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Lietuva ir Estija ieško tolesnių
NATO plėtimo kelių
Vilnius, balandžio 2 d.
(BNS) — Lietuvos Seimo pir
mininkas Vytautas Landsber
gis laiko verta svarstymų Es
tuos užsienio reikalų ministro
Toom Hendriks Ilves Vašing
tone paskelbtą iniciatyvą su
rengti 1999 m. Baltijos šalių ir
JAV prezidentų susitikimą,
kuriuo būtų pradėtas naujas
NATO plėtimo ratas.
„Tokia mintis verta svars
tymų", sakė Seimo pirminin
kas trečiadienį po susitikimo
su Lietuvoje viešinčia Estijos
parlamento užsienio reikalų
komiteto delegacija, vadovau
j a m a pirmininko Eino Tammo.
Tačiau, Seimo pirmininko
nuomone, reikia svarstyti, a r
geriau orientuotis į NATO
plėtimą bangomis, a r kad
NATO plėtimas turėtų būti
tolygus procesas. V. Landsber
gio nuomone, po pirmosios
grupės, su kuriomis derybos
dėl
narystės
NATO bus
pradėtos po sąjungos viršūnių
susitikimo Madride šiemet
liepą, galėtų būti kviečiama
kiekviena valstybė atskirai,
„nebūtinai n u s t a t a n t kokius
nors terminus".
Vėliau įvykusiame Lietuvos

įį

»
Lietuva gerbia
Rusijos ir
Baltarusijos valią

Vilnius, balandžio 2 d.
(BNS) — Lietuva nežada keis
ti savo užsienio politikos Rusi
jos ir Baltarusijos atžvilgiu,
joms pasirašius dvišalės są
jungos formavimo sutartį, pa
reiškė Lietuvos prezidentas
Algirdas Brazauskas.
„Mes palaikėme normalius
santykius tiek su Rusija, tiek
su Baltarusija ir nematome
priežasčių keisti savo poziciją,
juolab, kad abi šalys yra Lie
tuvos kaimynės",
spaudos
konferencijoje trečiadienį sakė
A. Brazauskas.
Jis pažymėjo, kad jam sun
ku
komentuoti
trečiadienį
Kremliuje pasirašytas Rusijos
ir Baltarusijos sutartis, nes
nežino dokumentų
turinio,
tačiau pabrėžė, kad abi šios
valstybės yra ESBO narės, ir
Lietuva gerbia ju sprendinius.
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agentūrų pranešimais;.

ir Estijos parlamentų užsienio
reikalų komitetų susitikime
daugiausia kalbėta apie veiks
mų suderinimą, siekiant na
rystes Europos Sąjungoje ir
NATO bei dalyvaujant tarp
tautinių organizacijų darbe.

M a d r i d a s Kaip informavo
V a r š u v a . Keturi Amerikos
Ispanijos vyriausybes šalti Kongreso
nariai
užtikrino
niai, JAV ir Ispanija sutarė, Lenkijos
prezidentą
Alek
kad liepos mėn. Madrido sandr Kwasniewski, kad JAV
NATO „viršūnių susitikime" tvirtai rems šios šalies siekį
Vengrija, Lenkija ir Čekija įstoti į NATO. Amerika mano,
turi būti pakviestos įstoti į kad Lenkijos, Čekijos, Vengri
sąjungą, o Slovėnijos bei Ru jos, Rumunijos, Bulgarijos,
munijos kandidatūros taip pat Baltijos šalių, Slovakijos ir
turėtų būti svarstomos. Apie Slovėnijos stojimas į NATO
tai kalbėjosi JAV Valstybės padės užtikrinti patvarią tai
si kretorės pavaduotojas Strob ką šioje Europos dalyje, po su
Talbott ir Ispanijos gynybos sitikimo su prezidentu sake
ministras Eduardo Serra.
JAV Kongreso atstovas Gerald
M a s k v a . Trečiadienį Krem Solomon, kuris yra NATO po
liuje iškilmingai pasirašyti litinio sparno Šiaurės Atlanto
trys Rusijos ir Baltarusijos do Asamblėjoje viceprezidentas.

Lietuvos Seimo URK pirmi
ninkas Mečys Laurinkus žur
nalistams sake, kad planuoja
ma netrukus surengti visų
trijų Baltijos šalių parlamentų
komitetų pasitarime Anut jo,
reikia galutinai susitarti, kad
viena kuri iš trijų valstybių
galėtų būti ir kitų dviejų šalių
tikslų ambasadore tarptauti
nių organizacijų renginiuose.
Be to, reiktų
įsipareigoti
išsamiai informuoti ir kaimy
nines šalis apie dvišalių parla
mentinių ryšių naujienas.

