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V. Adamkus jaučia pareigą
dalyvauti prezidento
rinkimuose
Vilnius, kovo 18 d. (BNS) —
JAV lietuvis Valdas Adamkus
pareiškė, kad kandidatuoti Lie
tuvos prezidento rinkimuose yra
jo „prigimtinė teisė" ir kad jis
yra tam pasirengęs.
Antradieni Vilniuje V. Adam
kus surengtoje spaudos konfe
rencijoje pabrėžė galįs tik žo
džiu „taip" atsakyti į kvietimą
dalyvauti Lietuvos vadovo rin
kimuose. Tokį kreipimąsi nese
niai paskelbė grupė Lietuvos ir
užsienio inteligentų, kurie grei
čiausiai sudarys V. Adamkaus
rinkiminės komandos bran
duolį.
„Buvau ir esu Lietuvos pilie
tis, visą gyvenimą dirbau ir dir
bu Lietuvos labui", rašoma žur
n a l i s t a m s i š p l a t i n t a m e V.
Adamkaus pareiškime.
Jis sakė praėjusį penktadienį
atsistatydinęs iš JAV aplinko
saugos administracijos, kur dir
bo 27 metus, ir dabar jau visam
laikui sugrįš į Lietuvą. Šalies
politiniame gyvenime jis žada
dalyvauti, jei ir nekandidatuotų
į prezidentus. „Dirbsiu ten, kur
galės praversti mano patirtis",
sakė V. Adamkus.
Juridinius nesklandumus V.
Adamkus laiko savo „silpnąja
vieta". „Aš pats esu įsitikinęs,
kad turiu teisę dalyvauti rinki
muose, tačiau juridinį interpre
tavimą palieku Lietuvos teisi
ninkams — jeigu jie nustatys,
kad neatitinku būtinų kriterijų,
klausimas tuo ir bus išspręs

V. Adamkus sakė nepriklau
sąs jokiai partijai, tačiau sakė
esąs „vakarietiškojo liberaliz
mo" šalininkas. Jis neketina at
sisakyti politinių ar visuomeni
nių organizacijų paramos, jei jos
nuspręs jį remti. Galimas kan
didatas taip pat nemano, kad
Centro sąjungos palaikymas ga
li atbaidyti šios organizacijos ne
mėgstančius jo rėmėjus. „Nesie
kiu bet kokia kaina laimėti rin
kimų ar kito posto, todėl neke
tinu žaisti žmonių nusistaty
mu", pabrėžė Valdas Adamkus.

JAV atstovas ieško įrodymų
apie įtariamus karo
nusikaltimais lietuvius
Vilnius, kovo 19 d. (BNS) Jungtinių Amerikos Valstijų
teisingumo departamento atsto
vas Lietuvos centriniame vals
tybiniame archyve vėl ieško
įrodymų karo nusikaltimais įta
riamų lietuvių deportavimui iš
JAV.
Jau ne pirmą kartą Lietuvoje
besilankantis JAV teisingumo
departamento specialiųjų tyri
mų skyriaus atstovas Michael
Makvyn domisi žydų persekioji
mu ir naikinimu II pasaulinio
karo metais, tačiau įtariamųjų
nei Lietuvos Generalinei proku
ratūrai, nei archyvų vadovybei
jis neįvardino.
Kaip sakė Lietuvos centrinio
valstybinio archyvo direktorius
Alfonsas Piliponis, nuo 1990 m.,
kai Teisingumo departamento
atstovas pirmą kartą atvyko į
Lietuvą, jo surinktais įrodymais
už karo nusikaltimus Amerikos
pilietybės netekojau trys lietu
viai.
Šių metų sausį už tarnybą Vil
niaus saugumo policijoje nacių
okupacijos metais ir jos nuslėpimą Clevelando teismas atėmė
pilietybę iš Algimanto Dailidės,
* Lietuvoje viešintis J A V
Pennsylvanijos valstijos karinių
reikalų departamento vadovas
adjutantas generolas majoras
James W. MacVay trečiadienį
stebės Lietuvos kariuomenės
taktinius mokymus „Pavasario
vėjas — 9 7 " . J a u trečia kartą į
Lietuvą atvykęs k a r i n i n k a s
lankosi kariniuose daliniuose,
susipažįsta su techniniu aprūpi
nimu, aptarinėja krašto apsau
gos paramą. „Pavasario vėjas —
97" — didžiausi iki šiol Lietuvos
kariuomenės mokymai, kuriuo
se dalyvauja per 2.000 k a r i u iš
įvairių karinių daliniu

Pasaulio

tačiau jis iki šiol nedeportuotas.
A. Dailidė neigė dalyvavęs žydų
žudynėse ir apskundė teismo
sprendimą. Jo advokatai atkrei
pė dėmesį, jog turimi dokumen
tai tenurodo, kad A. Dailidė
dalyvavo sulaikant žydus ap
klausai, bet ne žudynėms. A.
Dailidės skundo dėl teismo
sprendimo s v a r s t y m a s gali
užtrukti apie metus ir dar
mažiausiai 2 metus gali trukti
deportavimo procedūrų sutvar
kymas, jei skundas būtų atmes
tas.
P e r n a i geguže federalinis
teismas taip pat atėmė pilietybę
iš buvusio Vilniaus apskrities
saugumo vado Aleksandro Lilei
kio, o po mėnesio — ir iž jo
pavaduotojo Kazio Gimžausko.
Pernai vasarą A. Liliekis grįžo
į Lietuvą ir yra apklausiamas
kaip liudininkas Generalinės
prokuratūros iškeltoje byloje jo
veiklai i š t i r t i . Šioje byloje
liudininko parodymus yra davęs
ir K. Gimžauskas, kuris į Lie
tuvą sugrįžo dar 1994 m., ne
laukdamas pilietybės atėmimo.
K. Gimžauskas save ir buvusį
viršininką A. Lileikį vadino
patriotais, slapta veikusiais
prieš okupantus ir neturėjusiais
nieko bendra su civilių gyven
tojų, įskaitant žydus, perse
kiojimu.
Be to. pastaruoju metu Lietu
vos visuomenės informavimo
priemonės pateikė duomenų,
kad JAV žinybos, tirdamos
įtariamų k a r o nusikaltėlių
praeitį, be išlygų rėmėsi dar so
vietų laikų KGB perduota me
džiaga.
JAV Teisingumo departamen
to atstovas Lietuvoje dirba nuo
pirmadienio ir kitą savaite su
dokumentų kopijomis planuoja
grįžti i -JAV

naujienos

(Remiantis DPA, Reuter. BNS. INTERFAJC, ITAR-TASS. BelaPAN. RIA iinių
agentūrų pranešimais..

Vašingtonas. Bendra JAV
Kongreso saugumo ir bendra
darbiavimo Europoje komisija,
žinoma kaip Helsinkio komisi
ja, laišku paragino Bill Clin
ton Helsinkyje susitikus su
Rusijos prezidentu Boris Jelcin „duoti atkirtį Maskvos
mėginimams įtvirtinti savo
įtakos sferą Vidurio ir Rytų
Europoje"". Komisija taip pat
ragina užkirsti keiią trukdy
m a m ; plėtoti ir stiprinti
NATO santykius su sąjungai
nepriklausančiomis
šalimis.
JAV Kongreso komisijos na
riai pabrėžia, jog neleistina iš
galimų NATO narių sąrašo
išbraukti Baltijos šalis bei su
teikti Rusijai galimybę diktuo
ti NATO plėtros sąlygas.

tas", sakė jis.
V. Adamkus mano, kad jo
„stiprioji vieta" — administra
ciniai įgūdžiai, kurių Lietuvoje
„daugiausiai ir trūksta".
Galimas pretendentas j pre
zidentus nemano, kad gyvenęs
užjūryje jis dabar nesugebės
suvokti Lietuvos specifikos,
žmonių poreikių. Jis pasakojo
nuo 1972 m. kelis kartus
metuose lankęs Lietuvą, bend
ravęs su čia gyvenančiais tau
tiečiais.
„Galiu sakyti, kad kartu su
Lietuvos gyventojais perėjau
įvairias buvusios sovietinės
s a n t v a r k o s fazes ir žinau
žmonių vargus", sakė V. Adam
kus. Jis neigė, neva kada nors
kritikavęs Lietuvos siekius tap
ti NATO nare. „Lietuvos vieta
yra tik tarp Europos visuome
nės narių, o NATO yra šalies
saugumo garantas", pabrėžė jis.
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A. Saudargas paragino NATO
diplomatus keisti „šaltojo karo"
laikų mąstyseną
Vilnius, kovo 19 d. (BNS)
— Lietuvos užsienio reikalų
ministras Algirdas Saudargas
trečiadienį Briuselyje pagal
intensyvaus dialogo formulę
„16+1" susitiko su Šiaurės At
lanto Taryba, pranešė Lietu
vos URM Informacijos ir spau
dos skyrius. Lietuva pirmoji iš
narystės NATO siekiančių
valstybių pradėjo tokio lygio
konsultacijas su NATO.
Prieš susitikimą su NATO
ambasadoriais, ministras A.
Saudargas kalbėjosi su NATO
Generaliniu sekretoriumi Javier Solana.
A. Saudargas pabrėžė Lie
tuvos vyriausybės
nuostatą,
kad viso Baltijos regiono sau
gumas padidės, jeigu pirma
j a m e NATO plėtimosi etape
butų priimta bent viena iš
Baltijos valstybių. Pasak A.
Saudargo.
tai
užtikrintų
NATO plėtimosi tęstinumą
Baltijos regione, sustiprintų
viso regiono saugumą.
Ministras atkreipė NATO
vadovo dėmesį į tai, kad Lietu
va, iš principo remdama dabar
vykstantį NATO-Rusijos dia
logą, tikisi, kad NATO ir Rusi
jos susitarimas nesumažins
Lietuvos narystės sąjungoje
garantijų, kad Rusijai nebus
suteikta teisė stabdyti būsi
mųjų naujų narių priėmimo.
J. Solana užtikrino, kad Ru
sijai tikrai nebus suteikta ve
to teisė, o būsimasis susitari
mas bus politinio, o ne teisinio
pobūdžio.
Susitikime su Šiaurės At
lanto Taryba A. Saudargas sa
kė, jog Lietuva dėl savo geostrateginės padėties yra suin
teresuota, kad būtų sėkmingai
sutvarkyti NATO ir Rusijos
santykiai, pabrėždamas, kad
Lietuva siekia būti naujos
NATO dalimi. Lietuvos na
rystės pagrindas — tos pačios
vertybės,
kurios
vienija
NATO. Narystė sąjungoje Lie
tuvai yra ne tik apsauga nuo
galimų grėsmių, bet ir val
stybės pasirinkto demokrati
nių ir rinkos reformų vykdy
mo pripažinimą*, kalbėjo A.
Saudargas.
NATO valstybių ambasa
doriams A. Saudargas išdėstė

Lietuvos pasiūlymą, kad pir
majame plėtimosi etape būtų
pakviesta bent viena iš Balti
jos valstybių. J o žodžiais, ne
priklausomai nuo to, kokios
valstybes Madride susitikime
bus pakviestos pradėti stojimo
į NATO derybas, Lietuva pasi
sako už tai, kad narystės per
spektyva būtų suteikta visoms
jos siekiančioms šalims.
Lietuvos URM vadovas
sakė Šiaurės Atlanto Tarybos
nariams, kad NATO turi pa

dėti šioms valstybėms grei
čiau pasiekti narystei kelia
mus reikalavimus.
NATO šalių ambasadoriai
šiltai atsiliepė apie Lietuvoje
vykdomas reformas ir santy
kius su visais kaimynais.Ypač
teigiamai buvo įvertinti Lietu
vos-Lenkijos santykiai. Tary
bos nariai priminė, kad spren
dimas dėl konkrečių pirmųjų
valstybių įstojimo d a r nepri
imtas, todėl visos narystės sie
kiančios šalys, įskaitant ir
Lietuvą, vertinamos vienodai.
NATO ambasadoriai užtik
rino, kad NATO plėtimosi pro
cesas bus atviras, ir Madride
pakviestos valstybės nebu<:
paskutinės.

Diek Durbin — dar kartą apie
Baltijos šalių narystę NATO
Washington, D.C., kovo
18 d. — JAV senatorius Diek
Durbin (D-IL; susitiko su JAV
Valstybės sekretorės pavaduo
toju Strobe Talbott, kad prieš
Amerikos ir Rusijos prezi
dentų Bill Clinton ir Boris Jelcin susitikimą Helsinkyje dar
kartą primintų savo reikala
vimą, kad į NATO turi būti
priimtos Baltijos šalys ir Len
kija bei kitos Rytų ir Centro
Europos demokratinės valsty
bės.
Susitikimo su Talbott metu
Durbin paragino JAV admini
stracijos atstovus Helsinkyje
aktyviai palaikyti Baltijos val
stybių nepriklausomybės ir
saugumo idėją, kuri tikrai iš
kils diskusijose su Rusija dėl

NATO plėtros.
Durbin pažymėjo, jog JAV
prezidentas Bill Clinton ne
turėtų atsisakyti NATO plėti
mo planų, tuo pačiu priminda
mas
Clinton
vadovaujantį
vaidmenį išvedant Rusijos ka
riuomenę iš Baltijos valstybių
bei a t s t a t a n t jų nepriklauso
mybę.
„Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos laisvė yra esminė Šiaurės
Atlanto regiono saugumo ga
rantija. Mes turėtumėme už
tikrinti Baltijos valstybes —
kaip ir Lenkiją bei kitas
Rytų bei Centro Europos šalis
— kad jos bus pakviestos į
NATO, kai tik bus galutinai
tam pasiruošusios", sakė JAV
senatorius Diek
Durbin.

Prašoma kun. R. Mikutavičių
skirti į Prisikėlimo bažnyčią
Kaunas, kovo 19 d. (BNS; aukotų lėšas šiai šventovei at
—Lietuvos ūkio partija (LUP) statyti ir padėtų jai pakilti,
šiurkščiai kišasi į Lietuvos nes nesant finansavimo, visi
Katalikų Bažnyčios reikalus, darbai yra sustabdyti", teigia
siūlydama, kaip kunigams rei ma kreipimesi.
Iš Šv. Mykolo Ark a n gėlo
kėtų skirstyti parapijas.
Trečiadienį
dienraštis (Jgulos) bažnyčios rektoriaus
„Kauno diena" paskelbė LUP pareigų kunigas R. Mikuta
kreipimąsi į Lietuvos prezi vičius Kauno arkivyskupo Si
dentą. Seimo pirmininką. Vys gito Tamkeviėiaus nurodymu
kupų Konferencijos vadovą ir atleistas vasario 11 d. dėl
Vatikano nuncijų Lietuvoje, šiurkščių finansiniu pažeidi
siūlydama iš pareigų atleistąjį mų, tvarkant bažnyčiai suau
kunigą Ričardą Mikutavičių kotus pinigus
Pasak buvusį Jgulos bažny
skirti atstatomos Kauno Pri
čios rektorių remiančios L U P
sikėlimo bažnyčios klebonu.
..Paskyrus kunigą Pri narių, norint be pagrindo su
sikėlimo bažnyčios klebonu, žlugdyti vadovą, visada randa
žmones bei jmonės gausiai ma būdu. kaip prikibti prie jo

Baltijos A s a m b l ė j o s Už
sienio reikalų ir saugumo ko
mitetas tikisi, kad JAV ir Ru
sijos prezidentų Bill Clinton ir
Boris Jelcin susitikime Helsin
kyje bus palankiai atsižvelgta į
NATO plėtimą. Tai dar kartą
patvirtina Lietuvos, Latvijos ir
Estijos siekį tapti NATO narė
mis ir išvengti galimybės atsi
durti vadinamosiose pilkosiose
saugumo zonose, pažymima ant
radienį Rygoje priimtame Bal
tijos Asamblėjos komiteto pa
reiškime. Komitetas tikisi, kad
Baltijos valstybių požiūris pa
sitarnaus saugumo ir stabilumo
Europoje stiprinimu' ir kad tai
bus suprasta ir palaikyta JAV
ir Rusijos prezidentų susiti
kime.

