artimiesiems, reiškiame nuošir
džiausią užuojautą. 

IPSA INTERNATIONAL, Ltd. 

J Amžinybę iškeliavo ilgametis Švč Mergelės Marijos 
Gimimo parapijos choro Chicagoje giesmininkas 

A.tA. 
ALFONSAS ŠIDAGIS 

Reiškiame gilią užuojautą skausmo dienose jo dukrai 
APOLONIJAI, sūnui JOKŪBUI ir kitiems artimiesiems. 

Choras ir dirigentas 

TRANSPAK 
Siuntiniai į Lietuvą laivu su pristatymu į namus. 

Pinigai pervedami doleriais. 
Sutvarkomi palikimai. 

Skubiems siuntiniams AIR. CARGO. 
Komercinės siuntos pagal susitarimą. 
Dokumentus, įgaliojimus notarizuojame veltui. 

MAISTO SIUNTINIAI. 
Du patys populiariausi - už $39- ir $98.-

$39.- kava tirpi, kava malta, vitaminizuota arbata (tirpi), 
kakava tirpi, vaisių koncentratas, sausainiai, 
alicjus,mėsos konservai, aspirinas, multivitaminai. 

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

Siųskite per seniausią siuntinių į Lietuvą įstaigą. 
TRANSPAK, 2638 W. 69th St. 
Chicago, IL 60629 Tel. 312-436-7772 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1996 m. kovo mėn. 21 d. KELIAS Į NEPRIKLAUSOMYBĘ 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
K a d a n g i mes l aba i ver t ina

me ..Draugo" skaitytojus, rėmė
jus ir visus svečius, kurie at
silankys į dienraščio paramai 
ruošiamą koncertą šį šeštadienį, 
kovo 23 d., 6:30 vai. vak., Jau
nimo centre, yra pasamdyta 
gera apsauga lauke — prie ma
šinų pastatymo — kad visiems 
būtų patogu ir saugu. Nepabi
jokite koncerte dalyvauti. 

Marųue t t e P a r k o Lie tuvių 
n a m ų savin inkų d raug i j a 
džiaugiasi, kad praėjusio antra
dienio rinkimuose tarp laimėju
siųjų yra visi, kuriuos draugija 
rekomendavo savo nariams ir 
prašė už juos atiduoti savo 
balsus. Nors, atrodo, balsavi
muose šį kartą dalyvavo nelabai 
daug žmonių, bet lietuviai di
džiuojasi turima Amerikos pilie
tybe ir į piliečio pareigas žiūri 
labai rimtai. Jie atrado laiko 
nuvykti į balsavimo būstinę ir 
atiduoti savo balsą už geriausią 
— bent jų nuomone — kandi
datą. 

Prof. J o a n a Kirvai t ienė , 
dėstanti chemiją Moraine Val-
ley Community kolegijoje (kaip 
rašoma „Valley View kolegijos 
biuletenyje š.m. kovo 26 d.) buvo 
parinkta įtraukti į 1996 m. 
„Whose Who Among Americas 
Teachers" laidą. Ją rekomendavo 
vienas iš buvusių studentų. 

J a u n i m o cen t ro M o t e r ų 
k l u b a s kviečia visus į ve
lykinius pusryčius, kurie ruo
šiami kovo 31 d., Jaunimo cent
ro kavinėje — tuoj po 10:15 vai. 
r. Mišių Jėzuitų koplyčioje. Sa
vo apsilankymu paremsite Jau
nimo centrą. 

P r i s i m e n a n t a .a . Leoną 
Lendraitį , bus aukojamos šv. 
Mišios sekmadienį, kovo 24 d., 
9 vai. r., Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčioje. 
Šeima kviečia draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šioje šv. Mišių 
aukoje. 

Kiek i lgai reikėjo Toronto 
„Gintaro" jaunimo ansambliui 
praleisti valandų repetuojant, 
kad pasiruoštų į Čikagą atvežti 
tobulą, naują ir patrauklią pro
gramą ir pasirodytų „Draugo" 
renginių komiteto ruošiamame 
koncerte šeštadienį, kovo 23 d., 
6:30 vai. vak.? Atvykite į Jau
nimo centrą ir pasigėrėkite šių 
ideal is tų j aunuo l i ų darbo 
rezultatais. Tuo pačiu paremsi
te vienintelį užsienyje lietuvių 
dienraštį „Draugą". 