kumentai: 1) Baltarusijos ir
V a š i n g t o n a s . Tarptautinio
Rusijos sąjungos sutartis; 2y
valiutos fondo (TVF) direkto
paruoštas patvirtinimui Bal
rius Michael Camd?ssus pa
tarusijos ir Rusijos sąjungos
žadėjo atnaujinti paskolas Ru
M. Laurinkus pabrėžė, kad
statutas; 3) Rusijos ir Baltaru
sijai, kad padėtų jai pertvar
skirtingose geopolitinėse pa
Minskas, balandžio 2 d. 'BNS). TreCiadien) Baltarusijoje : v.., ij.'iiniia V:i-:i:iin-.').-.i -<: Kn-;;.i •V,i-:;.- :j;uz.-d'-.-nlo sijos tarpusavio santykių susi kyti ekonomiką ir paspartinti
dėtyse esančios Lietuva, Lat Aleksandr Lukasenko (saku paskelbta valstybe:- •ivrnte '•' .".-kr i vyki. :.-i;l;t i.,-< a k . v - k:iri,-i- -i:r- :. ••••• ;•>•/,- tarimas, kuriame numatyta
jos augimą. Kalboje, kurią jis
vija ir Estija stengiasi iš dento poliiikori salininkai bei opozicinės partijos ir vis; .meniniai judėjimai, protestuojantys prieš jo skelbiamą patobulinti ir priimti sąjungos
ketina
pasakyti
Maskvos
naudoti savo privalumus. „Ta
statutą.
glaudaus bendradarbiavime su Basąja krypti. Teisėsaugos atstovai neatmeta provokacijų galimybės, tačiau
Tarptautinių santykių insti
čiau reikia aiškiai pabrėžti,
mano, kad įvairių politinių jėgų atstovų susirėmimams kelias bus užkirstas
R o m a . Italijos gynybos mi tute, Camdessus išvardino tris
ypač Baltijos narystei NATO
Nuotr. : Prieš kelias dienas Baltarusijos milicija jėga susidorojo su opozicines partijos demonstrantais.
nistras Beniamino Andreatta pagrindines problemas, išky
besipriešinančioms
šalims,
pareiškė, kad jo šalis toliau lančias Rusijai — vėl pasiekti
kad mūsų visų tikslai yra tie
Lenkija
siunčia
ruošis numatomam tarptauti ekonomikos augimo, pagerinti
patys, ir viena šalis sveikina
nių
saugumo pajėgų dislokavi mokesčių surinkimą ir kovoti
labdarą
bet kokius kitų dviejų pasieki
mui Albanijoje, nepaisant di su korupcija. TVF praėjusiais
mus", mano jis.
„skurstantiems"
dėjančio spaudimo pačioje Ita metais sustabdė paskolos pas
lijoje apsigalvoti. Ministras kirstymą pagal 3 metų 10
Lietuvos l e n k u
taip pat sakė, kad Italijos lai mlrd. dol. kreditavimo progra
V i l n i u s , balandžio 2 d. kraštutiniu atveju, pereidami
vaikams
vynas ir toliau patruliuos mą.
(BNS) — Po savivaldybių rin į griežtą opoziciją.
Liublinas-Vilnius,
balan
Adrijos jūroje ir griežtai at
kimų priimtieji Lietuvos kon
CS vadovas taip pat pabrėžė
J e r u z a l ė . Izraelio vyriau
džio
2
diena
(PAP,
BNS)
—
Iš
metė pranešimus, kad Italijos
servatorių ir Centro sąjungos kategorišką nepasitenkinimą
sybe
trečiadienį nepasiūlė jo
Lenkijos antradienį iškeliavo laivas praėjusią savaitę spe
vadovybės sprendimai patvir konservatorių
vadovaujamos
Vyriausybė pareiškė, kad 14
kių
nuolaidų
palestiniečiams,
humanitarinės
pagalbos
siun
cialiai įsirėžė i albanų laivą su
tino, kad centristų ir val vyriausybės veikla. „Tai, kas
numatytų privatizuoti didelių
nors
kitą
pirmadienį
premje
ta
Lietuvos
lenkų
vaikams,
pabėgėliais. Susidūrimo metu
dančiosios koalicijos — kon dabar daroma ir kaip daroma
įmonių laiko nestrateginėmis
ras
Benjamin
Netanyahu
kurią
Liublino
vaivadijoje
su
nuskendo 83 albanai.
servatorių partijos
bendra privatizacijos klausimais, rodo
ir veikiančiomis komerciniu
vyksta derybų su JAV prezi
rinko Lenkijos pertvarkymo
darbiavimas nėra tvirtas.
absoliutų
kitų partijų ir
K i j e v a s . Ukrainos prezi dentu Bill Clinton, kuriose
principu.
sąjūdžio (LPS) aktyvistai.
Centro sąjungos valdyba nu viešosios nuomones nepai
dentas Leonid Kučma Rusijos bus mėginama gelbėti Vidurio
26 tonų sunkvežimis gabe
tarė, kad su LDDP ir konser symą", sakė R. Ozolas. Pasak
ir Baltarusijos sąjungą pirma Rytų taikos procesą. Paklaus
vatoriais tariantis dėl savival jo, CS j a u yra parengusi pro- no •aisto, drabužių, vadovė dienį pavadino „nesąmone", tas, ar Izraelis gali ką nors
Amerikos baltai
dybės formavimo „reikalingas jektą d ė tolesnių partijos lių ir kitų daiktų, kurie buvo kuri gali sugriauti visą Ne pasiūlyti palestiniečiams mai
svarstys NATO
surinkti iš Liublino vaivadijos
specialus Centro sąjungos pri- tikslų,
priklausomų valstybių sąjun nais už teroristinių išpuo
Siunta skirta vie
plėtros problemas tarimas". Kitais atvejais cent- Tuo tarpu vienas koriserva- gyventojų.
gą. „Jei t a i ir bus susivieniji lių nutraukimą, vyriausybės
ristų skyriai gali elgtis laisvai, torių vadovų, Seimo pirminin- nai Vilniaus krašto lenkų mo mas, tai visiškai mechaniškas, spaudos
atstovas
atsakė:
kyklų.
Vašingtonas, balandžio 2
nes šiose valstybėse skiriasi „pirmiausia — palestiniečių
Centro sąjungos pirminin- ko pirmasis pavaduotojas An„Žmonių dosnumas buvo tiek vystymos. tempai, tiek jų
d. (BNS) — Amerikos baltų kas ir Seimo parlamento pir- drius Kubilius „Lietuvos aide"
teroro nutraukimas, ir tik po
įspūdingas.
Mes tęsime savo vadovų nuomonės",
laisvės lyga (Baltic American mininkas Romualdas Ozolas teigia, kad tokie centristų pasakė L. to diplomatinių derybų tęsi
Freedom League) šeštadienį dienraščiui „Lietuvos aidas", reiškimai netrukdo partijoms pagalbos lenkams Rytuose ak Kučma.
mas".
Los Angeles ruošia konferen neneigė, k a d tokį centristų bendradarbiauti, tačiau jis ciją", pareiškė LPS atstovas
K
a
i
r
a
s
.
Pi-madienį
Egipto
V a š i n g t o n a s sukritikavo
ciją NATO plėtimo ir Baltijos sprendimą nulėmė ankstes neatmetė galimybės, kad cent Zbigniew Wojciechowski.
sostinėje susir.nkę arabų vals
Tuo
tarpu
Lietuvos
URM
46-ias
valstybes ir kelias tarp
valstybių perspektyvų šiame nis konservatorių vadovybės ristai
gali nuspręsti pasi
tybių užsienio reikalų minist
procese klausimais.
sprendimas kviesti į koalicijas traukti iš vyriausybės, ar neseniai pareiškė, kad ..vaikų rai nusprendė ..užšaldyti" bet tautines organizacijas, saky
Į konferenciją skaityti pra krikščionis demokratus bei „atitinkamus sprendimus" gali globos įstaigos yra išlaikomos kokius normalius santykius damas, kad jos stato „preky
Lietuvos biudžeto lėšomis, ir
bines sienas", dėl kurių ameri
nešimų pakviesti JAV Kongre- dešiniąsias partijas.
padaryti konservatoriai.
vaikų gyvenimo sąlygos tikrai su Izraeliu, dti to. kad jo vy kiečiai kasmet praranda mili
so ir administracijos atstovai,
Tame sprendime Centro sąJo vertinimu, centristams
neblogėja". Šis pareiškimas riausybė vykdo „nemokšišką j a r d u s dolerių. JAV prekybos
amerikiečių politologai ir Lie- junga neminima ir pažymima, „sunku rasti ideologinį pavi
buvo paskelbtas kovo pra ir kvailą" prieš taikos procesą atstovė Charlene Barshevsky
tuvos, Latvijos bei Estijos kon- kad su „kitais (ne iš LDDP) ta- dalą, ir tai tampa viena
džioje, reaguojant į Lenkijos nukreiptą poli'.iką. Arabų ša tvirtino, kad prekybos apribo
sulai Jungtinėse Valstijose.
rybų nariais" t a r i a m a s i tik didžiausių partijos problemų'
bandvmus labdarin- lių užsienio reikalų ministrai jimus reikia pašalinti. Sąrašo
JAV prezidentas Bill Clin- „prireikus ir konsultuojantis
spaudos
nusprendė atnaujinti eKonogomis akcijomis paslėpti ne minj boikotą, uždaryti Izraelio pradžioje yra Japonija. Kinija
ton parašė konferencijos ren su krikščionimis
demokra
pilnamečiu suvedžiojimo skan atstovybes ir pasitraukti iš ir Europos Sąjunga.
Juokauti
gėjams, kad tvirtai remia pa tais".
dalus
Lenkijoje, kuriuose nu daugiašalių taikos derybų. Iz
laipsnį NATO plėtimą ir
Tačiau galimybę a t š a u k t i du
nemėgstantiems
Briuselis. Europos Komisi
kentėjo Lietuvos vaikai.
mano, kad dalyvavimas „Ben centristų ministrus iš vyriau
raelio m i n i s t n s pirmininkas jos atstovas spaudai žemės
skaitytojams
dradarbiavime vardan taikos" sybės R. Ozolas pavadino
Benjamin Netanyahu šį spren ūkio klausimais Gerard Kely
Ala Dudajevą
Mūsų dienraščio balandžio
yra geriausias kelias į narys „politinio spaudimo
dimą pavadino absurdišku.
būdu",
pareiškė, kad JAV atsakomo
tę.
kurį centristai naudotų tik 2 d. I puslapyje išspausdinti įteikė apdovanojimą
sios priemones. įvedant nau
M a s k v a . JAV Valstybes de
straipsneliai — ..Baškauskai
jas importuojamų iš ES mė
Čečėnijoje žuvusio partamentas ko! kas susilaiko sos produktų inspekcijos taisy
tės rinkimų kampanijoje —
nuo kuriamos Rusijos ir Bal
Amerikos televizijos žvaigž
lietuvio motinai
kles >ra ..nepateisinamos ir
tarusijos sąjurgos vertinimų,
dės", „Baltarusija siūlo Lietu
verčia apgailestauti". Del šių
Vilnius, balandžio 1 d. trečiadienį pranešė JAV am
vai prisijungti prie sąjungos"
priemonių ES mėsos importas
i
BNS
i Čečėnijos buvusio vado basados Maskvoje atstovas,
bei maža žinutė „Pasaulio
į JAV gali sumažėti apie 300
V i l n i u s , balandžio 1 d. rininkų lietuvių grupei, paren naujienų" skyriuje apie tai, Džochar Dudaje\ našlė Ala nes „pirmiaus.a norėtų išsa mln. dol. kasmet. Amerikiečiai
(BNS) — Krašto apsaugos gusiai Lietuvos valstybės ap kad Kinija derasi su Britanija Dudajevą Vilniuje įteikė „Tau miau susipažinti su šia idėja". griebėsi apribojimų po to. kai
viceministras pulkininkas J o  saugos planą, kuriame iš dėl Hong Kongo - - balandžio tos didvyrio ordiną" 1995 m Diplomato nuomone, Rusija ir ES įvedė higieninę kontrolę
nas Kronkaitis premjero po dėstyta, kaip s u k u r t i veiks 1-osios — Melagiu dienos mūšiuose su Rusijos kariuo Baltarusija greičiausiai stipri mėsos produktams iš JAV.
mene prie Arguno žuvusiam na bendradarbiavimą, o ne
tvarkiu paski-tas neetatiniu mingas NATO reikalavimus pokštai.
JAV eksportuotojai yra susi
lietuvio savanorio Lino Vela- kuria takrą sąjungą.
valstybės konsultantu val atitinkančias karines pajėgas.
rūpinę, kad panašius į ES ap
Kadangi šiemet „Drauge" vičiaus motinai.
stybės saugumo klausimais.
J i s taip p a t vadovavo Va nebuvo ..Spyglių ir dyglių"
ribojimus įsives ir Rusija bei
Ona Velavičiene žuvusiam zacijų nariai, saunai.
J. Kronkaitis sakė, jog jis šingtone įkurtam Baltijos in
Rytų Europos valstybės, kurių
puslapio, nusprendėme pavar
sūnui paties Dž. Dudajev pas
koordinuos, kad NATO reika stitutui.
Kelias
pastarąsias
dienas
rinka dar svarbesne JAV ek
toti žinių agentūros BNS „ap
kirtą aukštą Čečėnijos apdo Lietuvoje sav( iniciatyva vie sportui.
lavimų būtų siekiama ne tik Naujasis vyriausybės kon
gavikiškas" naujienas, kurios,
vanojimą atsiėmė pirmadienį šėjusią A. Dudijevą lydėjo bu
kariuomenėje, bet ir visose ki sultantas yra k a r o technikos
deja, del laiko skirtumo mūsų
Vilniaus Paveikslu galerijoje vęs Dž. Dudajev padėjėjas Vatose valstybė? valdymo gran specialistas, iki p a t šių metų
skaitytojus pasiekė jau po Me
dyse.
kovo turėjęs a u k š t a s adminis lagių dienos ir todėl šukele surengtose iškilmėse.
cha Ibragimov A. Dudajevą iš
KALENDORIUS
Lietuvos parlamento Čečė Vilniaus išvyko antradienį,
62-ejų metų užsienio lietuvis tracines pareigas JAV raketų sąmyšį.
Balandžio 3 d.: Ričardas.
nijos ryšių grupes surengtose sakė ryšių grupes generalinis
J. Kronkaitis
viceministru pramonėje. 27 metus jis tarna
Prižadame, mieli skaityto iškilmėse dalyvavo Lietuvos
buvo pakviestas dirbti, Gedi vo įvairiuose JAV armijos da
sekretorius Algirdas Endriu Irena. Vytenis. Rimtaute.
jai, kad daugiau Jums neme Seimo pirmininkas Vytautas
minui Vagn< riui suformavus liniuose, y r a išvažinėjęs visą
Balandžio 4 d.: Šv. Izidorius,
kaitis. Viešiau neskelbiama,
luosime (bent iki kitų metų Landsbergis,
parlamentarai, kur Čečėnijos vado našle nuo vyskupas '560-636 m. Ispanijo
naują ministrų kabinetą. J. pasaulį, tarnavo
Vietnamo
1
balandžio 1 dienos' .
Lietuvos rezistencijos organi- lat gyvena.
Kronkaitis priklausė JAV ka kare.
je!; Alėta. Algaudas. Šilinis

Socialdemokratai tvirtai
nusprendę surengti
referendumą
Vilnius, balandžio 2 d.
(BNS) — Nepaisydami vyriau
sybės kritikos, socialdemokra
tai neatsisako ketinimų su
rengti referendumo dėl stra
tegiškai svarbių objektų neprivatizavimo ir žada jau kitą
savaitę pristatyti tokio refe
rendumo nuostatas.
Seimo socialdemokratų frak
cijos seniūno pavaduotojas Ri
mantas
Dagys
trečiadienį
spaudos konferencijoje sakė,
kad, referendumas Lietuvai
kainuotų mažiau, „nei priva
tizavimo pasekmės".
Atmesdamas
vyriausybės
kritiką dėl siūlomo referendu
mo, R. Dagys tvirtino, kad
konservatorių vyriausybė ne
turi rimtų ekonomistų ir, pri
vatizuodama strateginius ob
jektus, rizikuoja tuo, kad grei
tai nebebus Lietuvoje ką val
dyti. „Negalima atiduoti 'ge
riems berniukams' į rankas
objektų, kurie svarbūs valsty
bei kapitalo prasme", pabrėžė
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Didėja centristų ir
konservatorių nuomonių
skirtumai

Amerikos lietuvis konsultuos
vyriausybę valstybės saugumo
klausimais

>

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1997 m. balandžio mėn. 3 d.

LIETUVIŲ

DRAUGAS
(USH-1CMM)

TELKINIAI

DETROIT, MI
„ŠVYTURIO" J Ū R Ų
ŠAULIU KUOPOS
METINIS
SUSIRINKIMAS
„Švyturio" j ū r ų šaulių kuo
pos metinis narių susirinki
mas kovo 23 d. vyko Šv. Anta
no parapijos patalpose. Daly
vavo 28 nariai ir svečiai. Susi
rinkimą pradėjo vadas Myko
las Abarius. J i s pakvietė gar
bės šaulį Bronių Valiukėną
vadovauti susirinkimui. Vėlia
vų įnešimą tvarkė J u o z a s
Kinčius. Kuopos kapelionas
k u n . Alfonsas Babonas su
kalbėjo invokaciją. Susikaupi
mo m i n u t e buvo prisiminti ir
pagerbti praėjusiais metais
mirusieji nariai — J a n i n a Vaitiekienė ir Uršulė Brokienė.
Sekretorė Onutė Abarienė
perskaitė praėjusio metinio
susirinkimo protokolą, kuris
buvo priimtas be pataisų ir
p a t v i r t i n t a s gausiais
ploji
mais.
V a d a s Abarius, p r a d ė d a m a s
savo pranešimą, padėkojo už
g a u s ų dalyvavimą
susirin
k i m e visiems už nuolatinę
talką, o valdybai padėkojo —
už sklandų bendradarbiavimą.
J i s pranešė, kad trys rengtos
gegužinės buvo pelningos. Šie
m e t a i svarbūs, n e s už kelių
savaičių Čikagoje vyks visuo
tinis šaulių suvažiavimas (ba
landžio 12—13 d.). Mūsų gre
tos
mažėja,
todėl
galime
džiaugtis, kad šiais metais
įstojo 9 nauji nariai. „Pilėnų"
stovyklos atidarymas
vyks
gegužės 25 d.; Joninės bus
švenčiamos birželio 29 d. Tuo
:r
'|Jaffiu laiku bus švenčiama
„Švyturio" j ū r ų šaulių kuopos
30 metų sukaktis. J i s padė
kojo Stasio B u t k a u s šaulių
kuopai už talką ir įsijungimą
ruošiant gegužines.
Iždininkas Algis Macionis
p r a n e š ė iždo stovį. Moterų va
dės Onutės Selenienės prane
šimą perdavė vadas Abarius.
J i s pareiškė padėką visiems
už nuolatinę pagalbą ruošiant
gegužines. Visos gegužinės bu
vo pelningos.
Revizijos komisijos pirmi
n i n k a s Bronius Valiukėnas ir
n a r y s Alfonsas Gumbrys pa
tikrino knygas ir rado j a s ve
d a m a s tvarkingai.
Po pranešimų vyko valdybos
rinkimai. Valdyba palieka ta
pati: vadas — Mykolas Aba
rius,
vicevadas — Juozas
Kinčius, sekretorė — Onutė
Abarienė, iždininkas — Algis
Macionis, moterų vadė —
O n u t ė Selenienė, meno vado
vas — muz. Stasys Sližys, ad
ministratorius — Vacys Slušnys, kapelionas k u n . Alfonsas
Babonas. Revizijos komisiją
sudaro: Bronius Valiukėnas —
p i r m i n i n k a s ir nariai — Vacys
ir Alfonsas Gumbrys. Buvo
pasiūlyta pakelti O n u t ę Abarienę ir Albiną Grigartį į kuo
pos garbės šaulius. Šis pa
siūlymas buvo primtas gau
siais plojimais.
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arti 20 pyragų, tortų, pyra
gaičių ir net 6 rūšių sūrių.
Viskas buvo išparduota per
vieną valandą!!
Vladas Staškus išstatė mar
gučių nuotraukų parodėlę. Ši
parodėlė buvo labai įdomi ir
susilaukė daug gražių atsilie
pimų.
Vyko iš 50/50 lošimas. Iš to
buvo surinkta 168 dol. ir trys
buvo apdovanojimai. Pelnas
— 84 dol. skirtas parapijos
reikalams. Iš viso parapijai
skirta 444 dol. pelno Atsilan
kiusieji svečiai ir parapijiečiai
smagiai praleido sekmadienio
popietę, džiaugėsi savo pirki
niais ir apdovanojimais. Dėko
j a m e visiems už gausų atsi
lankymą, pyragus, tortus, sū
rius ir nuolatinę paramą Šv.
Antano parapijai!