JAV ir Rusijos prezidentų šį
Minskas. JAV apgailestau
ketvirtadienį bei penktadienį ja, kad pirmadienį iš Baltaru
laukia nelengvas susitikimas, sijos buvo išsiųstas Soroso fon
tačiau Bill Clinton tikisi pa do skyriaus respublikoje vado
žangos, išvien kuriant laisvą vas Peter Bern, sakoma JAV
ir demokratišką Europą. An Valstybės departamento atsto
tradienį kalbėdamas su žur vo spaudai Nicholas Burns pa
nalistais, JAV prezidentas at reiškime, antradienį išplatin
rodė nusiteikęs g a n a optimis tame Minske. Pareiškime pa
tiškai. „Dar niekada nebuvo žymima, kad P. Bern išsiun
mūsų susitikimo, kuris nebū timą ir elgesį su juo Vašing
tų lėmęs JAV ir Rusijos santy tonas laiko tarp JAV ir Balta
kių konstruktyvios pažangos. rusijos galiojančių diplomati
Ir aš tikiu, kad šis susitikimas nių bei konsulinių susitarimų
bus būtent toks", sakė B. Clin pažeidimu.
ton.
Nepaisant Rusijos prieši
nimosi, NATO plėtimasis vyks
toliau, ir Vašingtonas „nepar
duos" Vidurio Europos valsty
bių teisių, antradienį pareiškė
JAV valstybės sekretorė Madeleine Albright. Pasak jos,
nors Rusija ir nusipelno balso
teisės Europos saugumo reika
luose, ji negaus draudimo tei
sės. Todėl NATO plėtimosi
procesas bus tęsiamas tiek su
Rusijos sutikimu, tiek ir be jo.
Pasak jos, Vakarų niekas ne
skubina šiuo klausimu jau per
Helsinkio susitikimą pasiekti
formalų susitarimą su Rusija.
Suomijos naujienų agen
tūros STT teigimu, Suomija ir
Švedija nusprendė suvienyti
pastangas suteikiant Baltijos
šalims įvairiapusę pagalbą —
remti rusakalbių Estijos gy
ventojų estų kalbos mokymo
programą, suteikti pagalbą
įrengiant Latvijos ir Lietuvos
sieną.
Tirana. Europos Sąjunga
(ES ! galės padėti Albanijai tik
tada, kai jos vyriausybė at
kurs teisėtumą ir viešąją tvar
ką, trečiadienį pareiškė Tira
noje viešinčios E S delegacijos
vadovas grafas J a n D'Ansembourg.Tuo pat metu jis sutiko,
kad Albanijos vyriausybė ne
sugeba pažaboti padėties, nes
visa policijos ir saugumo siste
ma subyrėjo. Jo vadovaujama
misija atvyko į Albaniją kon
sultacijų, kaip ES galėtų pa
dėti neturtingiausiai Europos
šaliai.
Helsinkis 25 Baltijos šalių
žurnalistai atvyko į Helsinkį
informuoti apie JAV ir Rusijos
prezidentų Bill Clinton ir Bo
ris Jelcin susitikimą. Suomijos
sostinėje šiam susitikimui ak
redituota daugiau nei 2.000
žurnalistų iš viso pasaulio.

Maskva. Rusijos preziden
tas Boris Jelcin atmetė Fe
deracijos Tarybos priimtą įsta
tymą „Dėl kultūros vertybių,
perkeltų į SSRS II pasaulinio
karo metu ir esančių RF teri
torijoje". Nepritarimą įstaty
mui B.Jelcinas motyvavo tuo,
kad įstatyme numatytas vie
našališkas problemų sprendi
mas neatsižvelgiant į visuoti
nai pripažintas tarptautinės
teisės normas, kas silpnina
Rusijos pozicijas derybose šiuo
klausimu su kitomis šalimis.
Islamabadas. Afganistano
Džalalabado miesto policijos
štabe trečiadienį sprogus bom
bai, žuvo mažiausiai 40 ir su
žeista 150 žmonių. Ryte įvy
kęs sprogimas sunaikino pas
tatą, ir gelbėtojams teko raus
tis po jo griuvėsius.
Maskva. Priešingai Krem
liaus vadovams ir oficialiajai
valdžios propogandai. Rusijos
gyventojai neprieštarauja Lie
tuvos narystei NATO ir nema
no, kad Lietuvos įstojimas į
sąjungą pablogintų Lietuvos ir
Rusijos santykius. Tai parodė
kovo mėnesį Rusijos Tarptau
tinių sociologinių tyrimų cen
tro atlikta Rusijos gyventojų
apklausa. 70.4 proc. apklaus
tųjų įsitikinę, kad stojimas į
NATO yra tik Lietuvos vi
daus reikalas. Beveik pusė
apklaustųjų mano, kad Lietu
vos narystė NATO sustiprin
tų jos saugumą ir galimybę
apsiginti. Tačiau net 70 proc.
apklaustųjų Rusijos gyventojų
norėtų, kad Lietuva, Švedijos
pavyzdžiu, laikytųsi neutrali
teto ir nestotų į jokias kitas
organizacijas.
užtikrindama
savo nepriklausomybę.

KALENDORIUS
finansinės veiklos. LŪP vado
vauja
įvairūs buvusieji įmo
nių vadovai.
Kauno arkivyskupas numa
to kunigą R. Mikutavičių dar
bui naujoje parapijoje paskir
ti dar šią savaite.

Kovo 20 d.: Anatolijus, Klau
dija, Irmgarda. Vilė, Žygiman
tas. Pirmoji pavasario diena Pa
saulinė Žemės diena.
Kovo 21 d.: Mikalojus, Bene
diktas. Nortautas, Sanga
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genija Bulotiene ir narės —
Ona Pusdešriene ir Antanina
Leparskiene.
Nebuvo diskusijų, klausimų
ar sumanymų. Buvo n u t a r t a
rudenį surengti gegužinę po
stogu Šv. Antano patalpose.
Po susirinkimo vyko vaišės
ir užkandėliai.
Regina J u š k a i t ė

DETROIT, MI
STASIO B U T K A U S
ŠAULIU K U O P O S
METINIS
SUSIRINKIMAS
Š. m. kovo 23 d.. Verbų sek
madienį 12:15 v. p.p.. Šv. An
tano parapijos patalpose šau
kiamas Stasio Butkaus šaulių
kuopos metinis n a n ų susirin
kimas. Susirinkimas
labai
svarbus. Dienotvarkėje — val
dybos bei revizijos komisijos
pranešimai, valdybos narių
rinkimai, ateities planai, klau
simai bei sumanymai. Bus ir
narių apdovanojimai. Visi na
riai ir norintieji tapti nariais,
kviečiami dalyvauti.

RASTENIŲ PALIKIMAS
REMIA ŠALPOS
DARBUS

BALFO 76-TO SKYRIAUS
METINIS NARIU
SUSIRINKIMAS
BALFo 76-to skyriaus meti
nis narių susirinkimas sekma
dienį, kovo 16 d. vyko Šv. An
tano parapijos salėje. Susi
rinkimą pravedė skyriaus pir
mininkas kun. Alfonsas Babonas. Perskaičius mirusių na
rių sąrašą minutės susikaupi
mu buvo prisiminti ir pagerbti
amžinybėn išėję nariai. Susi
rinkime dalyvavo
daugiau
negu 60 asmenų — nariai ir
svečiai. 1996 m. įstojo 1 nauja
nare. 11 narių mirė.
Vyko valdybos pranešimai.
Sekretorius/iždininkas Vladas
Staškus perskaitė iždo prane
šimą. Gauta aukų: bendrai
šalpai 6.412 dol.: aukos spe
cialioms paskirtims — 1,710
<4oi,i Kriukių bažnyčios atsta
tymui
— 1.510
dol.
ir
„Vorutos" redakcijai — 200
dol.) Bendra aukų suma —
8.122 dol. Narių mokesčio su
rinkta — 335 dol. Centro val
dybai išsiųsta: aukų — 9.545
dol. narių mokesčių — 335
dol.: išvykų pelno — 1.088 dol.
Per 1996 m. iš 285 pavienių
narių gauta — 310 dol. ir iš 4
draugijų — 25 dol.
Revizijos komisijos pirmi
ninke Eugenija Bulotiene atli
kusi pranešimą padėkojo fi
nansų sekretoriui Česiui Šadeikai
ir
sekretoriui/iždi
ninkui Vladui Staškui už
sąžiningą ir pavyzdingą kny
gų tvarkymą ir dokumenta
ciją.
Vyko valdybos
rinkimai.
Visi valdybos nariai sutiko
pasilikti tose pačiose parei
gose. 1998 metams valdyba
buvo patvirtinta gausiais plo
jimais. Ją sudaro: pirmininkas
— kun. Alfonsas Babonas,
vice-pirmininkai
— Lidija
Mingelienė ir Stasys Garliauskas, sekretorius/iždininkas —
Vladas Staškus. finansų sek
retorius
— Česys Šadeika.
n-nginiu
vadove
— Ona
Šadeikiene. narė — Regina
Juškaite. Revizijos komisiją
sudaro: pirmininke — Eu

Vinco ir Emilijos labdaros
palikimas plačiai skleidžia pa
galbą nelaimingiems ir n u s 
kriaustiems Lietuvos žmo
nėms ir čia vargan pateku
siems tautiečiams.
Detroito Lietuvos Dukterų
iždą ir vėl papildė 5,000 dol.
suma iš Rastenių fondo. Vin
cas ir Emilija
Rasteniai,
t a u r ū s ir garbingi tautinės
minties lietuviai, prasmingai
įamžino savo atminimą — pa
galba žmonėms su negalia,
vargingoms
daugiavaikėms
šeimoms, našlaičiams ir į
vargą patekusiems seneliams
Lietuvoje padėti.
Dėkojame testamento vyk
dytojui prof. Leonui Saba
liūnui, kuris įvertino mūsų
darbus ir paskyrė šią auką,
kuri skatins dar daugiau dirb
ti ir padėti pagalbos reikalin
giems tautiečiams. Sutelku
sios visas jėgas bandysime
neapvilti kilnių geradarių Vin
co
ir
Emilijos
Rastenių.
Nuoširdus ačiū.

DeU'oUe V;i.->arlo ltj->.o> :;.::.. _.:'.'.. i OMAM Apvaizdos K ../.-.ros centre rengė Uetruito Lietuviu nrKani/.acijų c e n t r a s
ir „ P a g a l b a Lietuvai". Iš k. — DLOC pirm. adv. Kęstutis Miškinis, renginio p a s k a i t i n i n k a s Lietuvos G y n y b o s
a t a š ė JAV-se majoras V a l d e m a r a s S a r a p i n a s ir „Pagalba Lietuvai" vadovas Robert Boris.
Nuotr R e g i n o s J u š k a i t ė s

A R J A U UŽSISAKĖTE
dento dekretu Vyčio Kryžiaus
VIETAS
ordino įteikimo proga. Sena
torius Levin savo įstaigoje
priėmė Abarių šeimą jiems
Astos Banionytės pagerbilankantis Washingtone, ordi- mas ruošiamas balandžio 6
dieną. Stalus užsisakyti ir bi
no įteikimo proga.
lietus įsigyti galima pas valdy
PALAIDOTAS
bos narius.
AJi. IGNAS ANUŽIS
lm

Kovo 19 d., po gedulingų šv.
Mišių, aukotų kleb. kun. Vik
toro Krikščiūnevičiaus, Holy
Sepulchre kapinėse buvo pa
laidotas a.a. Ignas Anužis, 74
m. amžiaus, miręs kovo 12 d.,
Niceville, Floridoje.
Velionis buvo gimęs Kaune.
Giliam nuliūdime liko žmona
Dana, sūnus Edis, dukra Loretta ir žentas John Harris,
dukra Adria ir žentas Beau
Harris ir keturi vaikaičiai, se
sutė Gabrielė Chedukienė su
šeima Toronte, brolienė Elena
D e t r o i t o L i e t u v o s Anužienė su šeima Detroite ir
D u k t e r y s , svainė
Ina
Neveravičiūtė
I r e n a A l a n t i e n ė — Pietų Afrikoje, kiti giminės ir
artimieji.
Atsisveikinimą
pirmininkė.
pravedė Yolanda Zaparackienė. Artimųjų vardu kalbėjo
Algis
Augūnas. Velionio laido
PASIKEITIMAI DIEVO
tuves
tvarkė laidotuvių direk
APVAIZDOS
torė
Yolanda
M. Zaparackienė.
PARAPIJOJE

Lietuvos Šaulių sąjungos
išeivijoje centro valdybos meti
nis posėdis šeštadienį, kovo 15
d., vyko vada Mykolo Abariaus
namuose, Livonia, MI. Daly
vavo 12 centro valdybos narių
iš Čikagos, Detroito ir Union
Pier.
Pradėdamas posėdį vadas
Abarius pakvietė kapelioną
kun. Alfonsą Baboną su
kalbėti maldą. Susikaupimo
minute buvo pagerbti mirusie
ji nariai a.a. Algirdas Budreckas ir a.a. Balys Savickas.
Praėjusį metinį protokolą
perskaitė spaudos informaci
jos vadovė Regina Juškaitė.
Protokolas buvo priimtas.
Vadas Mykolas Abarius,
pasveikinęs visus už nuoširdų
atsiliepimą
ir
dalyvavimą
posėdyje, atliko savo 1996 m.
veiklos pranešimą. Pernai va
das Abarius palaikė ryšius su
Lietuvos ir išeivijos šauliais.
Stengiamės sugyventi. Jis pa
reiškė, kad 1987 m., kai jis
buvo išrinktas šaulių pirmi
ninku išeivijos šaulių suva
žiavime, dalyvavo 128 delega
tai. Prieš trejus metus dele
gatų skaičius* sumažėjo iki 87
asmenų. Visuotinis dalinių at
stovų suvažiavimas š.m. ba
landžio 12-13 d. vyks Či
kagoje. Suvažiavimą globos
Vytauto Didžiojo šaulių rink
tinė. Laukiame gausaus atsi
liepimo ir dalyvavimo suva
žiavime. Vadas Abarius pra
nešė, kad „Trimitui" buvo nu
gabentos knygos ir žemė
lapiai. Reikia tęsti visokeriopą
paramą vieninteliam šaulių
žurnalui.

Dievo Apvaizdos ' parapijos
LB APYLINKES
klebonas kun. Vladas Valde
METINIS
maras sekmadienį, kovo 16 d.,
SUSIRINKIMAS
a u k o d a m a s šv. Mišias, po pa
mokslo pranešė, kad Detroito
Kovo 23 d. šaukiamas LB
kardinolo Adam Maida po
metinis
narių susirinkimas,
tvarkiu jis yra perkeliamas į
kurio
metu
bus renkama nau
St. Francis Cabrini parapiją
ja
valdyba.
Detroito
LB veikla
Allen Park. Michigan.
nukentėjo,
nes
Bendruomenės
Laikinu Dievo Apvaizdos
parapijos
administratorium tarybos ir valdybos narių
yra paskirtas kun. Viktoras dėmesys buvo nukreiptas tik į
Kriščiūnevičius, kuris klebono vienos parapijos įvykius. Ar
pareigas pradėjo vykdyti š.m. tėjant JAV LB Tarybos rinki
kovo 17 dieną. Kovo 18 d. mams. PLB Seimui. Jaunimo
įvyko parapijos tarybos posė Kongresui ir kitiems Bendruo
dis, kuriam
pirmininkauja menės įsipareigojimams —
nauja valdyba turės sunkų
Kastytis Giedraitis.
uždavinį atstatyti vienybę ir
pasitikėjimą atstovauti visų
lietuvių pageidavimams. De
S E N . C. LEVIN
troito lietuvių telkinio pagrin
SVEIKINA M. ABARIŲ
dinis labdaros, politinis ir
Kovo 13 d., „Livonia Eccen- kultūrinis lėšų šaltinis ateina
tric" savaitraštis išspausdino iš vienos parapijos narių. Da
žinią, kurioje Michigan sena bartines LB valdybos pasi
Vyko valdybos vadų prane
torius Carl Levin sveikina rinktas dėmesys tik vienai
šimai.
Vado pavaduotojas Juo
LŠS išeivijoje vadą Mykolą parapijai, metiniame susirin
zas
Mikulis
pranešė, kad
Abarių, j a m Lietuvos Prezi- kime turi būti iškeltas.
Klaipėdos jūrų šauliai reiš
kiasi savo veikloje ruošdami
minėjimus. Kuopa gyvuoja.
Laiko ryšius su vadu Abarium
ir atlieka pareigas.
Vado pavaduotojas Jonas
Šostakas pranešė, kad ypa
tingų projektų nebuvo.
Iždininkas Šarūnas Mingėla
pranešė iždo stovį. Buvo
užsakyta 500 Šaulių Žvaigž
dės ordinų. Kapelionas kun.
Alfonsas Babonas pranešė,
kad kiek sąlygos leidžia, daly
vauja
renginiuose, minėji
muose, pagerbimuose ir susi
rinkimuose

Omahos lietuviu choras ..Rambynas" atlieka p r o g r a m a vienos šventes metu

'