Au tobusas į Lietuvių fondo 
suvažiavimą, įvykstantį šešta
dienį, kovo 30 d., Pasaulio lietu
vių centre, Lemonte, keleivius 
nuo Brighton Parko bažnyčios 
paims 7:45 vai. r., o nuo Mar
ųuette Parko bažnyčios — 8 vai. 
r. Lietuvių fondas kviečia pasi
naudoti autobusu ir dalyvauti 
suvažiavime. 

P r a n e š a m e skai tytojams, 
kad šį šeštadienį, kovo 23 d., 
, JJraugo" kultūrinis priedas dėl 
susidėjusių aplinkybių neišeis. 

Sol. M a r g a r i t a Momkiene 
Lietuvių operos rengiamuose 
spektakliuose atlieka įvairias 
roles ir visuomet publiką džiu
gina savo balsu bei vaidyba. Be 
jos neapsieis ir K. Banaičio 
„Jūratė ir Kastytis". Balandžio 
20 d. M. Momkiene atliks Rū
telės partiją. 

Rasa Dovilaitė, Čikagos ht. mokyklos mokinė, groja lop*ine Rudnosiukui kovo 
10 d. Jaunimo centre statytame Vytės Nemunėlio įscenizavime „Meškiukas 
Rudnosiukas". Popiete su svečiu poetu ruošė „Saulutė" kovo 10 d. 

Nuotr Jono Tamulaičio 

x NAMAMS PIRKTI PA-
SK< >!,<>*•> duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės 
į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. Tel. 
(312; K47-7747. 

'sk) 
x Lietuvių Moterų k lubų 

federaci jos (LMKF) Čikagos 
kiubo visuotinis narių susirin
kimas šaukiamas š.m. kovo 
mėn . 24 d. Pradėsime susi
rinkimą dalyvaudamos 11:15 
vai. ryto šv. Mišiose, Tėvų Jėzui
tu koplyčioje. Po šv. Mišių 
renkamės Jaunimo centro ka
vinėje, kurioje įvyks susirin
kimas Kviečiame ir laukiame 
gausaus narių atsilankymo! 

(sk) 

x TRANSPAK praneša: 
„1926 m. įkurta Lietuvos Radi
jo mėgėjų draugija". Pinigai, 
siuntiniai ir komercinės siun
tos i Lietuva. Maisto siuntiniai. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 
Chicago, IL, tel. 312-436-7772. 

(sk) 

x At i ta i symas . Kovo 9 d. ir 
kovo 16 d. „Drauge", žinutėse 
apie aukas „Saulutei", prisime
nant a.a. Leoną įgauni, buvo 
klaidingai išspausdinta velionio 
pavardė. Turėjo būti „A.a. 
L e o n o I g a u n i o . . . a tmin i 
mui. . ." Už k la idą „Saulutė", 
Lietuvos va ikų globos būre
lis, a t s i p r a šo . 

(sk.) 

Vasario 16-tosios minėjimas 
visuomet būdavo mūsų džiaugs
mo, susikaupimo ir pasiryžimo 
momentas. Šiemet tie minėji
mai vyko dar įvairesnių jausmų 
ir įspūdžių ženkle. Juose buvo 
mažiau džiaugsmo, bet dau
giau susirūpinimo dėl skurdo, 
kartais net siaubo. 

Minėjimus ruošė Lietuvoje ir 
išeivijoje visi politiniai ir kul
tūriniai vienetai, visos organiza
cijos ir susibūrimai. Viena gal 
mažiausia, bet toli gražu ne 
mažiausiai Lietuvą mylinti yra 
mūsų Čikagos vyresniųjų lietu
vių centras — „Seklyčia". Čia 
minėjimas vyko vasario 14 d., 
trečiadienio popietės metu. Ren
ginių vadovė Elena Sirutienė 
popietę pradėjo prašydama su
giedoti tautos himną ir vienai 
minutei susikaupti, prisime
nant ir pagerbiant žuvusius už 
Lietuvos nepriklausomybę. J i 
paskaitė rašytojo Justino Mar
cinkevičiaus mintis, kaip žuvę 
didvyriai ir šiandien dalyvauja 
gelbėjant Lietuvą. Po to ji 
pakvietė Stasę Petersonienę pa
grindiniam minėjimo žodžiui. 
Stasė Vanagaitė Petersonienė 
yra kukli, giliai galvojanti 
pedagogė ir patriotė lietuvė. 
Pedagogines studijas pradėjusi 