VELYKOS ŠV. ANTANO
PARAPIJOJE
Velykų sekmadienį, kovo 30
d., Prisikėlimo šv. Mišias Šv.
Antano bažnyčioje aukojo ir
pamokslą pasakė klebonas
kun. Alfonsas Babonas. įspū
dingai giedojo parapijos cho
ras, vadovaujant muz. Stasiui
Sližiui. Ypač pakiliai skam
bėjo „Linksma diena mums
nušvito". Vyko procesija ap
link bažnyčią, kurioje dalyva
vo a u k ų rinkėjai ir vaikai.
Skaitinius skaitė Bronius Va
liukėnas.
Po Mišių parapijiečiai ir
svečiai susirinko gražiai pa
puoštoje salėje. Spalvingi pa
vasario žiedai, ančiukai, zui
kučiai ir viščiukai žalioje
žolėje puošė dalyvių stalus.
Velykas švęsti visuomet sma
gu. Net jei n e namuose, net jei
ne su artimais žmonėmis. Da
lyvių visuomet laukia Šv. An
tano parapija. O Antaninėje
visuomet smagu, linksma, visda galima sutikti draugus
arba bendraminčius ir šįmet
Velykos Antaninėje buvo sma
gios. Šeimininkė Pranciška
Televičienė ir jos talkininkės
buvo paruošusios daug gar
džių patiekalų. Tai buvo kle
bono vaišės. Parapijos mote
rys iškepė tortų ir pyragų.
Dalyviai džiaugsmingai svei
kino vieni kitus, daužė mar
gučius ir vaišinosi skaniais
Velykų valgiais. Nuotaika pa
kili, šeimyniška. Buvo link
sma ir smagu pabendrauti su
parapijiečiais ir draugais. Visi
dėkojame mūsų mielam klebo
nui kun. Alfonsui Babonui už
jo nuoširdumą, rūpestį, ska
nius pusryčius, progą pajusti
tarpusavio ryšį ir parapijos
dvasią.

Omahos lietuviai suaugusiųjų klasėje mokosi lietuvių kalbos.
Nuo t r Aušrelės Sakalai tės

A J V . E M I L I J A KUTKIENĖ
Š. m. kovo 19 d. Detroite,
Fordo ligoninėje, mirė a. a.
Emilija P. Kutkienė.
Nuliūdę liko vyras Vytau
tas, sūnus Vytautas, marti
Carol; sūnus Mindaugas, mar
ti Sheila; duktė Birutė ir
žentas Wayne Gillis; brolis
Vytautas Valantinas su žmo
na Emilija ir jų šeima.
Laidotuvės įvyko kovo 22 d.
Gedulingas šv. Mišias Dievo
Apvaizdos bažnyčioje koncelebravo Šv. Antano parapijos
klebonas kun. Alfonsas Babo
nas ir kun. Viktoras Kriščiūnevičius. Mišių metu vargona
vo ir giedojo muz. Stasys
Sližys. Po Mišių buvo palydėta
į Holy Sepulchre kapines ir
palaidota greta ten besiilsin
čios dukros Laimutės.
Viešą atsisveikinimą su ve
lione pravedė laidotuvių di
rektorė Yolanda Zaparackienė. Pagerbdami savo sesę, St.
Butkaus kuopos šauliai atsi
sveikinime dalyvavo su savo
vėliava.
Emilija
Valantinaitė-Kutkienė buvo gimusi 1923 m.
rugpjūčio 21 d. Betygaloje. Čia,
kartu su broliu Vytautu pra
leido jaunystės dienas. Velio
nė buvo baigusi RaseiAj gim
naziją. Sovietų kariuomenei
antrą kartą okupuojant Lie
tuvą, Valantinų šeima pasi
traukė iš gimtojo krašto.ieškodama prieglobsčio Vakaruo
se. Atsidūrusi Ansbacho DP
stovykloje, Vokietįjoje, Emilija
1946 m. kovo 9 d. sukūrė
šeimos židinį su statybos
inžinierium Vytautu Kutkum.
Gyvenant Vokietijoje, jiems
gimė sūnūs Vytautas ir Min
daugas. 1949 m. atvykusi į
JAV, Kutkų šeima apsigyveno
Philadelphijoje, o po metų per
sikėlė į Detroitą, kur Vytautas
gavo darbą savo profesijoje,
Fordo bendrovės plieno sky
riuje.
Susilaukusi dukrelių
Birutės ir Laimutės, Emilija

Regina Juškaitė
VISUOTINIS
visą savo laiką skyrė namų
PARAPIJIEČIŲ
ruošai, vaikų auklėjimui ir
SUSIRINKIMAS
tapo didelė parama savo vyro
visuomeninei veiklai. Visi jų
Kovo 18 d., įvykusiame Die
vaikai baigė aukštąjį mokslą,
vo Apvaizdos parapijos Tary
kalba ir rašo lietuviškai. Visi
bos susirinkime buvo nutarta
sukūrė savo šeimų židinius.
šaukti visuotiną parapijiečių
Deja, Laimutę Aukščiausias
susirinkimą, sekmadienį, ba
amžinybėn pasišaukė 1993
landžio 13 d., 12 vai. Kultūros
metais. Tai buvo labai skau
centre. Dienotvarkėje — pra
dus išgyvenimas visai Kutkų
ėjusių metų apžvalga; komite
šeimai.
Kuopos vėliava buvo perduo to narių rinkimai; ateities pla
Velionė giminiavosi su Mai
t a perrinktam vadui Mykolui nai, klausimai bei sumany
mai.
roniu.
Turėjo nemažai kūrybi
Abariui. Susirinkimas baigtas
nių
talentų.
Jos kūrybą ste
T a u t o s himnu. Po to vyko
S U S I T I K I M E SU
bėjome
Detroito
Lietuvių kul
sesės Onutės Abarienės parū
ASTA BANIONYTE
tūros
klubo
rengiamose
tauto
pintos puikios vaišės.
dailės mugėse, gėrėjomės jos
Asta Banionytė bus pagerb sukurtais kalėdiniais papuo
SĖKMINGAS
ta sekmadienį, balandžio 6 d., šalais. Priklausė Stasio But
PRIEŠVELYKINIS
Dievo Apvaizdos Kultūros cen kaus šaulių kuopai, kur buvo
RENGINYS
tre, 12 vai., vidurdienį. Me iniciatorė kanklininkių viene
ninė pokylio programą atliks to ir šio ansamblio adminis
Šv Antano parapijos mote sol. Virginija Muliolienė ir ak
tratorė. Aktyvi DLK Birutes
rys kovo 23 d.. Verbų sekma torius Vitalis Žukauskas. Bi
dienį, suruošė pyragų, tortų, lietus ir vietas galima užsi dr-jos narė ir iždininke, prik
pyragaičių, grybukų ir na sakyti pas Vytą Rauckį, tel. lausė Lietuvos Dukterų drmuose gamintų s ū n ų parda 810-478-9322. Pelnas skiria jai.Didžiausias velionės visuo
vimą. Renginys buvo labai mas LB Washingtono įstaigos meninės veiklos įnašas buvo
sėkmingas, nes parapijai buvo išlaikymui. Po programos bus nuolatine talka savo vy
suaukota 360 dol Turėjome vaišės.
rui,kuris daugelį valandų sky