LŠSI CENTRO
VALDYBOS M E T I N I S
POSĖDIS

Moterų vadė A. Kirvaitytė
tarė, kad teikia patarimus
šaulėms. Šauliškoje veikloje
nuo 1930 m.
Jūrų šaulių vadas Edmun
das Vengianskas pranešė, kad

DRAUGO prenumerata yra mokama U anksto
metams
Vimetų 3 mėn.
JAV
$95.00
$55.00
$35.00
Kanadoje ir kitur
(US.) $110.00
$60.00
$40 00
Tik Šeštadienio laida:
JAV
$55.00
$40.00
$30.00
Kanadoje ir kitur
(US.) $60.00
$45.00
$35.00
Užsakant į Lietuva:
(Air cargo)
$100.00
$55.00
Tik šeštadienio laida
$55.00
Užsakant į užsieni
oro pastų
$500.00
$250.00
Tik šeštadienio laida
$160.00
$85.00
Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė
Administratorius - Ignas Budrys
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
• Administracija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniais nedirba
• Redakcija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakci]a už skelbimu turinį neatsako Skelbimų kainos atsiunčiamos,
gavus prašymą ka. nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra Nenaudotų straipsnių
nesaugo. Prašome siunčiant pasilikti kopiją.

ypatingų projektų nebuvo, pa
laikė ryšius su vadu Aba
rium. Daukanto kuopa norma
liai veikia. 9 nauji šauliai
davė priesaiką. D a u k a n t o kuo
pos šauliai buvo išvykę Lietu
von 1996 m. Lankė dalinius.
Buvo iškilmingai priimti.
Ūkio-tiekimo sk. v a d a s J u o  O M A H A , N E
zas Kinčius pranešė, k a d dar
turi įvairių knygų, žemėlapių.
GERBIAME
Didelis
kiekis
jau
buvo
M
A
RIĄ RUDIENE
nusiųstas Lietuvon; likusios
knygos ir žemėlapiai
bus
Omahos
lietuviai tikrai
nuvežti į suvažiavimą Čika
džiaugėsi M. Rudienės labai
goje.
Muz. Stasys Sližys p r a n e š ė , teisingu atsakymu A. Bra
kad dalyvauja minėjimuose, zauskui, atsisakydama priimti
renginiuose,
pagerbimuose jai pasiūlytą kryžių. Tai tikras
nu
per Mišias ir kai pakviestas komunistinis šantažas
atlikti įvairias p r o g r a m a s , pa žeminti M. Rudienę ir įtraukti
į komunistinį dumblą. Ponai
lydi bendrą dainavimą.
Rudžiai
ilgus dešimtmečius
Spaudos informacijos vadovė
dirbdami
Lietuvos labui, savo
Regina
Juškaitė
pranešė,
aukomis
ir
pasišventimu kėlė
kad dalyvauja susirinkimuo
Lietuvos
vardą
ir gynė jos gar
se, renginiuose, minėjimuose.
be
visomis
progomis.
J i e yra
Aprašo renginius, siunčia ko
užsitarnavę
aukščiausios
pa
respondencijas ir n u o t r a u k a s
garbos
mūsų
tautoje.
J
ų
dar
išeivijos spaudai.
Šauliai siūlomi pafkėlimui į bai ir pasiaukojimas Lietuvai
Garbės narius: O n u t ė Abarie- tikrai bus įrašytas istorijos
nė, Sofija Tamaliučiūtė-Ferro, lapuose. Pagarba M. Rudienei.
M. Rudienė gerai supranta
Matas Baukys, J u o z a s Kin
čius, Kęstutis Miklas, ir J o n a s A. Brazausko ir jo partijos tik
slus „meškerioti" buvusius ir
Šostakas.
Ateinantis LŠSI visuotinis esamus laisvo pasaulio lietu
dalinių suvažiavimas
vyks vius veikėjus ir įvilioti į LDDP
Čikagoje, 1997 m. balandžio išmintą dumblo duobę. A. Bra
12-13 d. Jį globos Vytauto zauskas aiškina, kad toje
Didžiojo rinktinė.
Oficialioji dumblo duobėje yra Lietuvos
dalis prasidės šeštadienį, ba rojus, o ją saugoja LDDP
landžio 12 d., 9:15 v.r. Vyks. draugai pasipuošę blizgan
LŠSI vado ir centro valdybos čiais Brazausko medaliais.
narių, kontrolės komisijos ir
garbės teismo p r a n e š i m a i , dis
P A R A P I J A GRAŽIAI
kusijos; LŠSI vado ir centro
TVARKOSI
valdybos, kontrolės komisijos
ir garbės teismo rinkimai,
Omahos choras „Rambynas"
garbės narių p r i s t a t y m a s , bal
jau
daug metų jungia ir stipri
savimas ir priėmimas; rezo
na
mūsų vietovę. Sekmadie
liucijų skaitymas ir priėmi
niais
praturtina lietuviškas
mas, suvažiavimo u ž d a r y m a s .
šv.
Mišias
gražiomis giesmė
7 v.v. vyks pokylis Vytauto
mis.
Taip
pat
choras atlieka
Didžiojo rinktinės Šaulių na
programas
per
tautines šven
muose. Sekmadienį, balandžio
tes.
Chorui
ilgus
metus vado
13 d., 10 v.r., iškilmingos šv.
Mišios Brighton P a r k Marijos
DR. ALGIS PAULIUS
Nekalto Prasidėjimo bažny
ORTOPEDINES LIGOS
čioje. Šv. Mišias koncelebruos
CHIRURGIJA
vysk. Paulius Baltakis, Šaulių
1185
Dundee
Ave., Ekjln, A 60120
sąjungos vyr. kapelionas kun.
Tat.
(708)
742-0255
Alfonsas Babonas ir Vytauto
Valandos pagal susitarimą
Didžiojo šaulių rinktinės ka
pelionas kun. Fabijonas KireiDR. A. B. (.LEVICKAS
lis.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tolimesnėje posėdžio eigoje
vyko diskusijos apie šaudymo
varžybas išeivijoje ir Lietu
voje, bei suprojektavimą perei
namosios taurės; ordinų tary
bos pirmininkas
E. Ven
gianskas pareiškė, kad prieš
įteikiant šaulių ordiną pa
žymėjimą, jo nuopelnai Šaulių
sąjungai ir Lietuvai turi būti
išvardinti; balandžio 23-26 d.
Kaune vyks Karių-Ramovėnų
rūmų 600 metų minėjimas.
Po posėdžio visi buvo pak
viesti puikioms vaišėms ir pa
bendravimui.
Maldą
prieš
valgį sukalbėjo
kapelionas
kun. Alfonsas Babonas. Pietus
pagamino £'V sekretore Onute
Abarienė. |
Regina J u š k a i t ė

SPECIALYBE — AKIU UOOS
M M W. M St. Tai. <70«) «t*-S1S1
Vaianoos pagal susitarimą
Pirmd 3v p.p.-7v.v..antr. 12'30-3v p.p.
trata uJdaryta. katvd 1 • 3 v p p.
panirta ir iattd 9 v r - 12 v p.p.

DR. JOVITA KERŠUS
Kato. Chicagoje uždarytas
9525 S 79th Ave., Hicfcory HMs. IL
Te*. (7M) Mt-8101
ValanoYją pagal susitarimą

5 5 5 C. DECKER, DOS, P.Č
4M7 W. 1 M t*.. Oa* Lawn. IL
Pirmas apyt su Northmrestern un-to
diplomu lietuviams sutvarkys dantis ui
prieinama, kainą Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai •vsltaflaa.iil
(kalbėt angliškai) tel. 7M-422-0M0
Kab. te*. 773-471-3300

VIDAS J. NEMICKAS, M.O.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Keatete Ave>.,
CMcate, IL SOSS2

vauja daug kantrybės turintis
Algis Totilas, o j a m talkina
darbšti choro valdyba. Vargo
nais groja Aldona AgurkytėTanner.
Šv. Antano parapijai nete
kus kun. P. Žarkausko, po
visų čia vykusių sukrėtimų,
parapija yra kritiškoje pa
dėtyje. Laikinai parapiją ad
ministruoja kaimyninės para
pijos kun. Carl Sodoro, labai
palankus mūsų parapijai ir jos
tolimesnei egzistencijai.
Bažnyčios - parapijos komi
tetas pavyzdingai tvarko para
pijos vietinius reikalus. Baž
nyčios ir pastatų apyvoką at
lieka Lloyd Brazda ir nepail
stanti Alfa Mikėnaitė; jos
įdėtas darbas jaučiamas chore
ir parapijoje. Omahos lietuviai
taria didelę padėką kun. A.
Saulaičiui už jo dažną mūsų
parapijos aplankymą. Jo pas
tangomis mus aplanko pra
važiuojantieji kunigai iš Lie
tuvos, kurie tikrai sustiprina
mūsų parapiją. Širdingas ačiū
kun. A. Saulaičiui.
Algimantas Antanėlis
• V y d ū n a s (Vilhelmas Sto
rasta) mirė 1953 m. vasario 20
d. Delmalde, Vokietijoje. Jis bu
vo filosofas, rašytojas, Mažosios
Lietuvos patriotas, švietėjas,
1895 m. įkūrė Tilžės lietuvių
giedotojų draugiją ir 40 m. jai
vadovavo. Rengė vaidinimus,
šventes, skaitė paskaitas, reda
gavo žurnalus „Šaltinis", „Jau
nimas", „Naujovė", „Darbyme
tis". Parašė daugiau kaip 30
dramos kūrimų, filosofinių eti
nių kūrimų, studijų.
•122 t . Ketfate Ave.

CMcate, H. M t t t

TaH. 773-43e-7700
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. RRASAD TUMMALA, M.D.
Širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susrtanmą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
sass »» Reeerts a)s\t rScsevy HHs, A
1 mylia į vakarus rtuo Hartern Ave.
Tel. (7M) SM-40M
Valandos pagal susitarimą

ŪKAS SIDRYS, M.D.
Ophtalmologas/Akių Chirurgas
M M S. Mdaelaod Ave.
W ™ S J E W1SEJB»% I L v 9 * ) 1 5

7M-SM-M22
4 1 M W. ttrtf St.
773-73S-7709
•OMUNOAS VIŽMAS, M.O., t . C .
Specialybe — Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6187 S. Archer Ave. (prie AusUn)
Valandos pagal susitarimą
Tel. (312) MS-77M
ARAS ŽUOBA, M. D.
INDRĖ RUDAITIS. O.D.
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
1020 E Ogden Ave . Suite 310

Naperville. IL 60563
(•30) 527-00*0
3825 Highland Ave . Tower 1. Suite 3C
Downers Grove. IL 60515

(•30) 435-0120

^mmmm

mmm*m

LIETUVOJE ĮKURTAS
DRAUGIJOS UŽSIENIO
LIETUVIAMS REMTI KAUNO
SKYRIUS

lietuvių jaunimu: buvo iš
siųsta keliolika
tūkstančių
laiškų.
Ta proga norėtųsi priminti,
kad DULR pirmininku Lietu
voje buvojau mano minėtas R.
Skipitis, vicepirmininke buvo
Užsienio reikalų ministerijos
sekretorė. O. Kainūkštiene,
iždininku — Lietuvos šaulių
sąjungos tautiško auklėjimo ir
propagandos skyriaus vedėjas
V. Daudžvardas. nariai — Vytauto Didžiojo
universiteto
profesorius M. Biržiška, Šau
lių sąjungos žurnalo „Trimi
tas" redaktorius J. Kalnėnas
Kauno ligonių kasos valdyto
jas K. Kasakaitis. sekretorius
— atsargos majoras P. Ru
seckas.

Algis Savickas ir Jovita Budzi- mybių gauti lietuvišką spaunauskiene. taip pat draugijos dą, o dabar, esant tokioms
valdybos narys A. Marcinke- sunkioms sąlygoms, ir atvykti
vičius, Kauno medicinos aka- poilsiauti gimtosios Lietuvos
demijos profesorius Arimantas tautiečių tarpe. Kalbėjusieji
Dumčius (.Lietuvos žmogaus įsitikinę, jog Draugija užsienio
teisių gynimo asociacijos ko- lietuviams remti yra viena iš
miteto pirmininkas), (Jungti- tinkamiausių
lietuvybės ir
nių Tautų Lietuvos asociacijos tautiškumo puoselėjimui svevaldybos pirmininkas. Lietu- timuose kraštuose pasirengusi
v o s žmogaus teisių centro na- visuomeninė organizacija. Burys). Prelegentų nuomone, pa- vo akcentuota, k a d šiai orgasigendama atviresnio ir glau- nizacijai, turinčiai gilias tardėsnio
bendradarbiavimo pukario Lietuvos tradicijas,
tarp lietuvių bendruomenių reikalinga iš Valstybės ne tik
užsienio šalyse ir Tėvynes Lie moraline, bet ir didesnė ma
tuvos. Buvo teigiama, kad terialinė p a r a m a .
DULR minėjime ir Kauno
užsienyje gyvenantys lietuviai
skyriaus
įkūrimo, kuris suta
dar iki šiol jaučiasi kaip ne
po
su
Draugijos
užsienio lietu
Lietuvos piliečiai, nes LDDP
viams remti įkūrimo data —
valdymo metais jie nei mora
Ne tik DULR. bet ir kitu or linės, nei materialinės para gruodžio 23-iąją. darbe daly
ganizacijų tikslas buvo vienyti mos beveik negavo. Pažymėta, vavo ir kalbėjo Lietuvos Res
publikos konsulas Seinuose
lietuvių tauta, išsiblaškiusią
kad
1989
m.
mūsų
tautiečiai
Vidmantas
Povilionis. Kauno
pasaulyje. Tuo akstinu buvo
mero
pavaduotoja
1934 m. vasario 13 d. nustaty užsienyje gaudavo iš Lietuvos miesto
ta S. Dariaus ir S. Girėno — apie 244 tūkst. egz. įvairios Vincė Vaidevutė MargevičieViso pasaulio lietuvių diena — spaudos leidinių, 1971 m. — nė, miesto tarybos ir valdybos
liepos 17-oji. „Tai diena, ku 70 tūkst., 1992 m. — 20 nariai, komitetų pirmininkai
rioje žuvo dėl tautos garbės tūkst., pastaruoju metu tik 12 Nijolė Ragauskienė ir dabarti
patys garbingi lietuvių išei tūkst. egz. Apgailestauta, kad nis miesto meras Alfonsas Anviai, lai ir būna visos mūsų iki šiol nebuvo jokios valsty driukevičius. Miesto adminis
tautos vieningumo simboliu", binės politikos užsienio lietu tratoriaus pavaduotojas žur
viams remti programos. Pa nalistas R a i m u n d a s Yla pas
— rašoma knygelėje „Užsienio
veikino Draugiją užsienio lie
lietuviai". Be to sakoma, kad brėžta, jog tautiškumo prob
tuviams remti 65-ųjų metinių
lemą
ne
tik
Pietryčių
Lietu
ta diena lai būna mūsų tautos
proga ir įteikė
atminimo
voje,
bet
ir
užsienio
kraštuose
dvasios atnaujinimo ir sustip
raštą.
rinimo diena. Tą dieną būtina LDDP kadencijos laikotarpiu
prisiminti, jog viso pasaulio labai ignoravo buvę Lietuvos
Po to DULR pirmininkas A.
lietuviai ir kiekvienas lietuvis Respublikos ministrai pirmi Augulis, šios
organizacijos
atskirai turi dalyvauti lietu ninkai A. Šleževičius ir M. Garbės narys ir buvęs ilgame
vių kultūros kūrime, turi ly Stankevičius. Ypač didelės tis Draugijos n a r y s J. Averka
giai naudotis ir tos kultūros kritikos susilaukė Regioninių ir įkurto K a u n o skyriaus na
gėrybėmis, turi savo dalyje problemų ir tautinių mažumų riai (jų beveik trys dešimtys)
naudotis tuo, ką duoda savo departamentas prie Lietuvos įsiamžino prie
autentiškos
valstybe, savo šalies neprik Respublikos vyriausybės.
1931 m. gruodžio 23 d. Kaune
lausomybė. 1935 m. Kaune
Lietuvoje lyg šiol buvo įkurtos Draugijos užsienio lie
įvykęs Užsienio lietuvių kon įregistruota apie 30 visuome tuviams remti vėliavos, kuri
gresas turėjo įkurti ne tik tam ninių
organizacijų,
kurios saugoma M. K. Čiurlionio
tikrą centrą, komitetą, bet ir savo įstatuose' Skelbėsi rem- dailės muziejaus
fonduose.
vieną didelę ir tikrai galingą siančios užsienyje gyvenančių Beje šią vėliavą
atkurtoji
viso pasaulio Užsienio lietu lietuvių tautiškumo proble Draugija ketina greitu laiku
vių sąjungą, kuri rūpintųsi lie mas, tačiau ši problema taip ir pasisiūdinti. Kovo mėn. Kau
tuviškos dvasios bei kultūros liko eilinėmis deklaracijomis. ne n u m a t o m a surengti DULR
išlaikymu.
Pagirtina, jog geru žodžiu konferenciją. Atkurtoji Draugija užsienio
Draugijos 65-ųjų
metinių buvo atsiliepta apie Lietuvos
Sąjūdžio Kauno skyriaus ir lietuviams remti norėtų, kad
paminėjime mintimis pasidali
kitų miesto organizacijų, be- atsilieptų
buvę
tarpukario
jo ir prieškario Lietuvoje vei
sirupinanėig
lietuviu
tau Lietuvoje veikusios organiza
kusios draugijos narys, buvęs tinėmis problemomis užsie cijos nariai ir parašytų DULR
politinis kalinys ir tremtinys nyje, atstovus. Bet kalbėtojai Kauno skyriaus nariui adresu:
Juozas Averka, kalbėjo Kara ypač nusiskundė, kad lieta- Pranas Abelkis. P.D. 304, LTliaučiaus krašto ir Latvijos lie viai. gyvenantys svetimuose 3000 K a u n a s , faksas (3707)
tuvių bendruomenių atstovai kraštuose, neturi jokių gali- 229702.