Balzeko Lietuvių ku l tū ros 
muziejus dalyvauja Pilietinių 
pokalbių programoje, organizuo
toje Čikagos Newberry biblio
tekos. Šeštadienį, kovo 23 d., 10 
vai. r., muziejuje vyks semina
ras „Amerikietiška patirtis: 
p a n a š u m a i ir s k i r t u m a i " . 
Seminarui vadovaus Čikagos 
Richard J. Daley kolegijos prez. 
Ted Martinez, Jr. ir Morehead, 
Kentucky universiteto dėstytoja 
Loreta Višomirskytė. Seminare 
bus nagrinėjama, kaip migra
cija įtakoja kultūrą, vertybes, 
šeimą: ar tai jungia, ar skiria ra
ses bei tautybes. Visuomenė 
kviečiama dalyvauti diskusi
jose. Įėjimas nemokamas. 

D ė m e s i o ! Dėmes io ! N u o 
k o v o 23 d. bus g a l i m a 
asmeniškai įsigyti X Lietuvių 
tautinių šokių šventės ir jos ren
ginių — susipažinimo vakaro ir 
pokylio — bilietus. „Seklyčioje" 
(2711 W. 71st St., Chicago): 
antradienio ir ketvirtadienio 
vakarais nuo 6 vai. iki 8 vai., 
šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 
12 vai. vid. Bilietų užsakymai 
(su apmokėjimu) yra priimami 
ir paštu (siųsti Tenth Lithua-
nian Folk Dance Festival, 2711 
W. 71st St., Chicago, n . 60629). 
X Lietuvių tautinių šokių šven
tės būstinės, kuri yra „Seklyčios" 
antrojo aukšto rastinėje, veiks 
minėtom valandom. Būstinės 
telefonas yra (312) 737-9504. 
Organizacinio komiteto na
riams nebudint būstinėje, arba 
jiems kalbant telefonu su pa-
klausėjais, atsiliepia modernio
ji „voke mail" technologija, 
įkalbėjus vardą, pavardę ir tele
fono numerį, bus atskambina-
ma. Šventės ir renginių bilietai 
bus taip pat platinami Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte, sek
madieniais po 11 vai. ryto šv. 
Mišių (pradedant balandžio 14 
d.). 

x Delikatesų pa rduo tuvė 
NIDA, 2617 W. 71 St., Chica
go, tel . 312-476-7675 siūlo jūsų 
velykiniam stalui šiuos mėsos 
gaminius: rūkytos ir šviežios 
kiaulienos vyniotinius; ver
šienos, antienos ir viščiuko 
vyniotinius; zrazus; kiaulieną 
kimštą grybukais; viščiuką su 
slyva ir kt. Iš saldumynų siūlo
me: bobas, ežiukus, beržo šakas, 
aguoninius mozūrus, paską, 
spanguo l in ius vynio t in ius , 
napoleonus, vaisinius ir riešu
tinius tortus, vaisinius ir varški-
nius pyragus, įvairius sau
sainius ir kt. Savaitę prieš Vely
kas dirbame 8 v.r. - 5 v. p.p. , o 
Didįfl Šeš tadieni - iki 4 v. 
p .p . Visiems linkime linksmų 
šv. Velykų. 

(sk) 

dar Klaipėdos Pedagoginiame 
inst i tute, jas tęsė Vilniaus 
universitete ir užsienyje, nuolat 
dirbdama su jaunimu. Šiuo me
tu ji yra Čikagos Lituanistikos 
instituto vedėja. 

Savo paskaitą ji pavadino: 
„Apmąstymai apie Vasario 
16-tąją". J i mano, kad, jei ne
būtų buvę Vasario 16-tosios, tai 
tikriausiai nebūtų nei Kovo 
11-tosios — šio paskutinio Lie
tuvos nepriklausomybės atkūri
mo. 

Jiems priešinosi vyrai sukili
mais, kar tu su lenkais (1863), 
bet buvo nugalėti ir sunaikinti 
Sibire. 