rė Lietuvių Bendruomenei, tos daugiavaikėms ir vargin
Lietuvių fondui,Ateitininkams goms šeimoms siunčiamos du
ir Lietuvos laisvinimo dar kartus per metus. Širdingas
bams.
ačiū visiems Omahos lietu
A.a. Emilijos Kutkienės pa- viams, geraširdiškai ir dosniai
sigesime Detroito lietuvių tel remiantiems šio Šalpos būre
kinio ir organizacinėje veik lio veiklą.
loje. Ilsėkis ramybėje, liūdin
Po "garsiųjų" cepelinų pietų
čios šeimos ir visuomenės pri ateina lietuviškų kepinių iš
simenama.
pardavimas mūsų parapijos
lm
salėje rengiamas tautinių šo
kių šokėjų grupės "Aušra".
Tai jų tradicinis Velykų* sta
OMAHA, N E
las. Kepsnius kepa patys
šokėjai ir j ų draugai.
MOTERŲ KLUBO
"Aušros" grupė j a u žengia į
VEIKLA
30-sius veiklos metus. Ilgame
Omahos lietuvių Moterų tėje šios grupės veikloje daly
klubas veikliai reiškiasi mūsų vavo daug gražaus jaunimo ir
telkinio visuomeniniuose, o vyresnio amžiaus šokėjų. J ų
ypač, labdaros darbuose. Tarp įnašas Omahos telkinio istori
klubo rūpesčių — parama mū joje tikrai vertingas. Jie daly
sų šeštadieninei lietuviškai vavo tautinių šokių šventėse
mokyklai. Gražiomis sumomis ne tik Amerikoje, bet ir pas
klubas yra parėmęs ir para kutinėje Lietuvoje vykusioje
mos reikalingas organizacijas šokių šventėje. "Aušros" šokė
Lietuvoje. Remia ir lietuvišką jai visuomet dalyvauja mūsų
spaudą.
tautinių švenčių programose.
Moterų klubas nepamiršta "Aušrai" vadovauja G. Rešaplankyti ligonius ir senelius, kevičienė ir vaikų mokytoja
o didesniuose telkinio rengi M. Legett.
Omahoje ilgus metus gyve
niuose neatsisako
talkinti
bendruose lietuvybės darbuo no Leškių šeima. Mečys Leškys buvo choro dirigentas. J o
se.
Klubas kasmet surengia dėka buvo gražiai išvystytas
Kalėdų vakarienę savo na "Rambyno" choras.Jam mirus,
rėms ir jų kviestiems sve sūnūs išvyko į Californiją ir
čiams. Vakarienės metu atlie Las Vegas, ten sukurdami ne
ka programą ir narės pasi lietuviškas šeimas. Jie pasi
keičia dovtfnėlėmis.Populiarūs ėmė ir globojo savo mamytę,
Omahoje jų ruošiami blynų kurią globojo ir rūpinosi iki ji
pietūs į kuriuos atsilanko baigė savo žemišką keliodaug žmonių, o rengėjos tuo nę.Gerbdami savo tėvelius,
būdu telkia lėšas savo veiklai. sūnūs parvežė savo mamytę į
Šiuo metu klubui vadovauja Omahą ir palaidojo Šv. Mari
Danutė Sulskienė su darbščia jos kapinėse. Per gedulingas
valdyba.
šv. Mišias Šv. Antano parapi
Kitas renginys — cepelinų jos bažnyčioje, Omahoje, gie
pietūs, kurių laukia daugelis dojo choras "Rambynas". Mi
lietuvių ir jų bičiuliai ameri šias aukojo kun. A. Saulaitis,
kiečiai. J ų gamybon įsijungia S.J., ir kun. A. Ambrasas. Pil
dauguma geraširdžių Omahos na bažnyčia prisirinko Leškių
moterų, talkinamos paslaugių draugų. Tai gražus pavyzdys
skautų vyčių, kurių pirmas sūnų Algio ir Gedimino, kurie
darbas — nuskusti daugiau sujungė savo tėvelius am
negu 600 svarų bulvių.Po to žinam poilsiui.
jau šeimininkių rūpestis, kad
A. A n t a n ė l i s
cepelinai būtų gerai ir skaniai
pagaminti. Tą dieną po kiek D A Y T O N A B E A C H , F L
vienų šv. Mišių parapijos salė
būna pilna žmonių, nes į pie
P U I K I KULTŪRINĖ
tus atsilanko arti 300 asmenų.
PRAMOGA I R
Šio renginio pelnas skiriamas
ATMINTINA IŠVYKA
Šalpos būreliui, kuris kasmet
Lietuvon pasiunčia daugiau
negu 120 dėžių maisto, vita
Šiomis dienomis Floridoje
minų, vaistų, drabužių ir ava viešėjo žinoma Vilniaus operos
lynės. Š.m. kovo mėnesį solistė Vitalija Šiškaitė. St.
Petersburgo lietuviai,
žino
Čikagon vėl vyksta sunkve ma, negalėjo praleisti progos
žimis su siuntiniais Lietuvai. išgirsti jos puikų balsą ir pa
Jį vairuoja pačios būrelio matyti ją scenoje. Vietos Tėvy
narės G. Reškevičienė ir L. nės s-gos veikėjai kovo 21 d.
Antanėlienė. Nelengva ši ilga Lietuvių klubo salėje surengė
kelionė, bet jos aukojasi, solistės koncertą. J koncertą
norėdamos sutaupyti persiun atvyko ir būrys mūsų vien
timo išlaidas. Nuoširdi padėka genčių iš kaimyninio Daytona
"Transpak" už jų malonų pa Beach telkinio. Solistės Šištarnavimą ir persiuntimą į kaitės puikus pasirodymas
Lietuvą.
scenoje ir gerai suorganizuo
Šalpos būrelis Omahoje įsi tas renginys visiems paliko
steigė Lietuvai atstačius ne neužmirštamus prisiminimus.
priklausomybę.Būrelio steigė
Rengėju vardu dainininkę
ja ir vadovė yra L.Antanė- pasveikinusi, E. Gerdvilienė
lienė Didelį darbą ruošdamos suglaustai papasakojo daini
siuntinius atlieka G. Reškevi- ninkės gyvenimo kelia ir jos
čienė, I. Lileikienė, J. Povi- laimėjimus. V. Šiškaitė šiuo
laitienė ir A. Mikėnaitė. Siun metu yra viena pirmaujančiu
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Vilniaus operos solisčių. Ta
čiau šiuo metu ji yra ir pla
čiau žinoma kitose Europos
šalyse. Baigusi dainavimo kla
sę Vilniaus konservatorijoje
dar mokėsi Bulgarijoje. Vėliau
yra dainavusi daugelyje did
miesčių garsiuose operos teat
ruose. Buvo pakviesta daly
vauti tarptautiniuose operų
festivaliuose Italijoje ir Olan
dijoje.
Pirmoje koncerto dalyje so
listė padainavo daugiausia
muz. J. Bašinsko sukurtas
dainas. Atliko ir C. Frank bei
E. Grieg kūrinius. Solistė dai
navo jautriai ir nuotaikingai,
„Teka upelis", tiesiog burte
užbūrė klausytojus.
Solistės įgimtas dainavimo
talentas ir ^os balso pajėgu
mas visu grožiu sutvisko ant
roje koncerto dalyje dainuo
jant operų arijas. Klausytojai
pajuto ne tik jos talentą, bet ir
išsimokslinimą, bei kruopštų
pasiruošimą. Veido išraiška ir
sceniškais judesiais solistė
gražiai nuspalvino visas dai
nuotas arijas. Scenoje laikėsi
santūriai, neiššaukiančiai ir
klausytojams paliko patyru
sios kultūringos artistės vaiz
dą.
Koncerto programą daini
ninkė užbaigė G. Bizet arijo
mis iš „Carmen" operos. Dai
nuojant šias arijas, išryškėjo
jos stiprus ir tobulas mezzosopranas, dvasinis ir išorinis
temperamentas.
Kaip programoje pažadėta,
dainininkė klausytojams pa
rengė staigmeną (kažkodėl
rengėjai programoje naudojo
tą griozdišką „siurprizo" žodį).
Mūsų telkinio muzikas A. Jur
gelis sukūrė muziką meninin
ko poeto A. Zotovo eilėraš
čiams. V. Šiškaitė, pačiam
Jurgeliui akompanuojant pia
ninu, nuotaikingai šiuos kūri
nius padainavo. Tai buvo
išskirtinai įspūdingas viešnios
iš Lietuvos ir vietos meni
ninkų kūrybinis derinys.
Daytona
Beach
lietuvių
išvyką į St. Petersburgą or
ganizavo ir jai vadovavo Olga
ir Narcizas Kreivėnai. Tenka
pripažinti, kad jie yra nepa
keičiami turistinių kelionių
žinovai. Jiems talkino LB-nės
apylinkės pirm. M. Petrikas.
Kelionėje keleiviai buvo ska
niai ir sočiai vaišinami. Krei
vėnas yra surinkęs didelį vaiz
dajuosčių rinkinį (VCRJ). Tad
kelionėje visą laiką keleiviai
turėjo progą matyti TV marš
kose puikius Lietuvos gamto
vaizdžius ir mūsų meno vie
netų pasirodymus.
Salėje svečiai turėjo progą
asmeniškai pabendrauti su so
liste ir pamatyti daug gerų
senų dienų draugų. Mūsų tel
kinio viengenčiai dar ilgai
minės šią atmintiną kelionę ir

jaus dėkingumą kelionės orga
nizatoriams Kreivėnams.
J. Dgl.
• Pirmą kartą lietuvių v ė 
liava paminėta — 1337 m. —
Vygando Marburgiečio kro
nikoje.
EDMUNDAS VIZINAS, M.D..S.C.
Specialybe - Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6187 S. Archer Ave. (prie Austin)
T a i . (312)585-7756
Valandos pagal susitarimą

DR. ALGIS PAUUUS
ORTOPEDINĖS LIGOS
CHIRURGIJA
1185 Dundee Ave., Elgin, IL 60120

TeJ. (706)742-0255
Valandos pagal susitarimą

Ca/TJac Diagnoeis, LTD.
6132 S. Kedzie Avė.
Chicago, IL 60629
Tel. 773438-7700

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
širdies ir kraujagyslių ligos
Valandos pagal susitarimą

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7 7 2 2 S. Kezie A v e .
Chicago, IL 60652

Kab tel. (773)471-3300

DR. AB. GLEVECKAS
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS
3900 W.9S S t Tel. 708-422-0101
Valandos pagal susitarimą
Pirmad 3v.p p.-7v.v., antr.12:30-3v.p.p.
treč. uždaryta, ketvirt. 1 - 3 v p.p.
penktad. ir šestad. 9 v.r. - 12 v.p.p.

UNAS SIDRYS, M.D.
Akių ligos / Chirugija
9830 S Ridgeland Ave.
Chicago Ridge, IL 60415

Tel. 706-636-6622
4149VV. 63rd. St.

Tel. 773-735-7709
ARAS ŽUOBA M.D.
INDR Ė RUDAITIS, O.D.
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA
1020 E Ogden Ave.. Su«e 310
MapervMe. IL 60563

Tel. (630)527-0090
3825 MigNand Ava .

Tower 1 Surte 3C
Dovmers Grove. IL 60515

Tel. (630)436-0120
EUGENE C. DECKER, DOS, P.C.
4647 W. 103 St, Oek Lawn, IL
Pirmas apyl. su Northvvestern un-to
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis
už prieinamą kainą. Pacientai
priimami absoliučiai punktualiai.
Susitarimui (kalbėti angliškai)

Tel.706-422-8260
UR.Lb.Hi)REIKlė
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S Roberts Rd.Hickory Hills. IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.

Tel. (706)596-4065
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
Kab. Chicagoje uždarytas
9525 S.79tri Ave., Hickocy Hito, IL
T e l . (706) 596-8101
Valandos pagal susitarimą
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Danutė