PRANAS ABELKIS
Praėjusių metų gruodžio 23 (vadovavo R. Skipitis). Drau
d. Kauno miesto savivaldybės gija rūpinosi užsienyje gyve
salėje pažymėtos prieškario nančių lietuvių tautinės kul
Lietuvoje veikusios Draugijom tūros ir švietimo reikalais, pa
Užsienio lietuviams
remti laikė artimus ryšius su tau
<DULR) 65-osios metinės ir tiškomis, užsienyje esančiomis
įkurtas šios visuomeninės or lietuvių organizacijomis, rėmė
ganizacijos Kauno skyrius. užsienio lietuvių spaudą ir
Simboliška, kad DULR sky leidžiamus lietuvių kultūrai
rius buvo įkurtas buvusioje kelti raštus. DULR rėmė lietu
Laikinojoje sostinėje, kurioje vių mokyklas Brazilijoje, Uru
Draugija buvo įkurta 1931-uj ; gvajuje. Argentinoje, Latvi
metų gale 1931 m. gruodžio 23 joje, Seinų-Punsko krašte ir
d. įregistruota Kauno miesto JAV, organizavo lituanistinius
Palangoje,
lankyti
ir
apskrities
viršininko kursus
i'niiamų
mokyklų
raštinėje f DULR zejestn Mr DULJR
1484) ir veikė iki bolševikų mokytojų, Lietuvoje besimo
okupacijos Lietuvoje — 1910 kančių užsienio lietuvių stu
metų. Draugija, siekianti pa dentų kursai, vasario stovyk
laikyti ryšius su lietuviais, las, o 1935 m. rugpjūčio
gyvenančiais už Nepriklauso mėnesį surengė pirmąjį Pa
mos Lietuvos ribų. gaivinti jų saulio lietuvių kongresą. Be
ryšį su Tėvyne ir puoselėti lie veik 500 narių turėjusi orga
tuvybės idėjas, buvo atkurt n nizacija leido ir savo žurnalą
pernai balandžio 22-24 dieno „Pasaulio lietuvis". Beje. drau
mis Vilniuje reorganizavus gijos (ats. mjr. P. Rusecko)
Vidurio Europos ir Rytų Kraš rūpesčiu buvo parengtos dvi
apie
organizacijos
tų lietuvių bendriją „Sanryša". knygos
Tuomet
„Sanryšos"
seimo veiklą ir pasaulio lietuvius.
Argentinoje
posėdyje dalyvavo atstovai iš Draugija rėmė
kraštų, miestų lietuvių ben leistą laikraštį „Iš vien".
drijų, draugijų ir klubų — DULR pirmą kartą suorgani
Lietuvon
Maskvos, Sankt Peterburgo, zavo pakvietimą
Krasnojarsko, Moldovos, Esti JAV sportininkų, taip pat ir
jos, Novosibirsko, Ukrainos, menininkų (dainininkės StošRygos, Daugpilio, Liepojos, kiūtes, Darlio, pianistės BrieKaraliaučiaus, Gardino. Ger dytės, smuikininko Greičiaus),
vyčių, Beržyno. Apsokrašto ir globojo iš užsienio atvyk
kt. Posėdyje buvo apsvarstyta stančias lietuvių ekskursijas,
„Sanryšos" reorganizavimo ir iš jų lietuvių chorus iš Tilžės
jos įstatų klausimai. Posėdyje ir Liepojos. Be to DULR lei
kalbėjusieji
J.
Budzinaus- dinėlyje „Užsienio lietuviai"
kienė, S. Trepšys, J. Lands (ją parašė šios organizacijos
bergis, V. Bartkutė, J. Valte sekretorius, atsargos majoras
ris,
K. Jorudas, G. Kri- P. Ruseckas, išleido akc. ben
siūnienė ir kiti pasisakė už drovės „Varpas" spaustuvė
bendrijos „Sanryša" reorgani Kaune, 1934 m.) buvo ragina
zavimą ir Draugijos užsienio ma kurti Draugijos užsienyje
lietuviams remti, veikusios skyrius: „Lietuvių kultūra turi
tarpukario Lietuvoje, atkūri kurti, o taip pat ginti Lietuvos
mą. Buvo nutarta atkurti bu valstybės ir lietuvių tautos
vusią organizaciją — DULR, reikalus ir garbe visi lietuviai,
perimant jos teises, pareigas, kur jie bebūtų". Ten pat sako
sandorius, tu - ą, lėšas ir kitas ma, „kad kiekvienas lietuvis,
prievoles. Už tai balsavo 26 kuriam tik brangi mūsų tau
DULR seimo nariai. Išrinkta tos gerovė, brangūs mūsų bro
valdyba iš penkių asmenų: liai užsienio lietuviai, jų vai
pirmininkas, buvęs „Sanryšos" kai, jaunimas — tegul, kuo tik
pirmininkas A. Augulis, nariai galėdamas, padeda Draugijai
—
S.
Trepšys
(Gudija, užsienio lietuviams remti".
„Garvėčių" klubas;, G. Bu Skyriui įkurti buvo reikalauja
kauskas (Lietuvių jaunimo ma ne mažiau kaip 10 narių.
bendrija „Lituanica"), (Lietu Tikrieji DULR nariai turėjo
vos jaunimo bendrija „Litua mokėti 12 Lt. nario mokesti, o
nica"!. A. Marcinkevičius 'Lie nariai rėmėjai — 10 Lt.
tuvos politinių kalinių ir trem
tinių sąjunga! ir K. Joruoas
Taigi, be Centro valdybos,
'Maskvos lietuvių draugija). veikusios Kaune, buvo suorga
Taip nnt
priimti
įstatai. nizuoti keli skyriai užsienyje.
išrinkta revizijos komisija.
Laikinojoje sostinėje Kaune
dar veikė Valstybės kontroles
Kaune vykusiame minėjime, valdininku skyrius ir akade
skirtame Draugijos užsienio minis Vytauto Didžiojo univer
lietuviams remti 65-osioms siteto studentų skyrius, kuris
metinėms, kalbėjo šios visuo buvo ypač aktyvus. VDU sky
meninės organizacijos pirmi rius surengė keletą paskaitų
ninkas A. Augulis. Jis ap užsienio lietuvių klausimais ir
žvelgė tarpukario Lietuvoje suorganizavo, Lietuvos jauni
veikusios Draugijos veiklą mo susirašinėjimą su užsienio

SEVERIUKAS
.JURGIS JANKUS
Nebijok, iš mūsų niekur neišeis, namuose sve
timų nėra. Pasidairyk po trakutį. Autobusas dar
nenuėjęs. Nubėgusi paprašysiu mokytojos, jeigu
ieškotų, pasakyti, kad susirgai ir išvažiavai pas dak
tarą. Nesirūpink, mokytoją seniau pažįstu negu tam
sta. Už ją galiu galvą guldyti ir žinau, kad ji už tamstą
irgi guldytų galvą.
Dar norėjau ką pasakyti, derėtis, bet ji nebeleido
man nė burnos praverti. Liepė lįsti į traką ir palaukti,
o pati nuplazdėjo į mokyklos pusę.
Mėginau pasidairyti po traką. Palazdiniai ir
ožkabarzdžiai buvo pačiam žydėjime. Visada do
mėjausi botanika. Žiemą galvojau, atėjus pavasariui,
pradėti rinkti tos apylinkes augalų kolekciją, bet da
bar tas noras išgaravo. Vidun įsimetė nerimas.
Visiškai naujas, nes niekada nebuvau iš namų išvytas.
Per žiedus ir žemę užpilančią žalumą išbridau j palau
kę ir atsirėmiau j jau sulapojusia drebule Iš cin
galėjau matyti mokyklą ir pro ja prabėgantį vieškelį
Moteris plazdėjo jau nebetoli mokyklom Brveik pro pat

Clevelande, švenčiant Vasario '6-tąją, Lietuvos himną gieda vaikų choras.

jos nosį praurzge autobusas, kuriuo, jeigu naktį kas
ateis manęs pasiimti, būsiu „išvažiavęs". Niekaip dar
negalėjau suvokti, kas atsitinka ar greičiausiai niekas
neatsitinka, bet tuo pat metu galvon lindo visiškai
nauja mintis: o jeigu atvažiuotų pasiimti ir jeigu kartu
atvažiuotų komsorgas, jis turbūt pirmiausiai apspardytų mano blauzdas. Negalėjau suprasti, kaip jis
galėjo nepastebėti, kad jo blauzdų apspardymas man
teikė malonumo. Juk kartais suimdavo toks juokas, jog
turėdavau nusisukti, kad nepastebėtų. Bet ar nepas
tebėjo?

Taip jau išėjo, kad norom nenorom ta naktj apsi
nakvojau pas Liaudiškius Iš visos šeimos tepažinau
tik Liaudiškiu sūnų. Jis ateidavo paspardyti futbolo, o
jeigu gera proga pasitaikydavo
tai ir komsorgui
blauzdų. Šnekos visą vakarą sukosi apie Severiuką.
Senoji Liaudiškienė. kuri mane beveik prievarta parsi
tempė, kai Severiukas atėjo pas juos piemenauti, buvo
mažyte mergaitė. Tai pas juos jis užaugo i pusbernius
ir | bernus. Tą. ka Severiukas prie dagilio man buvo
bepradedąs sakyti, turbūt ir p papasakojo, nes ouotvkeliu būta daug ir kiekviena galėjai pradėti žodeliu
-anrtir.

Nuotr Vlado Bacevičiaus

Danutė

Naktinė

Bene geriausiai pažįstama
kometa yra Halley, pirmą
kartą minima 240 metais pr.
Kristaus gimimą. Kadangi šio
šimtmečio pradžioje ji pro
Žemės orbitą praskriejo, „tik"
39 milijonų mylių nuotoliu,
tad Halley kometą dar tebe
prisimena vyresnieji, įskai
t a n t mūsų tautiečius. Žemės
gyventojai ją vėl matys po 64
metų.
»
Pernai nemažai dėmesio
skirta Hyakutake kometai,
kurią beveik visi galėjome
matyti be jokių pagalbinių
priemonių. Net miesto šviesos
nepajėgė uždengti šios nak
tinės viešnios, nors nemažai
buvo nusivylusių, nes kometa
nebuvo tokia įspūdinga kaip
išreklamuota. Žinoma, astro
nomams ir kitiems mokslinin
kams kometos, periodiškai pa
simaišančios mūsų „apylin
kėje", yra tikri informacijų
aruodai. Pvz., Hyakutake pro
Žemę praskriejo „vos" už 9
mln. mylių (mūsų planetos
padangėje ji vėl pasimaišys už
63,000 metų), todėl atnešė
daug naujų informacijų bei
įžvalgumo.

Šnekėjom, bet buvom ir neramūs. Kai tik šuo sulo
davo, kuris nors tuoj bėgdavo prie lango. Paguldė sek
lyčioje, bet miegas nėjo. Kiekvienas šuns amtelėjimas
kėlė iš miego.
Rytą dar man besiruošiant, senoji išsiuntė dukrai
tę pas mokytoją su ąsotėliu pieno ir ryšulėliu
kiaušinių. Ta grįžusi ir pasakė, kad praėjusią naktį
buvo. Net keturi. Du uniformuoti ir partorgas su komsorgu. Kai manęs nerado, viską išvertė, net aukštą ir
mokytojos kambarius išnaršė. Mokytoja jiems aiškino,
kad visą dieną nesijaučiau gerai, norėjau vemti ir
skundžiausi vidurių skausmais. Pabijojęs, kad nebūtų
apendicitas ir išvažiavęs pas daktarą. Pas kurį. Ne, ji
to nepaklaususi. Sake. jeigu nereikės operuoti, tai ryt
ar poryt grįšiąs. Išvažiuodamas komsorgas dar pasa
kęs: ..Nesirūpink, mes jį surasim ir pagydysim".
Išklausiau mergaites pasakojimo ir pasijutau kaip
zuikis skalikų gaudoma- Ir u/, ką'.' Bet ką nors daryti
reikėjo. Baisiausi buvo. kad visa amžių negalėsiu
išsislapstyti. Jeigu nepaims šiandien, paims rytoj.
Ėme baidus noras grįžti į mokyklą ir dirbti. Juk aš nie
kam nieko nebuvau padaręs. Bet apie grįžimą Liaudiškiai nenorėjo ne girdėti. Dar vieną diena pabuvęs.
sužinojęs kad kita naktį mokykloje svečiai vel buvo ir
vienas uniformuotas rvta d a r vel sugrįžęs, pasiryžau.

m m a m m m m m m m

viešnia

Atsidūręs lauke, retas iš
kenčia nepakėlęs akių į pa
dangę, nes tai bene vieninte
lis tolis, k u r žvilgsniui dar ke
lio nepastoja žmogaus pastan
gų vaisiai. Nors miestų švie
sos iš nakties dangaus išblu
kina žvaigždes, bet troškimas
akimis matuoti neaprėpiamas
tolumas, ieškoti kažko paslap
tingo, mus riša su pačiais pir
maisiais „homo sapiens", ku
rie stebėjo, stebėjosi ir sten
gėsi suvokti tų dangaus švie
sulių reikšmę bei paskirtį.
Tik šiam šimtmečiui persiri
tus per pusiaujį, žmogus pa
jėgė atsiplėšti nuo Žemės ir
pakilti skrydžiams į erdves.
Iki to laiko jis keliaudavo vien
vaizduotės pagalba arba sten
gėsi tyrinėti dangaus skliau
tą, tolygiai vis tobulėjančiais
teleskopais bei žiūronais. Ta
čiau ir tokiomis priemonėmis
buvo padaryta nuostabių atra
dimų, be kurių šiandien ir
kelionių į erdves nebūtų.
Dabar planetos, žvaigždy
nai, asteroidai, kometos ne
svetimos net vaikams, o ką be
kalbėti apie suaugusius, kurie
nėra praradę smalsumo ir
noro žinoti. Vienok naujos ko
metos pasirodymas sukelia ne
tik visų dėmesį, bet pripildo
kažkokia, beveik primityvia,
baime, kurią, be abejo, žmo
nija jautė nuo pat savo egzis
tavimo pradžios. Nepaisant
visų mokslinių aiškinimų bei
išvadų, ..žvaigždė su uodega",
pirmą ar j a u kelintą kartą re
gimu būdu apsireiškusi mūsų
planetos gyventojams, visuo
met būna palydima „negando
pranašystėmis".