Tada į kovą stojo mažiausiai 
mokyta ir silpnesnė, bet atspa
resnė už vyrus — lietuvė moti
na. Kaip senovės vaidilutė ji 
išsaugojo židinio liepsną nuolat 
įžiebdama ją savo vaikų sielose 
ir protuose. Savo „vargo mokyk
loje" prie retelio, prie girnų ar 
kauptuko, ji mokė vaikus skai
tyti ir mylėti viską, kas lie
tuviška, o ypač — atsparumo ru
sų kėslams. 

Šio fronto rusai nepastebėjo ar 
neįvertino, kol ; su Apvaizdos 
pagalba išaugo tautos žadinto
jai, kaip vyskupas Valančius, J. 
Basanavičius, Vi Kudirka, Peč-
kauskaitė ir kiti. Poetas M. 
Maironis šaukė?'„Mylėk, lietuvį 
tą brangią žemei kur tavo bočiai 
amžiais gyveno^'; 

Todėl, paskelbto nepriklauso
mybės aktą 1918 m. vasario 
16-tają ir priešams iš visų pusių 
puolant, iš kaimų pasipylė 
tūkstančiai savanorių, vyžotų, 
klumpėtų, batuotų, pėsčių ir 
raitų su savo pagamintais ar su 
vokiečiais išsimainytais gink
lais. Liejosi kraujas ties Šir
vintomis, Ukmerge, Vilniumi, 
Alytumi ir Kaunu. 

Priešai buvo išvaryti ir su jais 
pasirašytos taikos sutartys. 
Tačiau lenkai, sugalvoję klastą, 
staiga užgrobė Vilnių ir ėjo į 
Kauną. Lietuviai juos sustabdė 
ir būtų atsiėm*/'Vilnių, bet 
lenkų draugai prancūzai su
trukdė, ir frontas liko stovėti 
kaip atvira žaizda vadinama 
„demarkacijos lfituja". 

Bet 1940 m. birttelio 15 d. įsi
veržę rusų tankart viską sunai
kino. Vyriausybė'pasimetė. Vie
ni, kartu su prezidentu, išbėgo 
į Vakarus. Kiti sugauti, atsidū
rė kalėjimuose, is kur jau gyvi 
neišėjo. Kariuomenės vadas Vit
kauskas perėjo į Yusų pusę ir 
įsakė kariuomenei nesiprie
šinti , o vėliau! įjungė ją į 
Raudonąją armiją, Dalis karių 
išbėgiojo ir slapstėsi. 

Šį kartą rusai lietuvybės šak
nį išrovė iš kaimd ir užgesino 
kaimiečių šeimos-Židinius, o ne
norinčius paklusti gaudė ir su 
vaikais ar seneliais grūdo į gy
vulinius vagonus ir vežė Sibiran 
sunaikinimui. Tokiu būdu treč
dalis tautos buvo išgabenta ar 
pabėgo į savanorišką tremtį — 
užsienį. Lietuvos motinos mirė 
Sibire ir tremtyje, o kurios liko, 
turėjo neparodyti, kad atpažino 
sūnų ar dukrą, nušautą stribų 
ir pamestą turgavietėje, nes 
miškuose dar slapstėsi ir kovo
jo su okupantu kiti jos vaikai. O 
jų buvo daug tūkstančių, ir žūt
būtinė kova tęsėsi net 12 metų, 
kol, klasta infiltruoti, jie buvo 
išžudyti. 

Komunistų mokyklos Lietu
voje „plovė" jaunimo smegenis 
ir migdė jų sąžinę. Pataikūnai 
įsitaisė patogiai, o visa liaudis 
skendo pigioje degtinėje ir gy
veno vogdami, nes atlyginimai 
buvo nedideli. Žodis „vogimas" 
buvo pakeistas žodžiu „kombi-
navimas" ir buvo priimtinas, 
net garbingas, nes nekombina
vo tik „kvailas". 

Motinų ir senelių įtaka vai
kams buvo labai susilpnėjusi, 
nes vaikai mokyklose buvo ver
čiami pranešinėti, kas namuose 
kalbama ir daroma. Per 40 me
tų dvi jaunuolių kartos augo be 
Dievo ir krikščioniškos moralės. 
Jaunos motinos virto girtuokle 

Lemonto LB apylinkės valdyba. Sėdi iš kairės: Agute Tiškuvienė, Dana Šleniene, Neringa Ambra
zaitytė, Stasė Jagminienė; stovi: Aleksas Karaliūnas. Stasys Džiugas, Liudas Kirkus. Gediminas 
Kazėnas, pirm., Vladas Stropus. 