KAZYS BARONAS
Mūsų korespondentas Europoje
mės jos gvildenti, kadangi yra
pasirašytos mažumų abipuses
sutartys.
To paties dienraščio kitas
bendradarbis kreipėsi į Latvi
jos Užsienio reikalų min. V.
Birkavs su keliais klausimais.
Malonu, kad mūsų kaimynės
valstybės diplomatas aiškiai
pasisakė už įsijungimą į
NATO bei Europos Sąjungą
kartu trijų Baltijos valstybių.
Tuo tarpu Bonoje viešėjęs Es
tijos užs. reik. ministras, pasi
kalbėjime su Vokietijos Užs.
ite!" stipriai ruošiasi pirmajai savo koncertinei
reikalų min. K. Kinkei, pagei Dievo Motinos parapijos choras 'Cleveland. OH
o jis vyks Jaunimo centre. Bilietai gaunami diendavęs pirma Estiją įjungti į viešnagei Čikagoje gegužes ,'i ei Koncertą r<-iufi;i l ) r
Euroatlantinę struktūrą, ka raščio administracijoje ir „Seklyčioje"
dangi Estija yra tolimiausiai
skyriai ir Plungės katalikų
pažengusi privatizacijoje, jos
parapijos
pastoracinė taryba.
ekonominis gyvenimas yra sti
Sąraše buvo 12 moterų ir 10
presnis. Jo teigimu, Estijai
vyrų. Vyriausias 74. jauniau
įžengus į NATO ir Europos
sia — 27 m. Vienuolika baigė
Sąjungą, bus žymiai lengviau
Tautiškai nusiteikę išeiviai jos Plungės skyriaus pirminin
aukštąjį mokslą, kiti vidurines
patekti Lietuvai ir Latvijai.
stebi kas politiškai bendrai kas pasiuntė faksą į Ameriką:
ar aukštesnes mokyklas. Dau
„Nuoširdžiausiai dėkojame giausiai mokytojų — 6,
„Įsijungimui į NATO prie darosi Lietuvoje: kokios* parti
šinasi Rusija. Ar yra kita al jos dominuoja, kokie kandida už netikėtą finansinę paramą inžinierių, buhalterių, ekono
ternatyva" — klausia vokietis. tai siūlomi, ar kokią įtaka turi LKDP Plungės skyriui. Nesi mistų, seniūnių — po 3, gydy
Latvio atsakymas: „NSV? Apie buvę komunistai. Bet kuomet tikėjome, kad ji bus tokia di tojų, darbininkų — po 2, kitų
tai negali būti jokios kalbos. kalbos eina apie savivaldybes, delė.
po 1.
Tik įjungimas į NATO už tai pasidaro sunkiau suprasti,
Sužinoję, kad ją gausime,
Negalutinais
duomenimis
tikrins mums saugumą. Mes kas ten darosi. To nepaisant, sukvietėme specialų valdybos
Plungės
savivaldybės
taryboje
nepasitenkinsime
neaiškia nemažai išeivių piniginiai re posėdį, kuriame nusprendėme
Tė%-ynės
sąjunga
turės
9 na
mia tai vienos, tai kitos parti ją taip panaudoti: skirti atsa
Šis siekis Lenkijoje rado padėtimi".
rius,
LKDP
—
5,
liberalai
—
platų atgarsį, daug simpatijų,
„Vakarai nori gerų santykių jos pastangas gerinti krašto kingiems už atskiras balsavi 4, socialdemokratai — 3, cent
mo apylinkes 'jų yra 8 mies ro sąjunga, valstiečių, demo
kadangi Lenkija 'nenori būti su Rusija" — sako vokietis. padėtį.
Lietuvos krikščionių demo tuose ir 27 kaimuose) po 2
NATO sąjungos nare, sto Latvis: „Esame geoūkinėje la
kratinė darbo partija (LDDP)
vėdama priešakinėje pozicijoje bai patogioje („komfortablen" kratų partijos rėmėjai nese centus už kiekvieną rinkėją. — po 2. Iš visų 27 tarybos
(„Frontstaat") prieš stipriai — ištaikingoje) padėtyje. Dėl niai parėmė tokią veiklą Tai turi padengti šių apylin narių Tėvynės sąjunga ir
ginkluotą rytų kaimynę. Be to, to, negalime būti neutralūs. įvairiuose partijos skyriuose. kių organizatorių dalį trans LKDP turės 14 — minimalią
abi valstybes jaučia baimę, kai Rusija susidomėjusi mumis, Palyginti su išteklių pareika porto išlaidų. Likusią sumą daugumą".
Gudija atsiras visiškoje Rusi bet mes norime mūsų europie- lavimais išeivių įnašas iš viso numatėme skirti atžymėjimui
Baigdamas dėkoja bran
jos globoje, darant Lenkijai ir tiškos tapatybėS8 sustiprini buvo ir pasiliko labai kuklus. tų LKDP organizatorių, kurių
giems
tėvynainiams už pa
Ten
kur
pagalba
buvo
gauta,
Lietuvai dar didesnį spau mo, mes šimtmečius priklau
apylinkės už LKDP sąrašą
ramą
šitiems
rinkimams.
ji
buvo
efektingai
panaudota.
dimą. Tiesa, Lenkijos vyriau some europietiškai šeimai".
bus balsavę. daugiausiai rin
Jonas Pabedinskas
sybė vengia garsiai ir aiškiai Užklaustas vokiečio, kodėl Tai matosi iš gautų padėkos kėjų procentais. Likusius pini
remti Lietuvą, bijodama pa eina ginčas su Lietuva dėl laiškų. Po savivaldybių rin gus paskirti premijuoti atsa
• Seniausias lietuviškas
kenkti pačiai sau. Tačiau abi Baltijos jūroje esančių alyvos kimų dienos, kovo 23 d., tą kingus už rinkimų apylinkes,
kalendorius
— XIV a. Mė
valstybės sutiko bendradar versmių, latvis taip atsakė: pačią naktį, 2 vai. ryte, dr. jei jose padaugėjo rinkėjų, bal
nulio
kalendorius,
vadinamas
biauti karinėje plotmėje, gal „Mes Lietuvai pasiūlėme labai Aloyzas Pundžius, Lietuvos savusių už LKDP sąrašą, pa
Strėvos
kalendoriumi,
„Gedi
net įsteigdamos bendrą lietu geras sąlygas. Apskritai, Lat Krikščionių demokratų parti- lyginus su 1995 ir 1996 m.
mino
skeptru",
arba
„Gedi
vių -lenkų batalioną.
vija pageidauja glaudaus ben
balsavimo rezultatų vidurkiu. mino lazda". Tai 68,6 cm ilgio
Lenkijos komentarai Vil dradarbiavimo, kadangi Latvi dos įstaigą, versdama raštus.
Mūsų sąraše buvo 22 kandi 3,8 cm storio metalinė lazda
Ryga yra laikoma Baltijos datai. Kandidatus pasiūlė bronziniame dėkle. Ji aptikta
niaus - Varšuvos suartėjimą ja yra Baltuos jūros viduryje".
Klausimų autorius gan il metropoliu. Krautuvės pilnos LKDP kuopos (šiuo metu jų
laiko normalia įvykio eiga: juk
1680 m. pavasarį polaidžio
abi valstybes viduramžiais game straipsnyje aprašo Lat užsienietiškų prekių, gatvėje yra 23 kaimuose ir 2 miestuo metu netoli Strėvos upės,
jungė unija, abi tautos yra vijos, iš tikrųjų jos sostinės matomi praeiviai su telefonais se). Jaunimo sekcija, Katalikų žemiau Kietaviškių (Kaišia
katalikų tik įmo, garbinda įspūdžius. Prie straipsnio iš rankose, tačiau latviai su pa moterų draugijos, katalikų dorių raj.'. Dabar šis kalen
mos anksčiau priklausiusiame spausdintas Baltijos valstybių vydu žiūri į šiaurės kaimynę mokytojų sąjungos Plungės dorius yra dingęs.
Lenkijai
Vilniaus
mieste žemėlapis ir Rygos turgavietės Estiją. Ji, savo ūkine plėtote,
Aušros Vartų koplyčioje ste nuotrauka. Vokietis mini Pel- laikoma pavyzdžiu Vakaruose,
du ir Marstalu gatves, radęs kadangi virš 90% valstybinių
buklingą Marijos paveikslą.
dvi „disco" sales. Vienoje labai įmonių yra privatizuotos. Lat
Kiek karčių lašų į gerus lie
daug jaunimo, kadangi alus vijoje tik 60%. Latviai tiki,
tuvių - lenkų santykius įnešė
kainuoja tik 80 santimų, tuo kad nepartinis min. pirm.
grubus" (Jiarsche") švietimo
tarpu
„Reformatų
klubo" Škele savo kraštą atves į gero
min. Z. Zinkevičiaus pasaky
gėrimų kaina 11 latų. Palygi vę, europinę sąjungą, išves
mas, reikalaujant uždaryti
nus su mėnesiniu 100 latų valstybę iš plačios korupcijos.
lenkiškos mažumos mokyklas,
uždarbio vidurkiu, tai jau Tai įrodo Latvijos plėtotės
kadangi jų motiniška kalba
brangoka. Nenuostabu, kad
agentūros direkt. Vitos Genėra lenkų, bet gudų. Be to,
tik kas ketvirtas stalas yra
rhardes skaitmenys: biudžeto
mokyklų lygis yra labai
užimtas, tuo įrodant, kad Lat
deficitas tik vienų metų laiko
žemas.
vijoje nėra vidurinės klasės —
Lenkijos spaudoje kilo au tik turtingi ir vargšai. Kai tarpyje sumažėjęs 100 min.
dra. Į Lenkijos užs. reik. mini „Reformatų klube" šokėjai markių (1 JAV dol -1 m. 65
steriją buvo pakviestas Lietu užsisako antrą gėrimą, inži pf.), infliacija krito iki 13.1%,
vos pasiuntinys Varšuvoje. nierė Rita. po normalios dar pensijos pamažu auga. Rygos
Lietuvos min. pirm. Gedimi bo dienos, kiek pavalgiusi, meras Olegs Batarevskis pa
nas Vagnorius pareiškęs, kad skuba į kitą darbą. Ji moka sakė vokiečiui: „niekas badu Vasario 16-tosios gimnazijos mokines ' iš kaires1 Egle Zuzeviciūtė ir
tai privati, asmeninė švietimo anglų kalbą, tad eina į drau- nemiršta". Tą jis pasakė be jo Stančaitytė margina velykinius margučius
Nuotr. M. Šmitienės
ministro nuomonė. Nėra pras
kio cinizmo.

Didžiausio Vokietijos dien
raščio Miuncheno JSueddeutsche Zeitung" Varšuvos ko
respondentas, ryšium su pri
vačia prof. V. Landsbergio
viešnage Lenkijos sostinėje
vasario 24 d. rašė: „Apleis
damas Varšuvą, Lietuvos par
lamento prezidentas Vytau
tas Landsbergis, be jokio ak
cento lenkiškai pasakęs, kad,
atkūrus nepriklausomybe, lie
tuvių - lenkų santykiai šian
dieną geresni ui ankstyves
nius". Korespondentas pažy
mėjo, kad tais žodžiais jis
priminęs praėjusius metus —
Sov. Sąjungos lūžį. Lenkai po
litikai jam pritarė. 16 tikrųjų,
laimėjus konservatoriams rin
kimus Lietuvoje, ' Lenkijoje
galvota, kad santykiai pa
blogės. Priešingai, kiekvieno
aukšto Lietuvos pareigūno ap
silankymas Varšuvoje stiprina
lietuvių - lenkų santykius. Tą
dar aiškiau yra išreiškęs Lie
tuvos Užsienio reikalų mini
stras Algirdas Saudargas,
kodėl Vilnius remiasi („setzt*
— stato, deda) Varšuva: „Mes
norime per Lenkiją ir su Len
kija į NATO".

POLITINĖS VEIKLOS
PARAMOS ATGARSIAI

iš galvos eiti, susierzinus dar vaiką apžindys. Ir koks
čia nusipirkimas. Nenorėjo, reikėjo nepirkti. Čigonas
nepirko. Dėl pusės rublio ėjo ir nuėjo. O gal nueida
JURGIS JANKUS
16
mas prakeikė ir tuo smirdėliu užsiundė. Būtum parda
vęs, ar nepardavęs, vis tiek būtų radęs kaip prisika
„Kaip sau nori, — ko ramiausiu bal binti.
su atsakė ožys. — Tavo namai, tavo valia — aš leidžiu
Minčių varomas vartėsi nuo vieno šono ant kito.
pasirinkti. Arba nešiok mane rezginėse ne kol tau, bet kad net pačiai parūpo. „Ko nemiegi? — pagaliau pa
kol man nusibos, arba grąžink pinigus. Gali apsvarsty klausė. — Ar kad keliais žodžiais apvanojau". JEik tu.
ti, o aš tuo tarpu pažiūrėsiu iš kelinto karte sugebėsiu su savo apvanojimu. Vidurius suka. tai ir rangausi,
kaip šuva ant girnapusės. Kaip verčiuos, vis negerai".
pataikyti į lopšį".
Senolis užšoko tarp krosnies ir lopšio, bet į tą sykį „Na tai tu man, ir nieko nesakai. — pašoko pati. —
kleptelėjo priemenės durys, o sulig tuo kleptelėjimu ir Tuoj išvirsiu puplaiškių su mėtom. Pamatysi, kaip
ožys, ir jo barzda pradingo, tik nosį riečias kvapas pa ranka atims". „Ką tu čia dabar vidurnaktį", mėgino su
siliko. Beveik tuo pačiu metu ir žmona įžengė su laikyti pačią, bet ta pašoko iš lovos, židiny įpūtė ugnį
milžtuvėm. įžengusi stabtelėjo, šniukštelėjo nosį rauk ir ant trikojo pastatė vienąsį. Senoliui pasigirdo, lyg
dama į vieną pusę, šniukštelėjo į kitą. „Iš kur čia da ant krosnies kas subrazdėjo, lyg sukikeno. Jis pakelė
bar ta smarvė?" paklausė. Senoliui nei šiaip nei taip. galvą ir žvilgterėjo, bet ant krosnies nebuvo nieko, tik
Jis irgi pauostinėjo, pasižvalgė ir nusprendė: „Turbūt, rieklose viena pliauska sujudėjo, pakilo ir vel tyliai į
mano kojos. Rytą lazdynaudamas peršlapau, tai dabar savo vietą atsigulė. Senolis užsimerkė, pasitrynė akis,
šunta". „O persiauti tai negalėjai! Gal man pačiai vėl pažiūrėjo — pliauska nebesujudo. Gal tik taip
sumurmėjo: .Artri
reikės? Kaip vaiką..." — apibarė nevalyvą vyrą ir akyse pasirodė, kas žino. bet senolis
9
tau
pragare
vietos
nebeužtenka
"
Pati išgirdo ir
pradėjo košti pieną, bet senolį ėmė vis didesnis neri
9
prišoko:
„Ar
taip
labai
raižo
"
Senolis
pažiurėjo ilgo
mas. Ir vakarienė nelabai norėjo lįsti, ir atsigulęs
mis,
iš
karto
nebesumesdamas,
ką
bepasakyti,
pas
užmigti negalėjo. Norėtų pačiai pasakyti teisybę, kad
kum
pamėgino
nusišypsoti:
„Raižyti
tai
neraižo,
tik
už keturis rublius velnią nusipirko, be ji tuoj pradės