Prieš

dvejus

metus

Bindokienė

ne

tikėtai atrasta nauja nakties
padangės viešnia: Hale-Bopp
kometa. Tiesa, ji taip pat nėra
„nauja",
nes Žemę buvo
aplankiusi prieš 4,200 metus.
Žinoma, anuomet niekas jokių
užrašų iš kometos pasirodymo
nepaliko, o ji tikrai nesivadino tuo vardu, jeigu išvis kokį
vardą buvo gavusi. Nėra abe
jones, kad Žemes gyventojai ją
pastebėjo, nes Hale-Bopp ko
meta yra maždaug keturis
kartus didesnė už Halley ir
lengvai matoma paprasta aki
mi.
Kodėl kometa pavadinta to
kiu neįprastu vardu? Del to,
kad tai jos atradėjų pavardžių
kombinacija. Abu jie mėgėjai,
abu kometą atrado tuo pačiu
metu, nors ją matė iš kitų vie
tovių. Jų pavardes kometa nu
sineš toli į ateitį. Kai, atliku
si savo kelionę aplink Saulę,
ji po 2,400 ro.ų vel aplankys
mūsų planetą, tuolaikiniai
mokslininkai senuose raštuo
se atras ir 1995 metais duotą
Hale-Bopp pavadinimą...
Ši kometa jau dabar pastebi
ma prieš pat saulėtekį, bet
iki kovo mėnesio pabaigos ji
bus labai ryškiai matoma
šiaurės vakarų dangaus pa
kraštyje tuojau po saulėly
džio. Sakoma, kad ir be tele
skopo ar žiūronų, net miesto
šviesų išblukintoje padangėje,
bus lengva pamatyti HaleBopp ne tik „gaivą", bet ir
ilgą „uodegą". Tuo metu ji bus
arčiausia Žemės — apie 122
mln. mylių atstumu, maždaug
23 laipsnių virš horizonto.
Tvirtinama,
kad
mūsų
žvaigždyno (Paukščių Tako)
platybėje yra apie 100 mili
jardų kometų, gimusių kone
tuo pačiu metu kaip Saule.
Retai kuri pajuda iš savo
„lizdo", esančio Oort debesio
globoje, tolimiausios erdvės
pakraščiuose.. Tik retkarčiais
kai kurias išjudina
arčiau,
pro šalį praskriejančio dan
gaus kūno trauka ir tuomet
prasideda kelionė Saulės link.
Kometos „galva" yra dažniau
siai ledinė, nusagstyta erdvių
dalelytėmis ir dulkėmis. Kai
beskriedama kometa „apšyla",
aplink ją susidaro milžiniškas
dujų žiedas, o už jos nusi
driekia, daug milijonų mylių
siekianti, dujine „uodega" —
tuomet kometa tampa mato
ma.
Kadangi Hale-Bopp kometa
pasirodė visai arti šio šimt
mečio pabaigos, jau atsirado
„pranašysčių" apie galimas to
vizito pasekmes — žinoma.
Žemei naudos neatnešiančias.
Vadinasi, niekas iš tikrųjų
nepasikeitė, nes žmonės į šį
natūralų erdvių reiškinį vis
tiek žiūri su tokia pat baime
ar bent nerimu, kaip ir prieš
istoriniais laikais...

Išvažiavau į Kauną pas pusbrolį. Sakiau, gal jis žino
kaip perbėgti į Vokietiją, bet jis žinojo kitą: kad ne
trukus prasidės karas. Pavyko. Tą porą mėnesių
išsislapsčiau, o kai karas nuriedėjo į rytus, sugrįžau
mokyklon. Mokytoją teberadau. Ją kamantinėjo be
paliovos, bet paliko, tik Stošių ir Lubino nebebuvo.
Stošių visą šeimą išvežė, o Lubiną paėmė į kalėjimą
už neišpylimą pyliavos ir tenai nužudė. Nužudė ir
Severiuką NKVD garaže rado kelis užkastus, o tarp
jų ir Severiuką. Sulaužytais kaulais, sudaužyta galva,
sutraiškytu veidu. Kai grįžau, Liaudiškiai jį jau buvo
parsivežę ir žmoniškai palaidoję. Nuėjau aplankyti jo
kapo ir staiga atėjo mintis. Tokia aiški, lyg kas čia pat
stovėtų ir sakyte sakytų: senoji Liaudiškienė tiek daug
apie ji žino. tik tu su ja dar gerai išsikalbėk ir viską
surašyk -Ji< nebuvo kažin koks herojus, nepadarė
žeme aukštyn kojom apvcrėiančig darbą. l>et jis buvo
kitoks. Tarp dideliu mažas, tarp paprastų dar papras
tesnis, bet visiškai kitoks. Kodėl tad į tautos praeitie*,
lobyną neįdėti ir jo. tokiu šmaikščiu paprastumu
švytinčio, trupinėlio. T;u va ėmiau ir. kaip išma
nydamas, surašiau, nors iš pradžių ir nebuvo taip pa
prasta.
i IJus daugiau •

,
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JAPONIŠKOMS VYŠNIOMS
PRADEDANT ŽYDĖTI
P I L Y P A S NARUTIS
Vv'ashmgton Jungtinio Ame
rikos Baltų komiteto (JBAKCo! konferencija prasidėjo, se
natoriui Richardui J. Durbin
linksmai besišypsant. įžengus
į Amerikos Kongreso rūmų
specialią salę. kovo 7 d. Lietuvių-Latvių-Estų vienybes reiš
kėją Amerikoje „Džeibenko"
pašventė visas tris dienas vie
nai temai: „Baltijos valstybių
saugumas ir JAV nusistaty
mas".
Po įspūdingos kelionės į Jur
barką senatoriaus R. J., Durbino puiki nuotaika reiškėsi
visuose jo svarstymuose: „Įsi
vaizduokite Jurbarke atsirado
pusseserė, kurios nė ne
žinojau, kad turiu... įrodė do
kumentai; kad iš mamos
pusės ji tu; u pusseserė yra...
ištaisė ma os gimimo datą.
Pasirodo, L;etuvoje anais lai
kais buvo laikomasi Rusijos
kalendorių.
Rusija
visada
slenka porą savaičių vėliau".
Jam nejaukų įspūdį paliko
'prie Jurbarko Lietuvos siena
su ri'iningrado rajonu, kad
ten vis dar yra 40,000 Rusijos
karių, visai ten nereikalingų,
ir jis nesistebi, kad del to Lie
tuva
gali turėti
baimės
jausmų. Jis prisiminė pasima
tymą su vyskupu S. Tamkevičium, kurio veide nematė jo" kios neapykantos jį kanki
nusiems, nors jis buvo ilgą
laiką kalėjime ir Sibire. Sena• torius atsimena vysk. Tamkevičiaus įdomų atsakymą, kai
užklausė, ką jis pataria dabar
visiems laisviesiems: „Visi
turėtų pabūti Sibiro kalė
jime!"...
Lietuvoje patyręs jaukią ir
draugišką nuotaiką, senato
rius labai apgailestavo, kad
laikas neleido jam aplankyti
Latviją ir Estiją. Paprašęs pa
kelti rankas estams (apie 30),
latviams (apie 30 ) ir lietu
viams ?apie 30), apsidžiaugė,
kad yra labai gražiai balan
suota grupe. Senatorius R. J.
Durbinas užtikrino savo pa
galbą visados ir dabar, kad
Lietuva-Latvija-Estija
taptų
NATO narėms ir kad būtų
Amerikos remiamos visą lai
ką. Tuo reikalu turėjęs pasi
kalbėjimą su viceprezidentu
Al Gore, ir jis yra optimistas,
padrąsino visus lietuvius, lat
vius, estus, kad nepavargtų,
g.ndami teises, iškeldami Lie
tuvos, Latvijos, Estijos atsta
tymo ir priartėjimo prie de
mokratijos, Amerikos ir lais
vųjų Vakarų, siekiant saugu
mo užtikrinimo. Jis pasižada
visas tas pastangas remti.
Jam buvo įteiktas specialus
pažymėjimas — „Baltic Freedom Award".
Kai J. Nasvytis prieš klaus
damas pasisakė, kad jis yra iš
Jurbarko, tai J. Durbin pertraukė: ..Dabar visi, kurie iš
•J , • : , ' : K i
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liai..." J. Nasvytis domėjosi,
kodėl Senate, k a l b a n t apie
išplėtimą NATO s e n a t o r i a i R.
G. Lugar. \V. V. Roth, J.L Liberman ir kiti p a s i s a k ė už
NATO išplėtimą ir minėjo
Ukrainą, bet nebuvo p a m i n ė t a
Lietuva. Ar negalima b ū t ų pa
teikti Senate rezoliuciją, kad
visos Baltijos t a u t o s būtų
priimtos į NATO...
Durbin atsakė, k a d d a b a r
Senate diskutuojamas iš es
mės NATO p r a p l ė t i m a s , kurio
nebuvo iki šiol. B e t su rezoliu
cijų pateikimu reikia būti at
sargiems. N e p r i ė m i m a s rezo
liucijos būtų l e m t i n g a s —
tokiu atveju g e r i a u , jei jos
nebūtų visai. Į P . Naručio
klausimą, ar J. D u r b i n remtų,
jei šalia esamo H o l o k a u s t mu
ziejaus nacių genocidui, būtų
pastatytas W a s h i n g t o n e So
vietų Sąjungos genocido mu
ziejus? Durbinas papasakojo,
kaip jis su žydų t a u t y b ė s at
stovais, apžiūrėjo didelį lietu
vių nuopelną, — s u didelę rizi
ka išsaugotą, žydų archyvą
Vilniuje. Holokausto muziejus
Washingtone e s ą s p a s t a t y t a s
iš privačių šaltinių, bet jis
nežino panašios kitos iniciaty
vos.
Kitas svarbus susitikimas
su Baltųjų r ū m ų atstovais
buvo Valstybės d e p a r t a m e n t e .
Iš Baltųjų Rūmų gavome pre
zidento s a n t r a u k a s : „Pastabos
sudarant pagrindą saugumui,
klestėjimui, t a i k a i ir laisvei"
(10
psl),
raportą
apie
išplėtimą NATO (3 psl.), ir
„1997 State of t h e Union Address"(12psl.).
Dan Fried (specialus prezi
dento asistentas) užtikrino,
kad, ar rusai nori, a r nenori.
NATO bus p r a p l ė s t a s , o k a r t u
su praplėtimu bus svarstoma
ir kas į NATO bus priimtas.
Prancūzija, Vokietija j a u yra
pasisakiusios,
kurios
val
stybės turėtų būti priimtos į
NATO, bet Amerika priėmimo
klausimu d a r n ė r a pasisakiu
si. Su NATO praplėtimo klau
simu lygiagrečiai bus teikia
ma ir ekonominė p a r a m a —
10 milijonų dolerių, be to, nu
matoma atskirai k a r i n ė para
ma Baltijos valstybėms.
Nicholas B u r n s , (atstovau
jantis US Dept. of State),
išsamiau supažindino su Ame
rikos pastangomis ir kodėl
manoma, kad Baltijos tautos
yra ir turi būti Amerikos re
miamos. Jis pabrėžė, kad Ame
rika Baltijos šąli , atžvilgiu
jau buvo užsiangažavusi nuo
pirmos sovietų okupacijos die
nos, tos t a u t o s ištisai reiškė
savo simpatijas ir glaudėsi
prie Amerikos. Amerika mato,
kad geografinės sąlygos Balti
jos valstybėms yra labai nepa
lankios, bet. m a t a n t ir kaip jos
stengiasi glaustis prie Va
karų. Amerika rems Lietuvą.

Senatorius Diek Durbin su mažu pacientą Vilniaus Vaiku ligoninėje.

<

ALTo atstovai Washington. DC, Kovo 11-tosios priėmime Lietuvos amba
sadoje su Valstybes departamento ..Biiltio Desk" vedėju Trevor J. Evans
iš kaires: Edvardas Tuskenis, prof. dr. Jonas Račkauskas, Trevor Kvar.s
ir Vincent Boris.
Nuotr Ramūno Astrausko