Nuotr. Vytauto Jasinevičiaus 

J A V LB KV P O S Ė D Ž I A U J A 

JAV LB Krašto Valdybos te
lefoninis posėdis įvyko vasario 
17 d. „Seklyčioje". Telefoni
niame pasikalbėjime dalyvavo 
beveik visi Krašto valdybos na
riai. Buvo aptarta daug svarbių 
reikalų. Pirmoji trumpai kalbė
jo X Lietuvių tautinių šokių 
šventės organizacinio komiteto 
pirmininkė Jūratė Budrienė. J i 
pranešė, kas iki šiol buvo atlik
ta, kokie atsiranda sunkumai ir 
apie tos savaitės įvykius — 
repeticijų tvarkaraštį , meno 
parodos ir mugės datas, Navy 
Pier vykstantį susipažinimo 
vakarą, Hyatt Regency - pokylį 
bei pošventinį koncertą. Iki 

mis ir paleistuvėmis. Rezultate 
— turime daug tūkstančių naš
laičių, iš kurių tik 10 proc. y ra 
tikri našlaičiai, kur tėvai mirę, 
o likusieji — tai vaikai apleisti, 
pamesti ar atiduoti į prieglau
das iš suirusių girtuoklių šeimų. 
O kiek jų nužudyta prieš gims
tant? Tos lietuvės motinos yra 
prie „gėdos stulpo" kaip pas 
Kristų atvesta prostitutė Mag
dalena, kurios Kristus nepa
smerkė, o tik pagailėjo — ji buvo 
paklydusi. Ir mes nesmerkime 
tų vargšių motinų, nes jos yra 
komunistų planingo lietuvių 
tautos genocido aukos. J a s tik 
reikia gelbėti. 

Didžiausia pagarba ir įverti
nimas priklauso motinoms „vai
dilutėms". Tai — tikros didvy
rės. Tik jų įtakoje ir Sausio 
13-toji ir Kovo 11-oji vėl įrodė 
pasauliui, kad Lietuva gyva ir 
verta amžiais gyventi. 

S. Petersonienės pasakojimui 
nutilus, plojome, bet buvome 
labai sujaudinti ir susirūpinę 
Lietuvos ateitimi. Meilę ir so
lidarumą Lietuvai išreiškėme 
sudainuodami „Lietuva bran
gi", o moterys prelegentę ap
dovanojo gėlėmis. 

E. Sirutienė praneša, kad me
ninę dalį atliks Algis Barniškis 
Jis visuomet paruošia progai 
pritaikytas dainas. Šį kartą vis
kas buvo apie Lietuvą. Dainoms 
nutilus, plojome ir jautėmės vėl 
dvasiškai kiek sustiprinti mei
lės tėvynei ir viltimi jos ateičiai. 

Po to buvo bendri pietūs, 
J . Ž e b r a u s k a s 

šventės beliko nedaug laiko, o 
darbų dar nemažai. Tautinių 
šokių šventė įvyks liepos 6 d. 
Rosemont Horizon salėje. 

Pirmininkė padėkojo Astai Ba
nionytei ir Dariui Lauciui, (JAV 
LB VR įstaigos direktorei ir jos 
padėjėjui) už puikiai pristatytą 
informaciją spaudai apie visų 
LB apylinkių Vasario 16-tosios 
minėjimus ir jų pagrindinius 
kalbėtojus. Tokį sąrašą reikės 
padaryti ir kitais metais. Re
gina Narušienė taip pat visiems 
valdybos nariams padėkojo už 
įdėtą darbą, ruošiant Sausio 
13-tos dienos minėjimą Jaunimo 
centre vasario 4 d. Minėjimas 
buvo gausus dalyvių skaičiumi, 
skautai dalyvavo uniformuoti 
bažnyčioje ir visiems buvo 
paliktas graudus tų tragiškų 
įvykių įspūdis. Visas išlaidas 
sumokėjus, pelno liko tik apie 
1P00 dol. Ji visiems priminė, 
kad Lietuvių fondo prašymai ki
tiems metams turi būti atiduoti 
iki kovo 15 d. Geriau būtų, kad 
visi nariai kreiptųsi asmeniškai 
į Lietuvių fondą. Apie vasario 
12 d. pasimatymą su prez. Clin-
ton į laikraščius parašys VRT 
pirmininkas dr. Paulius Žygas. 