SEVERIUKAS

Bindokiene

Lašas po lašo
Lietuviai yra įsitikinę, kad
mūsų liaudis be reikalo taik
lių posakių nekūrė: juose sly
pi gyvenimo tiesa. Tad ir
..lašas po laso net akmenį pra
tašo" teikia viltį, kad viską
galima pasiekti, jeigu dirba
ma vieningai ir kantriai.
Net siekiai, kurie neatrodo
labai viltingi, kartais pakryp
sta reikiama linkme ir neigia
mybe tatnpa galimybe. Taip
maždaug galime žiūrėti į Lie
tuvos (ir kitų dviejų Baltijos
valstybių/ pastangas patekti į
NATO lygiateisėmis narėmis.
Dar labai neseniai JAV vy
riausybes nariai, užsiminus,
kad Lietuva trokšta NATO ap
saugos, atmesdavo net tokią
prielaidą, išskaičiuodami dau
gybę priežasčių, kurios stovi
ant kelio į norimą tikslą.
Tačiau už visų tų kliūčių
buvo nesunku suvokti pačią
didžiausią: griežtą Rusijos
pasipriešinimą, kad bet kuriai
iš 15 buvusių Sovietų Są
jungos okupacijoje valstybių
(juo labiau Baltijos tautoms)
būtų suteikta NATO globa.
Net sunkios ligos spaudžia
mas, Boris Jelcin nesiliovė
protestavęs, kad Baltijos kraš
tų įjungimas į NATO užtrauk
tų vakariečiams didžiausią
Maskvos nemalonę, galbūt net
sugrąžindamas buvusio „šal
tojo karo" būklę. Šios grasi
nančios taktikos laikėsi ir kiti
jo vyriausybės nariai, tad per
daug vilčių, kad situacija pa
sikeis, nebuvo. Vienok baltiečiai, ypač gyvenantys Ame
rikoje, be atvangos „tašė" tą
kietą akmenį — laiškais, tele
gramomis, asmeniškais kon
taktais ragindami, prašydami
JAV vyriausybės narių ir net
paties prezidento užtarti jų
kilmės kraštą, neleisti, kad
Lietuva
ateityje vėl taptų
Kremliaus agresijos auka.
Ypač daug pastangų šiuo rei
kalu dėjo ir tebededa Baltic
American Freedom League,
Joint American Baltic Committee, o dabar aktyviai jun
giasi ir ALTas. Visi jie ragina
tautiečius kontaktuoti savo at
stovus Kongrese ir Senate,
kreiptis į prezidentą.
Visos tos pastangos pasiekė
bent tiek. kad JAV vyriau
sybės žmonės yra susipažinę
su Baltijos valstybių siekiais,
pastangomis ir priežastimis,
skatinančiomis veržtis į NA
TO narystę. Palankumą pra
deda rodyti ir kai kuri JAV
spauda. Pvz., kovo 28 d. „The
MVashington Post" dienraštyje,
Michael Dobbs rašo apie Bal
tųjų rQmų
dėmesį šiems
opiems klausimams („White
House Explores Baltic Security Pact"). Nors tiesiai nepa
sakoma, kad Baltijos tautų
narystę Vašingtonas rems, bet
jau kalbama apie visai ap

nesmagu ir gana. Sunkumas toks. lyg akmenį būčiau
prarijęs. Ir tu čia visiškai be reikalo vargsti. Būčiau
kaip nors užmigęs ir viską užmiršęs". „Užmigęs... —
nutęsė pati. — O jeigu, gink Dieve, gumbas metasi.
Gyvą užįodinėtų. Tuoj bus ir arbata. Išgersi su medum
ir praeis". Pati nubėgo baigti arbatos, o senoliui akys
vis linksta į krosnį. Rodos, tik pasuksi galvą ir pama
tysi juodą barzdą, nukarusią beveik ligi šalikrosmes.
Nebeiškęsdamas pakelė galvą, bet ir šį sykį ant kros
nies buvo tuščia. Net ir pliauska nesujudėjo. Ne
beiškentęs nusispjovė į patį viduraslį. „Kas. ar pikti
na?" pašoko pati nuo židinio. .Truputį", atsiliepė vy
ras. Reikėjo ką nors pasakyti. -Še. aš tuoj. Tik medų
įmaišysiu. Išgersi ir praeis".
O ta arbata, kad ją kur devynios kerėplos, karti,
kaip pragaro cemeryčios. Senolis sriūbtelėjo gurkšnį ir
susiraukė, kaip devynmetė naginė. Ant krosnies vėl
sukikeno. Vyras krūptelėjo, pasuko galvą į krosnį ir
užsimojo puodeliu šveisti visą kartų skystymą tiesiai į
juodąją barzdą ir į žibančias akis. Gal išpliktų. Jeigu
ne nuo karščio, tai nuo kartumo. „Ko tu į tą krosnį vis
žvilgčioji9" susirūpino pati. „Nieko", numurmėjo seno
lis, galą žodžio nurydamas su puplaiškių kartėliu.
„Pašėlus kartybe", pridėjo ir tuo tarpu sumetė pa
siaiškinimą: „Kelintą kartą išgirstu sukrebždant.
Turbūt, pele mėgina žiemai įsitaisyti? Rytoj reikės

čiuopiamą gaiimybę, kai nese
niai net kalbos apie tai nebu
vo. Prez. Clinton ne kartą
užtikrino, kad pirmasis naujų
NATO narių priėmimo ratas
nebus paskutinis. Autorius
pamini sen. Gerald B.H. Solomon 'R-NYj rezoliuciją 'H
Con Re3 10; ir tai, kaip baltiečiai stengiasi jai rasti rė
mėjų Atstovų rūmuose. Kaip
prez. Clinton rašo savo laiške
'kovo 28 d... BAFL pirm.
Valdžiui Pavlovskiui: „Dau
giau nekyla klausimo, ar
NATO plėtimasis bus vykdo
mas, dabar tik klausiama —
kada ir kaip".
Būgštavimai, kad prieš Ve
lykas Helsinkyje įvykęs susi
tikimas tarp Boris Jelcino ir
Bill Clinton pavirs nauja Jal
tos konferencija, kurioje po
II pasaulinio karo Franklin
D. Roosevelt ir Stalinas | adalino Europą, pasmerkę Balti
jos valstybes skaudžiai pus
šimčio metų sovietų okupaci
jai, nepasitvirtino. Rusijos
prezidentas, taip kietai anks
čiau prieštaravęs naujų NA
TO narių priėmimui, neti
kėtai pakeitė nuomonę ir tapo
daug susnekamesnis. Tiesa,
jis vis dar griežtai nusistatęs
prieš NATO narystę Baltijos
tautoms, bet ateities vingių
niekas nežino...
Mums telieka ruoštis ir nuo
lat klabenti JAV vyriausybės
bei kitų įtakingų asmenų
(ypač priklausančių įvairioms
greitojo susižinojimo priemo
nėms) duris, įgyti jų palan
kumą ir pažadą remti Lietu
vos bylą. Šiomis dienomis,
kaip minėta, ir ALTas stip
riau įsijungė į laiškų bei tele
gramų
valdžios
žmonėms
siuntimo akciją. Mūsų dien
raštyje taip pat pateikiamos
informacijos, kaip ii kur tai
padaryti. Pasinaudokime ta
informacija ir atlikime savo
pareigą Lietuvai.
Užsienio, ypač Amerikos,
lietuviai jau daug kartų tokį
darbą atliko: prieš 1918 m. ne
priklausomybes paskelbimą,
po jo, kai reikėjo Lietuvai
išgauti tarptautinį pripaži
nimą; visais okupacijos de
šimtmečiais, kai stengėmės,
kad Lietuva nebūtų užmiršta
ir jos okupacija nepavadinta
„laisvu įsijungimu" į Sovietų
Sąjungą; prieš 1990 m. kovo 11tąją ir po jos... Kaip matome,
mūsų darbas dar nebaigtas,
pavojus Lietuvai dar ne
praėjęs.
Šią savaitę Seimo pirm V.
Landsbergis lankosi Vašing
tone ir kalbėsis Lietuvos sau
gumo reikalais. Prijunkime
savo balsus prie jo. kad ilgai
niui ir mūsų prašymai, kaip
tie patarlės „lašai", pasiektų
norimus rezultatus.

apžiūrinėti, ar nėra kur nors pasieny plyšio"
Ir puplaiškiai nemigdė, tik dabar jau stengėsi
nebejudėti, žiūrėjo į lubų tamsumą, mąstė, laužė sme
genis, bet nieko negalėjo išlaužti. Jau jeigu net ir vai
kui ant galvos sėda, reikės išsipinti rezgines vade
lėmis ir valkioti tą bjaurybę, kol patrūks. Rytą at
sikėlęs pažiūrėjo į lopšyje miegantį sūnų. sunkiai atsi
duso ir išėjo į tvartus. Kieme susitiko pačią su kibi
rais. „Kaip pilvas? — ta tuoj paklausė. — Mačiau, kad
užmigai, tai nė nejudinau". „Sveikas, kaip ridikas!"
nusijuokė. Paėmęs iš pačios kibirus, atnešė ligi durų, o
pats vėl sugrįžo, bet, užuot ėjęs į tvartus, sustojo pastoginėj prie rezginių. Tos kabojo kaip kabojusios.
sutrūkusios virvės dryksojo ant tvarto sienos „Ar tu
či3 kur lindi ar ant krosnies tebesišildai9 Kas tau iš to
bus. jeigu man trūki įvarysi. Sakyk, kas tau iš to 9 Nu
pirkai arklį, tai nupirkai Pats žinai, kad arklys geras.
Žinai juk. kad čigonas norėjo apsukti. Tai kam dabar
art mano galvos užsikorei9 Kam 9 Pagaliau aš. tai aš.
bet kam tau mano vaikas užkliuvo, kad jam ir lopšy
vietos nebėra 9 " senolis pats vienas garsu kalbėjo,
įs žiūrėjęs į rezgines
(Bus daugiau 1
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Pamenu, mudu kalbėjomės
apie dienos įvykius. Mano pokalbininkė, staiga pakeitusi
temą, tarė: ,,Ačiū Dievui, net
rukus važiuosime į Lietuvą".
Išgirdęs tokius žodžius, trupūtį sumišau. O ji, pastebėjusi mano sumišimą, pasakė:
„Nesirūpink! Aš ne tą Lietuvą
turėjau galvoje. Aš galvojau
apie Čikagą. Mano didžiausia
meilė — Čikagos lietuviai".
Toks pokalbis buvo 1987 m.
pavasarį tiem Yorke, Lietuvių
kultūros židinio scenoje, o
mano pokalbininke — dainininkė Nelė Paltinienė.
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Šiomis dienomis, dar kartą
iš Mannheim Vokietijoje į
Čikagą atvyksta Paltinai. Arvydas — muzikas, dirigentas,
o Nelė — dainininke. Drauge,
nors ne tuo pačiu lėktuvu,
pirmą kartą iš Klaipėdos į
Čikagą atvyksta dainininkas
Eugenijus Ivanauskas. Balandžio 6 d. Nelė ir Eugenijus
dainuos, o Arvydas „turavos".
Tiksliau pasakius, jis tvarkys
savo paties įgrotos muzikinės
palydos magnetinius įrašus.
Amerikos Lietuvių radijo rengiamas koncertas bus Jaunimo centre.
Atvirai kalbant, Paltinai nenaujiena nei Čikagoje, nei kituose miestuose. Jiedu daug
kanų girdėti JAV ir Kanados
lietuvių telkiniuose. Visai kas
kita E. Ivanauskas. Jis, galima sakyti, yra tikra naujiena,
nes nei karto j a m neteko dainuoti „už jūrelių, už marelių";
jis pirmą kartą lankysis biaurės Amerikoje.
Kadaise Paltinai gyveno
Klaipėdoje. Arvydas vadovavo
pagarsėjusiam „Kopų balsų"
ansambliui, o Nelė ir Eugenijus buvo to ansamblio solistai.