vos atašė maj. V. Serapiną,
kuris d a b a r Pentagone atsto
vaus Lietuvai. Jis pateikė
konkrečius duomenis, būtent:
4.5 milijono yra jau skiriama
vien tik Baltijos valstybių ka
riniam
sustiprinimui.
Lt.
pulk. J. Adkins, saugumo pro
fesionalas, kalbėjo kaip ap
mokomas saugumo personalas
ir tuo norima suteikti pasi
tikėjimą civilinėms pastan
goms
atstatyti ekonomiką,
kuriamos naujos pastangos
prekybos saugumui užtikrinti.
Estų generolas A. Eitkins
atkreipė dėmesį, kaip Rusija
bando paveikti silpnesniuo
sius ir nenori atsisakyti impe
rialistinių siekių.
Diskusijoje į P. Naručio pas
tabą, k a d ne tik 600 kareivių
yra dar prie Rygos, bet dar
yra užsilikę 40,000 Stalino ka
reivių Karaliaučiuje (Vanderberk paklausė, kur yra Kara
liaučius. Buvo paaiškinta, kad
Karaliaučius — lietuviškai,
Konigsberg — vokiškai ir Kaliningrad — rusiškai naujai
pakrikštyta sritis). Lietuva,
gailėdama badaujančių karei
vių Karaliaučiuje, kaip gera
samarietė leidžia Rusijai iš
Maskvos vežti duoną trauki
niais į Karaliaučių per Lie
tuvą, bet ar ten tik duona
vežama tai — kas gi gali
žinoti. Valstybės departamen
to atstovas atsakė kad: „Mes
visą tai atidžiai sekame".
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Patarnauja įvairių nuosavybių
pirkime bei pardavime, mieste ir
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Latviją ir Estiją. Amerika yra Pabaltijui
labai
reikalingą
nusprendus: NATO praplė pastovumą ir saugumą.
ELEKTROS
timas suteikia didesnį sau
ĮVEDIMAI PATAISYMAI
Leonardas Sullivan nesutin
Turiu Chicagos miesto leidimą.
gumą nedalomai demokratinei ka su NATO praplėtimu, nes
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
Europai. Praplėtimas yra nau tas praplėtimas tik sukelia
garantuotai ir sąžiningai.
dingas Amerikai ir Europai, baimę Rusijai. Užuot NATO
773-779-3313
KMIECIK REALTORS
KLAUDUUS PUMPUTIS
NATO praplėtimas pareika praplėtimo jis siūlo, kad Ame
7922 S. Pulaski Rd.
4365 S. Archer Ave.
laus išlaidų. Saugumas nėra rika duotų JMarshall planą",
AUTOMOBILIO, NAMU, SVEIKATOS,
veltui ir NATO nariai turės kaip buvo po karo. ir tas atgai
m GYVYBES DRAUDIMAS.
DANUTĖ MAYER
paremti.
Išlaidos
apskai vintų nuteriotas Rytų Europos
Agentas Frank Zapots ir 0«. Mgr. Auksė
S. Kana kalia letuviskai.
čiuotos vidutiniškai $700-900 valstybes.
773-284-1900
FRANKZAPOUS
milijonų kasmet, kas sudarys
Jei
norite
parduoti ar pirkti namus
Dr. R. J. Kricka, pateikęs is
3208V, Weet 9Stti Street
tarp 1997 ir 2009 metų $9-12 torinius duomenis, kaip Baltikreipkitės į Oanuta Mayer. Ji proTst (709)424-8654
fessionahai, sąžiningai ir as
773 591-8654
bilijonų kol pasieks „pastovią jos valstybės buvo mindomos
meniškai patarnaus. įkainavimas
stiprybę". Bet dar didesnės ir žalojamos, NATO pra
veltui.
J
K
S
CONSTRUCTION
išlaidos ir rizika būtų, jei plėtimą laiko vieninteliu ir
„Shingle" stogai ir visų rusių
NATO nebūtų praplėsta. O teisingu veiksniu. Visą pen
apkalimai (siding): medžio,
Europos
saugumas,
įskai kiasdešimtmetį, duodamus pa
MISCELLANEOUS
aluminiaus ir kt. Turiu darbo
čiuojant ir naująją demokra žadus laisvei dabar reikia
draudimą. R. Jankauskas,
Ian Brzezinski, senatoriaus
Suteiksiu pilną priežiūrą
tiją, į rytus, yra pagrindinis įtvirtinti priėmimu į NATO ir V. Roth asistentas, aiškino,
tat 630-969-2658
savo
namuose (slaugymas,
Amerikos rūpestis šiame šimt tai turi būti padaryta visos kad dabartinį
užsimojimą
maistas)
ligoniui ar pensininkui.
T
A
I
S
O
M
E
metyje. Amerika ir NATO yra trims valstybėms, jis pabrėžė praplėsti NATO reikia laikyti,
773^18-0315
įsipareigojusios konstruktyviai — d a b a r .
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO
kaip „vis pirmyn einantį pro
MASINAS.
ŠALDYTUVUS.
draugystei su Rusija.
Dr. Paul Goble taip pat pasi- cesą", dabar pradėtasis, bus vis
Moteris ieško bet kokio darbo.
ŠILDYMO SISTEMAS,
Pagrindinis Amerikos rūpestis s a k ė , kad Vakarų interesai labiau stiprinamas. Pavyz
VIRYKLAS, ORO VĖSINTUVUS.
Gali
prižiūrėti vaikus, ligonius,
šiame šimtmetyje, Amerika ir turėtų dabar būti konsoliduo džiui, jei priimtų dabar
į
vyr.
amžiaus žmones.
H.Dsckys
NATO yra
įsipareigojusios ti, aiškiai sudarant vieningą NATO Lenkiją, o Lietuvos ne,
Tel. 773-585-8624
TeL 773-925-9159
konstruktyviai draugystei su NATO
bloką
demokratijai tai Lenkija jaustųsi visiškai
Rusija.
išlaikyti, įjungiant Lietuvą, nesaugi ir norės, kad Lietuva
Etperiencsd waftress wented<
FOR RENT
Pirmoji konferencijų diena Latviją ir Estiją į NATO.
būtų priimta į NATO. Dabar
Food and Cocktaiis.
buvo baigta Baltųjų r ū m ų at
Pietų metas buvo išnau tinė yra pirmoji pakopa. Kada
MmrąiMtte Inn R—tMurmnt
stovu pasisakymais, kad NA dotas,
pakviečiant
NATO bus antroji ir trečioji, priklau
išnuomojamas 2 mieg. butas
135W
UadiaonA*.
TO b u s praplėstas, tik k a s į tą plėtimo klausimais pasisakyti sys kaip susiklostys santykiai
Chicago, H. 60KB
antr. aukšte St. Louis ir 62 St.
T*.312*29$-1111 AtkforJim
praplėtimą bus įjungtas, Ame Danijos ambasadorių K. Tyge- su Rusija.
apyl. TeL 773-776-8340
rika dar nepasisako. J klau sen. Danijos
ambasadorių
Bendra
vakarienė
buvo
simą dėl Karaliaučiaus srities, pristatė ALTo pirmininkas dr. išnaudota taip pat diskusi
DARBŠTUS P A Ž A I S L I O V I E N U O L Y N A S
buvo a t s a k y t a , kad tas klausi Jonas Račkauskas, primines joms, pakviečiant dr. J. MaPažaislio
vienuolynas „atidarė" duris vakaru turis
mas d a b a r nesvarstomas.
nuo senų laikų esančius labai chael Waller, garsųjį KGB
tams, išleisdamas lankstinukus ne tik lietuvių, bet ir
Antroji konferencijų
Hyet gerus Lietuvos ir Danijos veiklos Rusįjoje žinovą. Jis ir
anglų, ir vokiečių kalbomis. Lydia ir Algis Liepinaičiai
Reagency
patalpose
diena draugiškus ryšius bei Danijos toliau neabejoja KGB stipru
kovo 8 d. buvo labai gausi pas simpatijas Latvijai ir Estijai. mu, nes KGB valdininkai su
iš Čikagos paaukojo $700 Pažaislio vienuolyno lanksti
kaitomis, s v a r s t a n t Baltijos Danijos ambasadorius žavė- gebėjo Amerikos siunčiamus
nukų išleidimui anglų kalba. Numatoma šiais metais
t a u t ų vienybės, saugumo ir josi jau dabar Lietuvos taikos dolerius Rusijos pagalbai su
išleisti lankstinukus prancūzų, ispanų ir italų kalbomis.
batalionu Bosnijoje, kuris kaip telkti į savo privačias rankas
NATO klausimus.
Kas galėtų šiam reikalui padėti- paaukoti, arba tapti
Vincas
Boris
sklandžiai tik įrodo, kaip Lietuva jau da ir praturtėti. Prez. Clinton
mecenatais, prašome kreiptis į šv. Kazimiero Seseris
moderavo Lietuvos (Alfonsas, bar prisideda prie NATO pas pastangas praplėsti NATO jis
tel. 773-776-1324, arba auką siųsti šiuo adresu:
tangų.
Danija
rems
ir
siūlys,
Eidintas!. Latvijos
(Ojars
pavadino labai pavėluotas, tai
kad
Lietuva,
Latvija
ir
Estija
Sister Margaiet Petcavage, SSC
Kalnini ambasadorių ir Esti
reikėję vykdyti, ir buvo daug
jos C h a r g e de'Afaire ad inter- būtų priimtos į NATO.
geresnės sąlygos, jau 1992
PAŽAISLIO VIENUOLYNO FONDAS
im (Lauri Lepek) pasisakymus
Pagal statutą,
kiekviena metais.
2601 W. Marąuette Rd.
dėl šių valstybių saugumo ir NATO narė turi lygias teises.
Už puikų konferencijos suor
Chicago,IL 60629-1817
būtinumo įeiti į NATO.
Danija turi tokias pat teises, ganizavimą buvo padėkota
Pažaislio
vienuolynas
slepia 17-to amžiaus garsiu
Alf. Eidintas pristatė naują kaip Amerika. Girdint tokius Aija Strauman, informacijos
italų
menininkų
kūrinius-šedevrus.
Pilnam Pažaislio
Lietuvos atstovą, karinį ata draugiškus Danijos žodžius, direktorei ir Pr. Čižiūnui, or
vienuolyno restauravimui reikia 2 milijonų litų
šė P e n t a g o n e , inaj. Voldemarą malonu buvo klausytis apie ganizaciniam vadovui.
Serapiną, informavo, kad eko aiškų
tiesioginį
užsianga
($500,000). Visuomenė prašoma dosniai paremti šį
nomine Lietuvos padėtis ge žavimą — priimti Pabaltijį į
kilnų tikslą.
rėja, infliacija mažėja, pri NATO. Taigi.
j a u turime
VYKS ATRANKA I
mine, kad Lietuva su Latvija vieną valstybę. Daniją, kuri
BRIUSELIO
turi ginčų dėl gręžinių Baltijos j a u aiškiai pasisako — priimti
Š O K I O MOKYKLĄ
TRANSPAK
SPAUDA LIETUVAI:
jūroje. Lietuva nesutinka, kad dabar Lietuvą į NATO
Knygos siunčiamos Jūsų pasirinktai bibliotekai į Lietuvą,
Latvija, neatsiklaususi Lietu
Pirmą kartą Lietuvoje vyks
Labai svarbi sesija buvo
£.59 sv., minimumas $25.00.
vos ir nesitarusi. užangažavo apie realias dabartines pas priėmimas į Briuselio šiuolai
Čekiai
rašomi "Spauda Lietuvai".
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$45.- vaikams - kakava, dešra, mėsos konservai,
Europe dr. Paul Goble ir Mary .šį pažadą Amerika stropiai niam šokiui.
Washington College dr. Rich- tikrins. Su militarinio sustip
javamiai,
vaisių sultys, riešutinis šokoladinis sviestas,
Vasario mėnesį atranka į
ard J. Krickus.
sausainiai,
saldainiai, vitaminai.
rinimo siekimu supažindino „Parts" mokyklą buvo sureng
Lavvrenco Taylor aiškino, pulk. T. Vanderbreek. Jis pa ta Vienoje, Paryžiuje, Briuse TRANSPAK, 4545 West 63rd St., Chicago, IL 60629
kad NATO praplėtimas yra sakojo, kaip kadetai yra treni lyje, kovo — Lisabonoje ir Vil
Telefonas: (773) 838-1050; Fax (773) 838-1055
nauja šviesa i rytus, kuri su ruojami Pentagone, čia pat niuje. Finalinis ratas įvyks
Atstovybė Lietuvoje: Vilnius, 26-24-27, 26-28-27
stiprins demokratiją ir suteiks parode ir naują karinį Lietu- balandį. (BNS)

NETEKTYS LIŪDINA VISUS
Clevelando lietuviškasis tel
kinys paskutinėmis savaitė
mis atsisveikino su Vincu
Akelaičiu — 75 m., Petru
Balčiūnu — 94 m. ir dr. Stasiu
J a n k a u s k u — 98 m. paly
dėdami juos į Amžinuosius na
mus.
Vincas
Akelaitis
gimė
1921 m. Sasnavoje, Marijam
polės apskr. Baigė Rygiškių
Jono gimnaziją Marijampo
lėje. Artėjant antrajai komu
nistų invazijai Lietuvon, pasi
traukė Vokietijon, iš k u r
išvyko darbams Anglijon. Ten
vedė Sofiją Šonaitę. Po 12 sun
k a u s fizinio darbo metų 1959
metais imigravo į JAV pagal
sudarytus Sofijos giminaičių
— Laniauskų šeimos doku
mentus Clevelande.
Abu Akelaičiai (jie neturėjo
vaikų) nuo duoną pelnančio
liekamą laiką aukojo lietu
viškai — krikščioniškai veik
lai; įsijungė į Lietuvių Ben
druomenės, ateitininkų,Lietuvių Fronto, BALFo darbus.
Vincas ypač aktyviai reiškėsi
LFB Clevelando sambūryje,
dalyvaudamas metinėse Stu
dijų ir poilsio savaitėse Daina
voje, bendradarbiaudamas „Į
laisvę" žurnale savo pasisaky
mais, ypatingai tuo metu, kai
žurnalas buvo redaguojamas
Clevelande. Vėžio ligos pa
kirsta Sofija atsiskyrė iš šio
pasaulio 1982 metais.

to teologijos-filosofijos fakul
tete lituanistiką. Buvo vienas
iš Vytauto studentų ateiti
ninkų korp! steigėjų. Mokyto
javo Kražių, Telšių ir Pane
vėžio gimnazijose, buvo Pane
vėžio Suaugusiųjų instituto di
rektorius. 1925-26 m. redaga
vo „Jėgą i r grožį", 1941 m. „Iš
laisvintą Panevėžietį', 1940-41
m. buvo bolševikų kalintas.
P a s i t r a u k ę s Vokietijon, Eichstette liet. gimnazijos direk
torius, vėliau Schw. Gmuend
liet. gimnazijos inspektorius.
1947-48 Scheinfeldo lietuvių
stovyklos pirmininkas. 1949
metais pagal DP įstatymą at
vyko Clevelandan ir tuojau
įsijungė į plačią visuomeninę,
švietimo veiklą. Buvo lit. mo
kyklos mokytojas ir 1953 m.
direktorius, lituanistinių kur
sų lektorius, lietuvių radijo
transliacijų talkininkas; dirbo
LB, ALTe, ypač stipriai reiš
kėsi Lietuvių krikščionių de
mokratų sąjungoje. Savo dar
bu, auka, gyvu ir rašytu žodžiu
puikiai rodė lietuvio išeiviokrikščionio kelią. Savo jėgas ir
laiką
aukojo
lietuviškosios
išeivijos išlikimui ir pastan
goms a t g a u t i laisvę Lietuvai.
Velionis
paliko
liūdinčią
žmoną Paulę, dukrą Nijolę ir
sūnų Donatą su šeimomis,
brolį prelatą Vytautą. Atsis
veikinimas buvo Jokūbauskų
laidotuvių namuose; po gedu
lingų pamaldų Dievo Motinos

Vincas, likęs našlys, šalpos
— labdaros darbą tęsė toliau,
padėdamas savo keturiems šventovėje, palaidotas
broliams ir seseriai bei ki Sielų kapuose.
tiems giminėms
Lietuvoje,
šelpdamas našlaičius. Kelis
kartus buvo nuvykęs Lietu
von. Lietuvos našlaičiai pasi
ges savo didelio geradario.
Vincas po atsisveikinimo Jokūbauskų laidotuvių namuo
se ir Prisikėlimo Mišių Dievo
Motinos šventovėje, palaidotas
Visų Sielų kapinyne.
Sausio 30 d. ten pat kapų
ramybėn Chardon, Ohio ka
puose atsigulė ir P e t r a s B a l 
č i ū n a s , pedagogas, rašto žmo
gus ir nuoširdžios, plačiašakės
veiklos visuomenininkas.
Petras buvo gimęs 1902.03.29 Resčiūnų k.; Vilkaviškio
apskr. Baigė Biržų gimnaziją
ir Vytauto Didžiojo universite

Visų

D r . Stasys J a n k a u s k a s ,
pirmasis Lietuvos Veterinari
jos
akademijos
rektorius
(1933-44), Clevelando apy
linkėje — Rocky River ir
Westlake miesteliuose gyveno
nuo 1976 metų iki mirties.
Dr. Stasys J a n k a u s k a s buvo
vienas iš stipriausių iniciato
rių ir puoselėtojų steigiant ve
terinarijos mokslų aukštąją
mokyklą Lietuvoje.
Gimė 1899.01.25 Dvarvičių
k., Užvenčiu vis., Šiaulių
apskr. Muencheno universi
tete baigė veterinarijos mok
slus, ten trumpą laiką buvo
asistentu. Lietuvoje iš pradžių
dirbo Lietuvos universitete zo
otechnikos ir zoohigienos ka
tedroje asistentu. 1928-33 Že
mės ūkio ministerijoje, 193344 metais Veterinarijos rekto
rius. 1941 m. buvo suteiktas
veterinarijos ir gyvulininkys
tės garbės daktaro laipsnis.
Veterinarijos ir gyvulininkys
tės klausimais rašė spaudoje,
„Žemės ūkyje" ir kitoje periodi
koje.
1944 m. su žmona ir dukra
pasitraukė Vokietijon ir 1949
m. emigravo į JAV. Įsikūręs
Chicagoje, dirbo federalinės
valdžios mėsos inspekcijoje ir
vėliau — 20
metų Toledo,
Ohio tokiame pat federalinės
valdžios darbe iki 1970 m.
Pasitraukęs pensijon, dirbo
įvairiuose projektuose. Parašė
Nepriklausomos Lietuvos ve
terinarijos istoriją 1973 m.
Dr. Jankauskas buvo įkū
rėjas ir aktyvus narys Lietu
vos veterinarijos medicinos
draugijos narys ir dalyvavo

DVI J U O Z O KREIVĖNO
SUKAKTYS
Visai neseniai — kovo 3 d.,
suėjo 85 metai, kai Padovinio
kaime, Marijampolės apskri
tyje gimė Juozas Kreivėnas. O
jis mirė — 1987 m. gegužės 24
d. Čikagoje. Taigi netrukus
minėsime jo mirties dešimt
metį.
Ant jo antkapio Šv. Kazimie
ro lietuvių kapinėse Čikagoje
yra parašyta, kad čia guli
mokytojo-chorvedžio palaikai.
Tačiau iš tikrųjų jo darbų ir
veiklos barai buvo žymiai pla
tesni. Jis buvo visuomeninin
kas, žurnalistas, redaktorius,
muzikologas, archyvaras, di
delis lietuviškos knygos mylė
tojas, rinkėjas ir t.t. Turbūt
nerasime tokios srities, kuria
J. Kreivėnas nebūtų domė
jęsis ir joje daugiau ar mažiau
nesireiškęs.

107.1 - Kreivėną

Visą laiką J. Kreivėras gy
veno Cicero lietuvių telkinyje.
Čia jis buvo vietos lituanis
tinės mokyklos vedėjas, choro
dirigentas, vargonininkas, lie
tuviškų knygų platintojas. Vė
liau vadovavo ir kitų Čikagos
lietuvių telkinių jaunimo cho
rams, vargoninkavo įvairių lie
tuvių parapijų bažnyčiose, dir
bo Lietuvių dainų ir tautinių
šokių švenčių rengimo komi
tetuose, redagavo „Muzikos
žinias", sukaupė didelį Lietu
vių muzikos archyvą, kuris
d a b a r , sujungtas su J. Žile
vičiaus
archyvu,
vadinasi
abiejų vardu.
J. Kreivėnas ne tik rinko lie
tuviškus laikraščius, žurnalus
bei knygas, bet daug ir rašė.
J i s plačiai bendradarbiavo lie
tuviškoje spaudoje — savo pa
varde ir Girnakalio slapy
vardžiu
pasirašinėdamas.
Šiuo slapyvardžiu „Vienybės
savaitraštyje jis daugelį metų
rašė atviros minties apmąs
t y m u s , kurie šiandien skam
ba kaip išsipildžiusios pra
našystės. Dalis šios medžiagos
1993 metais Lietuvoje pasi
rodė atskira knyga, pavadinta
„Iš kairės ir iš dešines". Gaila,
kad jos leidėjai neišpildė savo
įsipareigojimo ir neatsiuntė |
JAV šios knygos kopijų, visą
tiražą
išparduodami Lietu
voje. Tad Amerikon yra pak-

lietuviškoje veikloje. Jo nuo
pelnus įvertino dabartinė Lie
tuvos valdžia apdovanodama
jį ordinu.
Velionio žmona Alfonsą mirė
1974 m. Liko liūdinti d u k r a
Vaida Trimakienė, trys vai
kaičiai ir keturi provaikaičiai.
Po atsisveikinimo Jokūbauskų

laidotuvių namuose, velionis
buvo palaidotas Chicagoje.
Netekome trijų garbingų tė
vynainių. Ar šis lietuviškasis
telkinys pasipildys naujais pa
sišventėliais, kurie tęs šių iš
keliavusių Anapus neužbaig
tą misiją? Tikėkimės!
Vacys Rociūnas

Su dideliu liūdesiu pranešame, kad š.m. kovo mėn. 12
d., sulaukęs 74 m. amžiaus Destin, FL mirė

A.tA.
IGNAS ANUŽIS
Gimė sausio mėn. 23 d., Kaune. Amerikoje išgyveno
48 metus. Gyveno Troy, Michigan.
Velionis buvo pašarvotas RG & GR Harris laidotuvių
namuose, Livonia, B»J. Palaidotas trečiadienį, kovo mėn. 19
d., po šv. Mišių 10 vai. ryto Dievo Apvaizdos bažnyčioje,
Southfield, Michigan Holy Sepulchre kapinėse.
Giliam liūdesyje liko: žmona Dana, sūnus Edis, vai
kaitis Michael, dukra ir žentas Loretta ir John Harris, vai
kaičiai Alexa ir Danny, dukra ir žentas Adria ir Beau
Brown, vaikaite Alinna, sesutė Gabrielė Chedukienė su
šeima, brolienė Elena Anužienė su šeima, svainė Ina Neveravičiūtė, bei daug kitų giminių JAV ir Kanadoje.
Nuoširdžiai prašome visus prisiminti savo maldose
mūsų mylimą Vyrą, Tėvelį, Senelį, Brolį, Dėdę ir Uošvį. Vie
toje gėlių, šeima pageidauja skirti auką „Lietuvos Vaikų
Viltis" fondui.
Nuliūdę .žmona, d u k r o s , sūnus su ieimomis ir gi
minės.
Laidotuvių direk. Yolanda M. Zaparackienė, 313-5541275.