Lietuvos Respublikos Seimo ir 
JAV LB bendradarbiavimo ko
misijoje dalyvauja Donatas 
Skučas 'pirm.», Liuda Rugienie-
nė (vieton atsistatydinusio Al
gimanto Gečo), Vytas Maciūnas. 
Juozas Ardys ir Regina Naru
šienė. Kovo viduryje komisijos 
nariai žada vykti j Lietuvą ir 
ten pradėti darbą. Jiems bus 
pateikti klausimai ir veiklos 
pasiūlymai iš visų JAV LB 
Tarybų. Posėdis taip pat iškėlė 
komisijai šiuos klausimus: 1. 
1998 metų Lietuvos Šokių šven
tė, 2. II lietuvių olimpiada, 3. VI 
Sporto žaidynės ir 4. Lietuvių 
namai Vilniuje. Regina sakė 
viską jiems perduos ir mums 
duos pranešimą kitame posėdy
je. 

Algis Rugienius padarė pra
nešima apie Atlantoje vyksian
čią vasaros olimpiadą. Atrodo. 
kad nėra didelio susidomėjimo 
atskirai susirinkti kur nors ge
gužinėje ir pabendrauti lietuvių 
tarpe — dalyviai, atvažiavę j 
olimpiadą, nenori susitikti , 
sportininkai norėtų susitikti, 
bet v ra labai mažas susidomė

jimas iš mūsų pusės. Gal rei
kėtų sekti ir žiūrėti krepšinio 
varžybas per televiziją. Atlan
toje mugę sutiko tvarkyti In
grida Bublienė. Bilietų į žai
dynes per Lietuvą negalima 
gauti — reikia kreiptis tiesiogiai 
į Olimpinį komitetą Atlantoje. 
Algis taip pat užsiminė apie Lie
tuvių namus Vilniuje. Būtų ge
rai tokius namus turėti. Pastatą 
reikėtų remontuoti ir būtų ge
riau, kad visas pastatas būtų 
JAV LB, o ne tik vienas kam
barys ar vienas aukštas. Šis 
klausimas buvo atidėtas vėles
niam posėdžiui, kai turėsime 
daugiau žinių. 

, Apylinkių vadovas" turėtų ne
t rukus būti baigtas. Juo galės 
pasinaudoti visos apylinkės. 
Taip pat už dviejų savaičių bus 
išsiuntinėjamas naujas aplink
raštis. Regina prašė, kad apylin
kės jau dabar pradėtų rašyti 
savo istoriją ir atsiųstų nuo
traukų. Taip pat reikia nusiųsti 
visų tarybų bei komisijų semi
narų, konferencijų, suvažiavi
mų, renginių datas, kad būtų 
galima įtraukti į bendrą ka
lendorių. 

Dr. Paulius Žygas kalbėjo apie 
VRT vajaus stovį, apie „Drau
go" laikraštyje Visuomeninių 
reikalų tarybos skiltį ir pla
nuojamą seminarą gegužės mė
nesį. Socialinių reikalų pirmi
ninkė Birutė Jasaitienė pristatė 
Clevelando centro stovį. Regina 
Narušienė išsiuntė laišką ir 
juostelę apie lietuvių TV stotį 
įvairioms organizacijoms, bet 
nežino, ar kas iš to išeis. Buvo 
paskaityti keli laiškai — vienas 
iš Kanados LB valdybos, kitas 
iš Smithsonian American Folk 
Life. kuris nori ruošti kongresą 
1998 metais kartu su latviais. 
Lietuvos Kultūros ministerija 
sutinka su tokiu projektu, bet 
neįsipareigoja pinigais. JAV LB 
užduotis būtų surinkti iš mūsų 
bendruomenių 55.000 dol. Iš 
Lietuvos dalyvautų folkloriniai 
žinovai. Posėdis pasiūlė parašyti 
laišką Kultūros ministerijai, 
kad JAV LB remia šį projektą 
moraliniai, bet negali prisidėti 
finansiškai. 

Kitas telefoninis posėdis „Sek
lyčioje" numatomas kovo 30 d. 

Rita Likanderytė 
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