„Kopų balsai" aidėjo ne vien
Klaipėdos krašte, oet visoje
Lietuvoje.
Sakoma, kad menas ir poli
tika nebesusiderina. Taip atsi
tiko ir Paltinams Vieną kartą
Arvydas ir Nelė nutarė išvykti
į „anapus" — t.y. į Vakarų Vo
kietiją, kurioje gyvena Paltino
tėvai. Atvykę bematant įsi
jungė į tenykštį lietuvių gyvenimą.Arvydas pradėjo mokyto
jauti Vasario 16-tosios gimna
zijoje. J i s dabar vadovauja
chorui ir orkestrui. Neie kon
certuoja ir visur reiškiasi, kur
tik gali. Abu jie yra Vokietijos
lietuvių pažiba, bet koncertuo
ja Prancūzijoje, Italijoje, Aus
trijoje ir kitur.
Arvydas ir Nelė dabar j a u
gali laisvai lankytis Lietuvoje.
Jie koncertuoja salėse, po atvi
ru dangumi, radijo ir televizi
jos studijose. Visur yra laukia
mi ir mėgstami. Nelė kartą
pasakė: „Neprisimenu pus
tuščių salių. Mus visur šiltai
sutinka. Per koncertus m a n
praeina gaivos skausmai, iš
garuoja prasta nuotaika. Aš
myliu publiką ir jos neapgau
dinėju, nenaudoju dainavimo
įrašų, nenoriu žiobčioti kaip
marionetė. Neretai tenka ko
voti su apšvietėjais, kai jie
plieskia m a n j veidą. Eet j u k
nepasirodyti atvažiavau — no
riu matyti žmones, kuriem
dainuoju, jų akis, šypsenas, o
kartais ir ašaras..."
Paltinai savo nuotaikingo
mis dainomis, savo išorine bei
vidine išraižka tiesiog užkre
čia klausytojus. Tad linkime
geriausios sėkmės Arvydui ir
Nelei Paltinams. o taip pat jų
ilgamečiui bičiuliui Eugenijui
Ivanauskui.
Petras Petrutis

LOS ANGELES LIETUVIŲ FRONTO
BIČIULIŲ 30-JŲ POLITINIŲ STUDIJŲ
IŠVADOS
Studijos įvyko sausio 25-26 religinę ir patriotinę tautos
; d. Los Angeles Šv. Kazimiero dvasią bei išeivijoje išlaikyti
r parapijos salėje: bendrinė stu- lietuvybę.
': d;jų tema: „Lietuva ir išei2. Jokia už Lietuvos teritori
:
- vija".
joje ribų veikianti lietuviška
»^_ Violeta Gedgaudienė vado organizacija. Lietuvai atgavus
vavo svarstyboms
„Ieškoti nepriklausomybę.
neturėtų
„. .naujų kelių a r eiti tuo pačiu"; pretenduoti į pasaulinę reikš
l prelegentai: dr. Vytautas Bie mę ir savintis .pasaulio lietu
liauskas, dr. Jonas Račkaus vių" terminą.
kas ir kun. Antanas Sauiaitis.
3. JAV LB turėtų išlaikyti
: SJ
Amerikos lietuvių visuotinu
Ignas Medžiukas vadovavo mo ir solidarumo principus.
- svarstyboms „Būtinos Lietu- Krašto valdybos pareiga —
• vos teisėtvarkos reformos": vykdyti JAV LB darybos se
; prelegentai: adv. Žibutė Brin- sijų nutarimus, o apie vykdo
kienė. adv. Jonas Kairevičius, mus darbus informuoti apy
'-. teisin. Algis Raulinaitis.
gardas, apylinkes ir visuo
Gediminas Leškys vadovavo menę.
svarstyboms „Lietuvos politi
4. PLB ir JAV LE krašto
nių partijų perspektyvos": pre" legentai: dr. Vytautas Bie
liauskas, dr. Algirdas Kanauka i\r Jonas Račkauskas ir
; Zigmas Viskanta.
Pi'.^rindinę studijų paskaitą
skaitė svečias iš Kauno, ad- vokatas Jonas
Kairevičius
tema „Seimo rinkimai Lietu
voje: rezultatai ir prognozės".
r sa.hiu; -.i1- paskaitos vado-—vavo Vytautas Vidugiris.
Iš prelegentų pare:kštu nun; Cių, svarstybi. ••• adov j pastabu.
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valdybos pirmininkai turėtų
pabaigti į viešumą prasiver
žusią kovą dėl pinigų pasidali
jimo, kad neprivestų didelius
darbus praeityje įvykdžiusią
Lietuvių Bendruomenės orga
nizaciją prie sunykimo.
5. JAV LB apylinkių pirmi
ninkai JAV LB Tarybos sesi
jose turėtų turėti visas tary
bos nario teises.
6. Amerikos Lietuvių taryba
turėtų reformuoti savo sta
tutą, kad vėl nepatektų į pa
vienių asmenų ar oiigarchinių
grupių priklausomybę.
7 LB ir .AL taryba turėtu iš
anksto skelbti savo vykdomus
projektus, o ne didžiuotis pra
eities nuopelnais.
8. LB ir AL taryba, talkindamos Lietuvai spręsti tarptau
tinės politikos problemas, tu
rėtų artimai bendradarbiauti
su Amerikos
Baltų laisvės
lyga (Baltic American Freedom Leaguei. savo darbais
įrodžiusią šioje srityje savo
pajėgumą.
9. Atgavus nepriklausomy
bę, Lietuvoje įsitvirtina de
mokratija, ir pilnutinės de
mokratijos
idėjos, kad ir
nevisada drąsiai, kyla Lietu
vos žemėje. Piliečių pareiga
stebėti valdžios darbą, remti
kas naudinga Lietuvai ir kon
struktyviai kritikuoti klaidas.
10. 1996 metų Lietv -s Sei
mo rinkimuose Lietuvos pi
liečiai krašto valdymą pa
tikėjo Tėvynes sąjungai /Lie
tuvos Konservatoriams ar TS/
LK ilgai išliks dominuojanti
politinė jėga, priklausys nuo
to, kokį poveikį per savo val
dymo laikotarpį padarys į Lie
tuvos gyvenimą. Krikščionys
demokratai ir socialdemokra
tai turi senas savo tradicijas ir
ilgą laiką dalyvaus Lietuvos
politiniame gyvenime. Geres
nes perspektyvas turi krikš
čionys demokratai. Lietuvos
Demokratinė Darbo partija
perspektyvų neturi. Centro
sąjungos iškilimas remiasi jos
lyderių populiarumu. Jeigu
sukurtų patrauklią ir populia-

rią programą, ba:ansuodama
tarp pozicijos ir opozicijos, CS
gali įgyti tautos pasitikėjimą.
11. Sėkmingoms teisėsaugos
reformoms Lietuvoje įgyven
dinti viena iš sąlygų yra tarp
tautinių teisėsaugos bendra
darbiavimo sutarčių su kito
mis valstybėmis sudarymas.
12. Teisėjai turėtų būti ren
kami, o ne priklausyti nuo
juos paskyrusiųj ų malonės
Tuo būdu teisėjų atsakomybė
visuomenei ir j ų autoritetas
stiprėtų. Taip p a t stiprinti ci
vilį kodeksą, pravesti kalė
jimų reformas, užtikrinti in
dėlių bankuose saugumą.
13 Būtina pakeisti advo
katūros sudarymo būdą. Rei
kia atsisakyti sovietinio pavel
do, — kad advokato teisės
gaunamos iš valdžios malonės.
Advokatūra, kaip laisva profe
sija, turi turėti galią nustatyti
advokatui būtinas kvalifikaci
jas, ir teisę verstis šia profesi
ja nepalikti ministro valiai.
14. Būtina tikslingiau pa
naudoti esamas teisininkų pa
jėgas kovai su nusikalstamu
mu, peržiūrėjus dabartinės
teisėtvarkos sąrangas.
15. Pastangos pakeisti teisė
tvarką nebus sėkmingos, ne
pakeitus žmonių požiūrio į
sąžinę, pilietiškumą ir visuo
menės dvasinę gerovę. Svei
kintinas naujosios vyriausy
bės švietimo ir mokslo mi
nistras Zigmas Zinkevičius,
pasiryžęs per mokyklas pakel
ti bolševikų sužalotą tautos
moralę, grąžinti religijai prik
lausančią vietą viešajame tau
tos gyvenime, stiprinti krikš
čioniška dvasia ugdomą jauno
sios kartos patriotizmą.
Studijų išvadas redagavo
J u o z a s Kojelis
UNIKALUS I S T O R I N I S
DOKUMENTAS

•

Kovo 19 d. sukako 25 metai,
kai pasirodė pirmasis „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kron įkos" numeris. Tai — vienintelis pogrindžio periodinis lei-

statutuose bei įsta^ii^c aptar
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dinys visoje buvusios Sovietų
Sąjungos teritorijoje, kurio re
dakcijos kagėbistams nepavy
ko aptikti. Nors už bendradar
biavimą, leidžiant ir platinant
Kroniką, įvairiausių okupa
cinės valdžios bausmių patyrė
daug žmonių, nė vienas jų re
dakcijos neišdavė.
Lietuvos Katalikų Bažnyčios
{LKB kronika buvo leidžiama
17 metų — iki pat Atgimimo.
Šio unikalaus leidinio 25mečiui paminėti skiriami visi i
šie metai. Sudaryta jubiliejinė
Kronikos paroda apkeliaus
visą Lietuvą. Katalikiškoje
spaudoje spausdinami pasako
jimai apie Kronikos leidėjus ir
platintojus. Savo prisimini
mais jie dalijasi susitikimuose
su visuomene.
Kovo 15 d. LKB Kronikai
skirtą mokslinę konferenciją
Vilniuje surengė Lietuvių ka
talikų mokslo akademija kar
tu su Vilniaus universitetu.
Konferencijoje buvo nagrinė
jamos Kronikos ištakos, apta
riama Bažnyčios padėtis so
vietinės priespaudos metais —
vienuolijų gyvenimas pogrin
džio sąlygomis, pogrindinės
kunigų
seminarijos veikla,
nuolatinis dvasininkų ir ti
kinčiųjų persekiojimas, mal
dos namų niekinimas.
KARAIMŲ
BENDRUOMENEI —
600 M E T Ų
Lietuvos valstybiniame mu
ziejuje paroda „Karaimų ben
druomenei Lietuvoje 600 me
tų". Joje visuomenei prista
toma dvasinio ir religinio ka
raimų bendruomenės vadovo,
žymaus orientalisto Sarajos
Šapšalo (1873-1961) karaimikos rinkinio dalis.
Šia paroda Lietuvoje pra
sidėjo karaimų bendruomenės
600 metų sukakčiai skirti ren
giniai. Jubiliejinė paroda pri
mena, kad karaimų šeimas į
Lietuvą 1397 m., kaip karo be
laisvius ir kolonistus, atgabe
no Didysis Kunigaikštis Vy
tautas. Dauguma jų buvo
apgyvendinti netoli Vilniaus,
Trakuose, kur iki šiol yra Lie
tuvos karaimų bendruomenės
centras.
Muziejuje eksponuojama tik
nedidt i dalis Sarajos Šapšalo
surinkto ikonografijos, apeigi
nių ir namų apyvokos daiktų,
numizmatikos, ginklų ir amu
nicijos, rankraščių rinkinio.
J i s supažindina su karaimų
tautos istorija, religija, pa
pročiais, buitimi.
Paroda veiks iki liepos 2 1 d .
Birželio mėnesi, kai vyks
didžioji dalis jubiliejinių rengi
nių, turėtų pasirodyti Lietu
vos karaimams skirtos paro
dos katalogas.
Lietuvos karaimų religinės
bendruomenes
pirmininkas
Mykolas
Firkovičius sakė,
kad šiuo metu Lietuvoje gyve
na apie 250 karaimų. Si nedi
deli bendruomene per šimmečius išsaugojo savo religiją,
papročius, tradicijas. (Elta)