MIRTIES METINES
>•

AtA.
MARCELĖ KAVARSKAITĖ
RUDAITIENĖ
Mes čia palikom, o prieš metus Tu išėjai
Kitus brangiuosius Ten sutikai...
Gaivina mus tikėjimo malda,
Kad susitiksim vėl Viešpaties šaly kada...
Mirties metinių šv. Mišios bus aukojamos 1997 m. kovo
23 d., Tėvų Jėzuitų koplyčioje, Čikagoje, 9 vai. ryto, Švč.
Mergelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje, Čikagoje
10:30 vai. ryto ir Kauno Arkikatedroje.
Gimines, draugus ir pažįstamus nuoširdžiai kviečiame
jungtis maldoje.
Duktė Genovaitė i r Vytautas Kulikauskai, s ū n u s
Teodoras ir Ritonė Rudaičiai, duktė Raminta ir Al
girdas Marchertai, anūkai: Gintaras, Linas, Indrė,
Dalia , Tomas ir Paulius, proanukai: Erikas, Alexia,
Lauren, Melissa, Matas ir Aleksiukas.

liuvus tik viena kita šios kny
gos kopija." Apie šį daug
lietuvių gyvenime pasireiškusį
vyrą reikėtų nemaža rašyti,
norint išsakyti bent dalį jo
veiklos. Apie jį reikėtų atski
rai kalbėti įvairiose srityse:
kaip mokytoją, muziką, visuo
menininką, žurnalistą ir re
daktorių, lietuviškos knygos
nepaprastą mylėtoją.
Vokiečių okupacijos metais
J. Kreivėnas dirbo Vilniaus
krašte kaip pradinių mokyklų
inspektorius. Jis ten surinko
daug įdomios dokumentinės
medžiagos apie
lietuviškų
knygų naikinimą bei drau
dimą pirmosios sovietų okupa
cijos metais (1940-1941) Lietu
voje. Jo asmeniniame archyve
tik 1992 metais dviejuose
sąsiuviniuose buvo užtikta aš
tuoniolika ranka rašytų puslapių, pavadintų „Pro domo sua
su antrašte „Lietuviškos kny
gos trėmimas". Jo veikla ir
raštai dar laukia tyrinėtojų
rankų, o taip pat ir leidėjo.
J. Kreivėno mirties dešimt
mečiui paminėti Lituanistikos
J " " * i r s t u d i J u centras bei
komp. Vlado Jakubeno draugija rengia akademiją. Ji įvyks
jo mirties sukakties išva
karėse — gegužės 23 d. (penk
tadienio) vakare.
Rytojaus
dieną 10 vai. r. Jėzuitų ko
plyčioje bus aukojamos šv.
Mišios už velionio sielą. Bus ir
kavute Jaunimo centro ka
vinėje bei Žilevičiaus-Kreivėno
muzikologijos archyvo lanky
mas.
Ed Šulaitis

PADĖKA
A.tA.
ANTANAS KAŠUBĄ
Mūsų brangus ir mylimas Vyras, Tėvelis, Senelis ir
Brolis, ligų išvargintas, mirė 1997 m. vasario 13 d. St. Petersburg Beach, Floridoje ir buvo palaidotas vasario 19 d.
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse Chicagoje.
Mes norime padėkoti visiems, kurie mus guodė ir pa
gelbėjo skausmingose valandose. Nuoširdžiai dėkojame kun.
Steponui Ropolui ir kun. Matui Čyvui už šv. Mišių
atnašavimą pranciškonų koplyčioje St. Petersburg Beach ir
kun Jonui Kuzinskui ir kun. Vito Mikolaičiui, kurie Chica
goje meldėsi už jo sielą kartu su mumis prie karsto koply
čioje, atlaikė šv. Mišias Švč. Mergelės Marijos Gimimo
bažnyčioje ir pravedė paskutines maldas prie kapo. Ačiū sol.
Danai Stankaitytei už raminantį giedojimą laidotuvių
Mišiose.
Nuoširdi padėka Korp! Neo-Lithuania kolegoms Va
ciui Mažeikai už atsisveikinimo su velioniu pravėdintą ir
garbės sargybai: Algiui ir Edui Modestams, Arvydui Ignatoniui ir Edvardui Kaveckui. Dėkojam artimam draugui Sta
siui Barui ir velionio sūnėnui Romualdui Kašubai u i daly
vavimą atsisveikinime su jaudinančiais žodžiais ir gražiais
atsiminimais.
Padėka karstanešiams, šeimos draugams, Vaciui
Mažeikai ir Antanui Juodvalkiui ir šeimos nariams Anta
nui Binder, Raimundui Brinkai, John Nader, Mark, Andriui
ir Petrui Matranga.
Dėkojam draugams ir giminėms, kurie atsiuntė pui
kias gėles ir daugybę užuojautos laiškų, aukojo šv. Mišias ir
aukojo Lietuvių fondui. Ypatingai dėkojame taip gausiai su
sirinkusiems koplyčiose St. Petersburge ir Chicagoje ir
tiems, kurie palydėjo aa. Antaną į Amžiną Poilsį Sv. Kazi
miero kapinėse. Dėkojame visiems už pagalbą ir paguodą,
ypač draugams St. Petersburge, kurie lankė a.a. Antaną
namuose ir ligoninėje, ir ištiesė paramos rankas jo žmonai
sunkiose valandose.
Dėkojame radijo programų vedėjams už mirties
pranešimus: Anatolijui Siutui, Raimundui Lapui ir Leonui
Narbučiui Padėka laidotuvių direktoriui Donald Petkui už
malonų ir sudėtinga patarnavimą.
Nuliūdę: žmona Leokadija, dukros Rima ir Vikto
rija, žentai ir anūkai, proanūkė, brolis Vytautas su
žmona Aleksandra ir seserys Regina Budrienė ir
Anelė Šurkienė su ieimomis ir liūdinti plati giminė
Lietuvoje.

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1997 m. kovo men. 20 d.

A.tA.
ZITA JUŠKIENĖ
Levickaitė
Gyveno VVinter Haven, FL, anksčiau Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje.
Mirė 1997 m. kovo 18 d. 11:20 val.ryto, sulaukusi 62
metų.
Gimė Lietuvoje, Jurbarke. Gyveno Brazilijoje. Ameri
koje išgyveno 41 m.
Nuliūdę liko vyras Vilius, dukterys: Virginija Petitt,
žentas Richard; Silvija Bukauskiene, žentas Vytautas;
sūnus Viktoras, marti Catherine; anūkes Jennifer ir Audra,
anūkai Antanas ir Paulius; sesuo Regina Petraitiene, vyras
Ramojus ir šeima; uošve Genovaite Juškiene, vyro brolis
Steponas Juška su šeima; Lietuvoje pussesere Irena Kikinavičiene su šeima bei kiti gimines Lietuvoje, Australijoje ir
Amerikoje.
Velionė pašarvota penktadienį, kovo 21 d. nuo 3 iki 9
v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S Archer
(arti Derby Rd.J.
Laidotuvės įvyks šeštadieni, kovo 22 d. Iš laidojimo
namų 9:30 vai. ryto bus atlydėta į Pal. Jurgio Matulaičio
misijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10 vai. ryto gedu
lingos šv. Mišios uš veliones sielą. Po Mišių velionė bus pa
laidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Vietoje gėlių prašoma aukoti „Saulutei"', Lietuvos
vaikų globos būreliui.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: vyras, d u k t e r y s sūnus, anūkai, sesuo ir
kiti gimines.
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petk
us. Tel. 800-994—7600.

A.tA.
BRONĖ POCIENĖ
Jonikaitė
Gyveno Orland Park, IL, anksčiau Chicagoje, Mar
ąuette Parko apylinkėje.
Mirė 1997 m. kovo 18 d., 9:55 vai vakaro, sulaukusi
92 metų.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 48 m.
Nuliūdę liko: sūnus Leonardas Pocius, marti Eleanor;
dukterys: Bronė Barakauskienė, žentas Algis; Gemutė
Juškienė, žentas Jonas; šešiolika anūkų, keturiolika
proanūkų. Taip pat kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje.
Velionė buvo žmona a.a. Jono ir motina a.a. Vytauto,
a.a. Jono, a.a. Augusto.
Priklausė Lietuvių šaulių organizacijai.
Velionė pašarvota penktadienį, kovo 21 d. nuo i iki 9
v.v. Petkus Lemont, laidojimo namuose. 12401 S. ArcherAve. (arti Derby Rd) ir šeštadienį, kovo 22 d. nuo 8 v.r. iki
10 v.r. Petkus Marąuette, 2533 W. 71 St., Chicago.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, kovo 22 d. Iš laidojimo
namų 10 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10:30 vai. ryto
gedulingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velione bus
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: sūnus, dukterys- anūkai, proanukai ir
kiti giminės.
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus /Donald M Pet
kus. Tel. 800-994-7600.

A.tA.
Muz. JUOZAS SODAITIS
Gyveno Chicagoje, Westlawn apylinkėje
Mirė 1997 m. kovo 18 d. sulaukęs 84 metų.
Gimė Lietuvoje, Jiezno valsčiuje, Musnykų kaime. Amer •
koje išgyveno 33 m.
Nuliūdę liko: žmona Bronislava, sūnus Vytautas, dulVirginija Paulauskienė, žentas Kęstutis; anūkes — Dai a
Kristina, Audrey. Taip pat kiti gimines ir pažįstami JAVbėse, Kanadoje, Australijoje ir Lietuvoje.
Priklausė Vytauto Didžiojo šaulių rinktinei. Š. Amerikos
Lietuvių muzikų sąjungai; buvo ilgametis Švč. M Marijos
Nekalto Prasidėjimo bažnyčios vargonininkas: daug metų
talkino Žilevičiaus ir Kreivėno muzikologijos archyvui, taip
pat Balzeko Lietuvių kultūros muziejui.
Velionis pašarvotas penktadienį, kovo 21 d. nuo 2 iki 8
v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose. 2533 W. 71 St.
Laidotuvės įvyks šeštadieni, kovo 22 d. Iš laidojimo namų
9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos
bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedulingos
šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas
šv. Kazimiero lietuvių kapinėse
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir paž;stamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: žmona, sūnus, duktė ir kiti giminės bei
pažįstami.
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus
Tel. 800-994-7600.

A.TA.
JUOZUI MASILIONIUI
Clevelando Ateities klubo nariui mirus, žmona. dr.
VALERIJAI, dukroms ALDONAI. BIRUTEI, HA
NUTEI, jų šeimoms ir visiems artimiesiems
reiškiame gilią užuojautą.
Clevelando

ateitininkai

.
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IŠARTI

ČIKAGOJE

IR APYLINKĖSE

IR TOLI

„BERŽELIO-SUKAKTIS
Hartfordo „Berželio" tauti
nių šokių grupė gyvuoja jau
25 metus. Sukaktis bus šven
čiama balandžio 26 d. nuotai
kingu koncertu ir pokyliu, ku
ris vyks Šv. Andriejaus para
pijos salėje N"ew Britain, CT.
Po koncerto bus pietūs ir pasi
linksminimas. Bilietus būtina
įsigyti iki balandžio 20 d. Bi
lietai gaunami pas „Berželio"
vadovę Dalią Dzikienę, tel.
860-521-6028 arba pas Liną ALT sąjungos rengtame Kovo 11 minėjime Pasaulio lietuvių centre" Ne
Balsį tel. 203-729-8815. Visuo priklausomybės atkūrimo aktą skaito Kristina Jonušaite, asistuojant Ri
menė nuoširdžiai kviečiama mui Marčiulioniui.
dalyvauti „Berželio" šventėje.
Nuotr Viktoro Kučo
Dalia Dzikienė

Ričardas Chiapetta patarnauja atsilankiusiems prie ..Lituanicos" prekys
talio Kaziuko mugėje, vykusioje Jaunimo centre kovo 2 d.

H a r t f o r d , C T , s k a u t a i ir
skautės po sėkmingos Kaziuko
muges nepamiršo padėkoti ir
„Draugui" už aprašymus, pa
garsinimus, paraginimus mu
gėje dalyvauti. Savo padėką
„sustiprino" dosnia auka dien
raščiui paremti. Kaip malonu,
kad jaunimo organizacija įver
tina vienintelio užsienio lietu
vių dienraščio darbą ir ne tik
nepamiršta tarti ačiū, bet ne
pagaili skirtis su sunkiai
uždirbtais doleriais.

J u r g i s ir R e g i n a Mikai
los. Seminole. FL. Draugo fon
do nariai, pavasario vajaus
proga atsiuntė fondui 200 doi.
su geriausiais
linkėjimais:
„Siunčiame
Draugo
fondui
200 doi.. mūsų ketvirtąjį me
tinį įnašą". J a u 800 doi.
anksčiau aukojusiems Draugo
fondui, J. ir R. Mikailoms la
bai dėkojame, tikėdami net
rukus juos matyti ir garbės
narių bronzos lentoje.

PAVASARI SUTIKS SU
DAINA
Dr. Vinco Kudirko šaulių
kuopa balandžio 27 d., sekma
dienį, 1 vai. p.p., Maironio
Parke ruošia pavasario kon
certą, kurį atliks Bostono vy
rų sekstetas, vadovaujamas
Daivos Navickienės. Visi vie
tiniai ir aplinkinių telkinių
lietuviai kviečiami. Šioje vie
tovėje, kaip ir daugelyje kitų,
koncertai jau retas svečias,
todėl verta šiuo susidomėti ir
pasigėrėti gražiai dainuojamo
mis liaudies bei pramogi
nėmis dainomis.

KOVO VIENUOLIKTOS
MINĖJIMAS
skurdi — papuošta ornamen
tais, priglaudusi Lietuvos ir
Amerikos vėliavas, o tai jau
nuopelnas Irenos Kriaučeliūnienes, Petro Bucho ir
Bronės Kremerienės.
Tą rytą dangus buvo paniu
ręs, lietus be atvangos siau
tėjo gąsdindamas jau ir taip
daugelį vietovių apsemtas gy
venvietes. Nejauku buvo va
žiuoti, ypač iš tolimesnių apy
linkių, bet daug žmonių ne
pabūgo ir salėje buvo daug su
sirinkusiųjų.
Petras Buchas, Tautinės
sąjungos vicepirmininkas, va
dovavo minėjimo eigai. Ameri
kos ir Lietuvos himną giedojo
sol. Praurimė Ragienė. Kun.
Algirdas
Paliokas
kalbėjo
invokaciją: „Viešpatie, Dieve,
Tu stebuklu išlaisvinai mūsų
tėvynę. Tu ir mes trokštame
jai
dvasinio
prisikėlimo.

ALT sąjungos rengtame Kovo 11 minėjime iš kaires: Lietuvos gen. garbės
konsulas Čikagoje Vaclovas KJeiza, Kristina Jonušaite ir LR gen. garbės
konsule Clevelande Ingrida Bubliene
Nuotr Viktoro Kučo

tuvos Respublikos gen. garbes
konsule, Ingrida Bublienė tar
tum ryškino maldos ir sveikin
tojų mintis, kad Lietuvos atei
tis yra mūsų visų rūpestis,
kad visų pasišventimu galė
tume kurti gražesnę Lietuvą.
Tauta išgyvena gydymo pro
cesą, pagalba ir talka gali jai
padėti. Ji, t a r t u m sergantis
kūdikis, mes negalim sustoti,
jos nematyti. Ji turi tobulėti
visų bendromis jėgomis. Lin
kėjo atlaidumo, pozityvumo,
meilės mūsų tėvynei. P r a š ė
ištiesti
draugiškas
rankas
mūsų brangiai Lietuvai ir
neprarasti vilties, Lietuva atsistatys.

balsingų dainininkų bei in
strumentalistų. J ų
dainos:
„Giminės", „Protėvių žemė",
„Pageltę lapai" ir kitos daugu
mai negirdėtos, kupinos mei
lės mūsų tėvynei. Solo atliko
kanklininkė Daiva Kimtytė,
sol. Praurimė Ragienė ir Al
fonsas Seniūnas. Meninė pro
grama buvo entuziastingai
visų priimta.
Petras Buchas Tautinės są
jungos vardu padėkojo kun. A.
Paliokui, paskaitininkei I. Bu
blienei, sveikintojams, me
ninės dalies atlikėjams, talki
ninkams ir visiems, gausiai
dalyvavusiems.
Minėjimas buvo baigtas, vi
siems giedant „Lietuva bran
gi", kuri visus dalyvius su
jungė t a r t u m į vieną šeimą,
besirūpinančią mūsų brangiai
tėvynei siekiant šviesesnio rytojaus,
V a n d a Mažeikienė

M i š i o s u ž p a r t i z a n u vadą
a.a. k p t . J o n ą Noreiką—ge
Meninę programą
atliko
B I R U T I E T Ė M S 40 METŲ
P. Buchas,Kovo .-šios minėjimo
nerolą Vėtrą bus aukojamos
PLC
„Tėviškės"
ansamblis,
D.L.K. Birutės Los Angeles programos vadovas Pasaulio lietu
sekmadienį, kovo 23 d.. 10:30
vadovaujamas Stasės J a g m i skyrius
šįmet švenčia 40 me vių centre kovo 9 d.
vai. r.. Švč. M. Marijos Gi
nienės. Tai įdomus folklorinis
tų veiklos sukaktį. Minėjimas
mimo bažnyčioje (Marąuette
junginys, susidedantis iš neseruošiamas Šv. Kazimiero pa Kovo 11-tosios, Lietuvos Ne
Parke). Velionio žmona Anta
niai iš Lietuvos atvykusių ir
atstatymo,
rapijos salėje. Los Angeles, priklausomybės
nina Noreikienė ir sesuo Nojau čia seniai užsibuvusių
CA, balandžio 13 d., sekma minėjimas, ruoštas Tautinės
reikaitė-Misiūniene visuome
dienį. Šventė bus pradėta Mi- sąjungos pastangomis, įvyko
nę nuoširdžiai kviečia Mišiose
stebuklus.
šiomis parapijos bažnyčioje, Pasaulio lietuvių centre — Le Tikėjimas daro
dalyvauti. Mišias organizuoja
prisimenant mirusias ir pra monte kovo 9 d. i 1-tą valandą Padėk mums tikėtis ir viltis
LKK Birutės draugijos centri
nis Čikagos skyrius. Pažy Ingrida Bubliene,Lietuvos Respu šant stiprybes dabar veikian r. šv. Mišias Palaimintojo Jur iki tokio laipsnio, kokio reikia,
x NAMAMS PIRKTI PA* A s m e n y s , pratęsdami
mėtina, kad Mišios bus auko blikos gen garbes konsule Cleve- čioms birutietėms. Visuomenė gio Matulaičio misijoje aukojo kad įvyktų šis antrasis ste
lob
lande. skaičiusi paskaitą Kovo 11 kviečiama dalyvauti Mišiose kun. Algirdas Paliokas, SJ, buklas. Laimink, Viešpatie,
SKOLOS
duodamos
mažais
mė
K
*
Lietuvos
našlaijamos sąryšyje su KGB kan minėjime PLC kovo 9 d.
ir po jų vyksiančiame minė kurio pamoksle atsispindėjo mūsų pagalbos pastangas! Su
nesiniais įmokėjimais ir priei- č i a n » * . kitiems metams kiekkinio gen. Vėtros palaikų su
besimeldžiantieji
namais nuošimčiais. Kreipkitės v i e n a s atsiuntė po $150: Peradimų Tuskulėnų dvaro ma
A n e l ė Š u l a i t i e n ė , gyve jime—koncerte bei pietuose. mūsų Lietuvos pergyventos teik, kad
labdarą
į Mutual Federal S a v i n g s , t r o n ė l ė Staniškis, Baltimore,
siniuose kapuose ir perlaidoji nanti Lemonte. Netoli Pasau Programą atliks vietinių biru- kančios ir jcs prisikėlimas. nenuleistų rankų,
2212 West Cermak Road. Tel. M D ;
Egidijus ir Roma Zinenuvargtų
ir
mu Antakalnio kapinėse Vil lio lietuvių centro, buvo nuvy tiečių meninės pajėgos. Šiuo Prašė jis Aukščiausiojo pagal vykdantieji
(312) 847-7747.
lioniai, Baltimore, MD; Arianiuje.
kusi į Bostoną, kur dalyvavo metu Los Angeles birutietėms bos ir mūsų visų viens kito su neišsisemtų ir aukojantieji ne
( S K ) na Kumpis, Miami FL; Ri
savo brolio Juozo Rentelio lai vadovauja Alfonsą Pažiūrienė. pratimo. Auką nešė Kristina pritrūktų dosnumo. Galiausiai
mantas ir Aldona Vaitkai,
laimink
ir
mus
visus
čia
susi
Ar k a d a e s a t e pajutę mu dotuvėse. Ji ten aplankė ir ki
Jonušaitė ir Rimas Marčiu
x LB L e m o n t o a p y l i n k ė s
Paradise
Valley AZ; Stasys ir
rinkusius
į
Kovo
11
dienos
zikinį katarsį? Jei ne. atsilan tus gimines bei pažįstamus. A.
lionis. Mišių metu giedojo sol.
narių m e t i n i s s u s i r i n k i m a s Danguolė
Surantai,
Rockminėjimą
ir
mūsų
brangią
kykite rytoj, penktadienį, kovo
ir baž
LB S a n t a M o n i c a a p y  Peaurimė Ragiene
Šulaitienė, gyvendama Cicero
šį sekmadienį, k o v o 23 d. po ford, IL; Algimantas ir Teresė
tėvynę
Lietuvą".
21 d., 7:30 vai. vak.. Jaunimo
lietuvių telkinyje, daug dirbo l i n k ė s metinis susirinkimas nyčios choras, vadovaujamas
Mišių (12:30 vai. p.p.) Pa Gečiai, Huntington Valley PA;
centro kavinėn, kur įvyks
Kovo 11-tosios Aktą per
Cicero LB apylinkės valdy- įvyks balandžio 12 d. Valdyba Birutės Mockienės.
saulio lietuvių centro didžio Leo ir Nancy Ražaičiai, Atlan
šiemetinio „Bravo" konkurso
Jonušaitė.
Mišioms pasibaigus, visi bu skaitė Kristina
boję, reiškėsi ir kitoje veikoje, cluos ataskaitinius pranešijoje salėje. Visi kviečiami daly ta GA; Gražina ii» Mamertas
geriausio premijuoto kompak
Žuvusieji buvo pagerbti mi
Šiuo metu ji gyvena su dukros mus ir naujai kadencijai bus vom kviečiami rinktis į PLC
vauti.
Erčiai, Little Neck NY. Lietu
nutės susikaupimu. Sveikin
tinio disko „Requiem" premje
salę.
Reikėjo
skubėti,
nes
dau
Loretos šeima.
renkama nauja valdyba.
(sk) vos našlaičių vardu dėkojame
damas gen. garbės konsulas
rine perklausa. Visus kviečia
Dabartinė apylinkes valdy- gelis planavo dalyvauti -Dai
x A.a. V y t a u t o D i d ž i u l i o geriesiems globėjams už jų au
gausiai dalyvauti šios kultū
navos" koncerte. Salė buvo nu- Vaclovas Kleiza pabrėžė, jog
RUOŠIASI
RELIGINIAM
ba
savo
posėdyje
sudarė
JAV
Našlaičių
atminimui
Lietuvos ligoniukų kas. „Lietuvos
turime
suglausti
visas
jėgas,
rinės vakaronės rengėjai ŽE
LB TarybaTapVlinkės rinkimų metusi savo kasdieninį „rūbą",
globos"
k
o
m
i
t
e
t
a
s
,
2711 W.
K
O
N
C
E
R
T
U
I
vaikučių
paramai
Elena
Anta
kad
Lietuvos
ateitis
šviesėtų.
MĖ L PRODUCTION'S/LIkomisiją, kurion įėjo Gražutė Stalai gėlėmis papuošti, o ir ta
71
St-,
C
h
i
c
a
g
o
,
IL
60629.
naitienė
ir
dukterys
paaukojo
Bronius
Nainys,
PLB
pirmi
THUANIAN NEWS RADIO
(pirm.).
Aldona mažoji scena neatrodė tokia
Neseniai teko pasiklausyti Sirutienė
'sk)
750.
M i n k ū n i e n ė . ninkas, pareiškė, kad Lietuva $200. Su nuoširdžia užuojauta
Eugenija
Švč. M. Marijos Gimimo para Venckūnienė (sekr.) ir Vitalis
artimiesiems
ir
dėkingumu
dar
nežydi,
kaip
turėtų
žydėti.
pijos choro, atliekančio repeti Lembertas (narys). Taip pat iš M a n h a s s e t . N ; '. prieš 10 m e t ų
„The
A u g i e J.
Altar
x P a r t i z a n ų šalpai auko
a a.
P e t r o Ji vis dar blaškos, bet j a u aukotojoms „Lietuvos V a i k u
vyro
ciją, besiruošiant Verbų sek apylinkes iždo paskirta 200 m i r u s i o
S c h o l a r s h i p " kasmet skina
jo: $255 Amerikos Lietuvių
madienio koncertui parapijos dolerių lietuviškų mokyklų M i n k ū n o -r.:: m i m u i Dra./^o suka į gražesnį rytojų, tik rei- vilties" k o m i t e t a s .
ma lietuvių kilmes jaunuoliui,
(sk) klubas, Beverly Shores, IN
bažnyčioje. Choristų balsai Vilniaus krašte paramai, jau f11 n <\ t. i a t -1 u •n"200 doi.. tao- k.a bendrų pastangų, tad ir
besiruošiančiam studijuoti far
linkėjo
visiems
siekti
šio
tik.sx
Allan
ir
Barbara
D
o
m - (aukojo Z. Mickevičius ir K.
indo
n
a
r
e
.
V.
I
darniai jungėsi ir galingai ai n i n e kongresui ir Krašto vai d a m a nauja :
macijos, medicinos, slaugos,
'.•••.
Pagrindine
prelegente.
Lieb
r
a
i
,
Deep
River
Ontario
CanRačiūnas po 100 doi., J. Daugai
dėkoja:•.;••
dėjo tuščioje bažnyčioje. Kei dybai po 50 dolerių.
;>aruma D I' .
zoologijos, psichologijos ar
ada. pratęsdami savo našlaičio vila 30 doi., J . A. Dagiai 25
tėsi gerai pažįstamos giesmės
pan. mokslus. Kandidatas turi
globą kitiems metams, at doi); $200 IK.; $100 J. A. Lė
su mažai žinomomis, instru
būti geras mokinys ir jau
siuntė
$200;
Marie
D . kiai; $50 G. D. Dragūnai; V.
mentai su solistais ir choru...
priimtas į kolegiją ar universi
O'Neill, Philadelphia, PA at A. Kuraitis; $30 Joana Vai
Vadovaujamas muz. Antano
tetą. Besidomintys šia stipen
siuntė $300, pratęsdama glo čiulaitienė; $25. S. S. Nafkai,
Lino.
choras įtemptai ruošiasi
dija gali kreiptis šiuo adresu:
bą kitiems metams dviem naš Liet. Bendr., Arizona. L.P.G.
The Augie J. Altar Scholar koncertui, padedant vargoni
laičiams. Dėkojam globėjams F o n d o
Valdyba
nuošir
ship, c/o 7115 W. 91st Str., ninkui Ričardui Šokui, o kon
už aukas' „Lietuvos N a š l a i  džiai dėkoja aukotojams, pa
Bndgevievv, IL 60455-2048, krečios ruošos darbais rūpi
čių
globos" k o m i t e t a s , lengvinusiems partizanų pra
įdedant ir sau adresuotą su nasi valdybos pirm. Vaclovas
2711 W. 71 St., C h i c a g o IL gyvenimo naštą.
ženkliuku pašto voką. Visi duo Momkus. Koncertą globoja su
60629.
(sk)
menys minėtai organizacijai manus ir energingas buvęs
(sk)
x
„Martos"
o
p
e
r
o
s
spek
parapijos
klebonas
kun.
Jonas
turi būti pateikt: iki š.m.
Kuzinskas, kurio iniciatyva
x TRAXSPAK
praneša-. taklis įvyksta balandžio 13
gegužes 3 1 d .
buvo įsigyti nauji vargonai ir
„1846 m. pasirodė pirmasis d., s e k m a d i e n i , 3 va), po
pradėti
ruošti
Verbų
sekma
lietuviškas kalendorius — p i e t ų , Morton auditorijoje,
I l g a m e t i s Švč. M. Marijos
dienio
koncertai.
Lauryno Ivinskio Metų skait 2423 S. Austin Blvd., Cice
Gimimo parapijos choro
lius ūkimškas'
Vilniuje ir ro, IL. Bilietai jau gaunami
Dabartinis klebonas kun.
d i r i g e n t a s A n t a n a s Linas
Erdmono
Šesnako
'Prūsiškas seklyčioje". 2711 W. 71 St.,
'ii-ii.i <•:.-; u g pa.-tangų. kad Mykolas Yakains, choro vado
kalendorius"
Klaipėdoje.
1847- Chicago, IL 60629, kasdien
būsimasis — kovo 23 d., 2 vai. vas muz. A. Linas, valdyba su
nuo 11 vai. ryto iki 4 vai. p.p.
1861
m.
išleisti
42
kalendo
pirm
V.
Moinkum,
solistai,
p.p. — religinis koncertas ge
Šeštadieniais nuo 11 vai. ryto
riai.
1905-1917
m
,
atgavus
choristai
ir
instrumentalistai
rai pavyktų. Kam toko laimė
spaudą, pasirodė 106 kalendo iki 2 vai. p.p. Bilietų kainos
ankstyvesniais metais daly nuoširdžiai kviečia parapi
riai Nepriklausomybes metais $35 ir $25 parteryje, o bal
vauti Verbų sekmadienio kon jiečius, jų artimuosius, visus
• 1918-1940 m I — per 70 pa kone $30, $20 ir $15. Galima
certuose šios parapijos baž lietuviu., šį sekmadieni (Ver
vadinimu kalendorių". Pini bilietus užsisakyti ir paštu,
nyčioje, žino, kad tos pastan bose), kovo 23 d.. 2 vai. p.p.
gai, siuntiniai ir komer tik reikia kartu siųsti čekį
gos yra labai veiksmingos, rinktis t Švč. M. Marijos Gimi
c i n ė s siuntos | Lietuvą. Mais šiuo pavadinimu ir adresu:
koncertai klausytojų neapvi mo parapijos bažnyčią pasi
Ralzeko Lietuvių kultūros muziejus kartu su ..Spindi.'
I ••įtuau -nkai .insamlilm kasmet Vasario to siuntiniai.
klausyti
religinio
koncerto
ir
TRANSPAK Lithuanian Opera Co., Inc.,
lia. Dalyvavimą.- religiniame
7013 S. California Ave.,
Šešioliktosiom propa renpia pasirodymą Dalev aiksttj* ČilUgM miesto centR St ii • metais muziejus i'eike D (lev 4545 W. 6,1 St., C h i c a g o , IL
pasiruošti
Kristaus
Prisikė
koncerte yra labai prasmingas
ir ki:lliirine lietuviška
centro programų skyriui ir ..Spindulio" ansambliui pažymėjimus uz \isuowen ne
Chicago, IL 60629-1930.
limo
šventei.
60629. tel. 773-R38-1050.
buriąs pasi-uušti Didžiosios
veikla Nuotraukoje ii kaires Rose Karina. I)al"> centro Čikagoje programų skyi . • : : . d i i v k ' ' - ' " > ' ' ' . ' \ " ' ' • "
(sk;
(sk)
M PV kas. Jr. Lietuviu kultūros muziejaus prezidentas, ir „Spinduli"" vadov Ra-a F'osl r i m
savaites rimčiai.
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