ELEKTROS
(VEDIMAI—PATAISYMAI
Turiu Chfcagoe miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-7TB-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS
AUTOMOMJO, NAMU, SVBKAT06,
IR GYVYBES DRAUOMAS.
Agentas Frank Zapots ir Off. Mgr. Auka*
S Kane katM ietuvitkai.
FRANK ZAPOUS
3208VįWeet85ttiS*eet
TeLfftM) 424404
(JHIM1-4K4
JKSCONSTRUCnON
„Sningle* stogai ir visų rusių
apkalimai (skJing). modiio,
aJummiaus ir kt. Turiu darbo
draudimą. R. Jankauską*),
M . 630-9694858

DANUTĖ MAYEM

773-284-1900
Jei norite parduoti ar pirkti namus
kreipkitės į Danute Mayer j į profeesionaliai, sąžiningai ir ^as
meniškai patarnaus. Įkainavimas
veltui.

MISCELLANEOUS
Unton Pter, Mi iinuc>rnoĮerna»
1 mteg. vasarnamis visai
vasarai ramioj apylinkėj, neto
li ežero. Nauja vonia, virtuvė,
didelis salonas ir veranda
(porch). Tet 61fl<m 4826
Ir greitai isvežam
>, kraustom baldus,

nugriauname ir pastatome
garažus, verandas (porch).

TAISOME
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO
MAŠINAS. ŠALDYTUVUS.
ŠILDYMO SISTEMAS.
VIRYKLAS, ORO VĖSINTUVUS.

H. Deckyi
M 773-5856824

Kreiptis: tai. 773-737-2674
arba 773^47-0846

Parduooami geram stovy
baldai: valgomo kambario
komplektas, sofa, foteliai,
staliukai ir dar daugiau.
Savininkas išsikelia į kita
valstiją. Tel. 773-586-2626

SKAITYKITE

DRAUGĄ!
"DRAUGAS"- vienintelis
užsienio lietuvių dienraštis
NAUJOS K N Y G O S • N A U J O S K N Y G O S • N A U J O S K N Y G O S

UETUVIIĮ TAUTOS SOV1ET1NS NAIKINIMAS
Arvydas Anusauskas
Pratarmėje rašoma: „Tai, kas pasakojama šioje knygo
je, yra pagrįsta Lietuvoje ir Rusijoje rastais archyviniais doku
mentais, liudytojų prisiminimais ir naujausiomis mokslo studi
jomis".
Išleido Lietuvių tautinis kultūros fondas.
Chicago 1996; (494 psl.), kieti viršeliai.
Kaina su persiuntimu JAV - $18.45
Illinois valstijos gyv. prideda $1.32 "Sales Tax"

TRANSPAK
Knygos
siunčiamos
Jūsų
pasirinktai
bibliotekai \ Lietuvą, 0.59 sv., minimumas $25.00.
Čekiai rašomi "Spauda Lietuvai".
Siuntiniai į Lietuvą laivu arba oru - AIR CARGO,
komercinės siuntos.
Pinigai pervedami doleriais -nuo išsiuntimo
dienos į gavėjo rankas per 2 - 5 dienas.
MAISTO SIUNTINIAI: Daugelis patenkintų
klientų pakartotinai kasmet siunčia Transpak
paruoštas aukštos kokybės maisto produktų siuntas.
$98.- rūkytos dešros, mėsos konservai, šprotai, vaisių
sultys, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai, tirpi kava,
malta kava, kakava, arbata, cukrus, ryžiai, makaronai,
razinos, majonezas, riešutai, žirneliai, agurkai, šokoladas,
aspirinas, vitaminai, 55 svarai.
$39.- šventinis - tirpi kava, malta kava, arbata, kakava,
mėsos konservai, vaisių sultys, sausainiai, saldainiai,
aspirinas, vitaminai.
$45.- vaikams - kakava, dešra, mėsos konservai,
javamiai, vaisių sultys, riešutinis šokoladinis sviestas,
sausainiai, saldainiai, vitaminai.
TRANSPAK, 4545 West 63rd St., Chicago, IL 60629
Telefonas: (773) 838-1050; Fax (773) 838-1055
Atstovybė Lietuvoje: Vilnius, 26-24-27, 26-28-27
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RENGINIAI ČIKAGOJE

nuolijos 75 metų jubiliejinės
šv. Mišios 10 vai. ryto Švč.
M.M. Nekalto Prasidėjimo
bažnyčioje, aukojamos vysk.
P. Baltakio. Po Mišių vaišės
parapijos salėje. Rengia Či
kagos apygardos rėmėjos.
Liepos 6 d. — Vytauto
Didž. Šaulių rinktinės gegu
žinė (žurnalui
"Trimitui")
Šaulių namuose.
—PLC gegužinė PLC, Le
monte.
Liepos 13 d — Šv. Kazi
miero seserų vienuolijos va
saros festivalis vienuolyno
kieme.
Liepos 20 d.— Amerikos
Lietuvių Tautinės s-gos Čika
gos skyriaus gegužinė Ateiti
ninkų namų sode, Lemonte.
—Išvyka prie prezidentinių
eglių ir paminklėlių Interna
tional Friendship Gardens, In
dianoje.

—Martyno Mažvydo minė
jimas —paroda, paskaita, me
ninė programa 3 vai. p.p. Bal
zeko Lietuvių kultūros mu
ziejuje.
Lapkričio 5 d.— Vene
zuelos
lietuvių draugijos
pusmetinis narių susirinki
mas 1 v.p.p. Šaulių namuose.
Lapkričio 6 d. — Zarasiškių
klubo
pusmetinis
narių susirinkimas šaulių
namuose.
Lapkričio 8 d. — Lietuvių
fondo pokylis PLC, Lemonte.

Lapkričio 23 d.— Lietuvos
Kariuomenės atkūrimo 79-tos
sukakties minėjimas Šaulių
namuose. Rengia ramovėnai.
Lapkričio 26 d. — Šakie
čių klubo metinis susirinki
mas Šaulių namuose.

Balandžio 3 d.— Vene- lietuvių klubo susirinkimas
zuelos lietuvių dr-jos metinis — Motinos dienos minėjimas
narių susirinkimas Šaulių Šaulių namuose.
Gegužes 14 d. — Šakiečių
namuose.
klubo
pusmetinis narių susi
Balandžio 5 d. — Lietuvių
Lapkričio 30 d.— Tilžės
rinkimas
Šaulių namuose.
fondo susirinkimas
PLC,
Akto paskelbimo 79-sios su
Gegužės
16
d.
—
"Sau
Lemonte.
kakties minėjimas Šaulių
Balandžio 6 d. — Velykų lutės" rengiamas koncertas
namuose. Rengia Mažosios
7:30
v.v.
PLC
,
Lemonte.
Dai
stalas PLC, Lemonte.
Lietuvos Rezistencinis sąjū
nuoja solistės Neringa Nek— Paltinų ir Ivanausko
dis, dalyvaujant šauliams ir
rašiūtė ir Laima Lapkauskoncertas 3 v.p.p. Jaunimo
kaitė.
visuomenei. Pradžia 2 v.p.p.
centre. Rengia Amerikos Lie
—Elenor
Zapolis
meno
pa
tuvių radijas.
Gruodžio 6 d — Mugė
Balandžio 11-16
d.— roda Balzeko Lietuvių kultū
Lapkričio 9 d. —LB Le PLC, Lemonte.
ros
muziejuje.
Heiyoung Ahn —Tekstilė iš
monto apylinkės v-bos ruo
Gegužės 17 d. — JAV LB
Gruodžio 7 d. — Tauragės
Korėjos
šiami pietūs PLC didž. sa
Vidurio
Vakarų
apygardos
klubo
metinis narių susirinki
Balandžio 12 d. — JAV LB
lėje, Lemonte.
metinis
suvažiavimas
"Bočių"
mas
Šaulių
namuose.
Vidurio Vakarų apygardos
Lapkričio
16
d
—Rudens
menėje,
PLC,
Lemonte.
neeilinis suvažiavimas "Bo
Gruodžio 13 d. — Kalė
madų paroda PLC, Lemonte
—Dail. Giedrės Žumbakiečių" menėje PLC Lemonte.
dinių
papuošalų pamokos (su
Lapkričio 21 d—Suval Bernice Kasarski) Balzeko
Balandžio 12-13 d.— Lie nės ir dail. Alfonso Žvyliaus
kiečių
draugijos
metinis Lietuvių kultūros muziejuje.
tuvos Šaulių s-gos užsienio parodų atidarymas 7 v.v. Lie
atstovų suvažiavimas šaulių tuvių Dailės muziejuje, Le
narių susirinkimas Šaulių
monte.
Gruodžio 21 d. — PLC
namuose.
Liepos 25-27 d. — Vasaros namuose.
Gegužės 18 d. — JAV LB
rengiamos Kūčios PLC, Le
Balandžio 13 d. — Lietu
Lapkričio 22 d.^47-tas monte.
apylinkės festivalis ant VVestern Ave.
vių operos statomos Flotovo Brighton Parko
tarp 43-47 gatvių. Penktadie metinis LFK "Lituanica" fut
valdybos
rengiami
pietūs
Ne
operos "MARTA" spektaklis
kalto Prasidėjimo parapijos nį (25 d.) nuo 6 v.v. iki 10 bolo klubo pokylis PLC, Le Gruodžio 31 d.—Naujųjų Me
Morton auditorijoje 3 v.p.p.
tų sutikimas PLC, Lemonte..
v.v. Šeštadienį ir sekmadienį monte.
— PLC rengiami pietus salėje nuo 9 iki 1 val.p.p.
(liepos
26
ir
27
d.)
nuo
10
— Neringos Nekrašiūtės,
PLC, Lemonte.
Laimos
Lapkauskaitės
bei vai. ryto iki 10 v.v.
— Šv. Kazimiero
seserų
Rugpjūčio 3 d. — "Drau
A.TA.
vienuolijos rėmėjų žaidimų po Čikagos ir Lemonto vaikų
go"
gegužinė
Marijonų
sode
chorelių
koncertas
3
v.p.p.
pietė 2 v.p.p. Maria aukšt.
Dr. VACIUI TUMASONIUI
Jaunimo
centre.
Rengia lyje.
mokyklos patalpose.
Rugpjūčio 17 d. - PLC
"Saulutė" — Lietuvos vaikų
mirus, skaudžios netekties valandoje, žmonai VI
Balandžio 16 d. — Zaraglobos komitetas.
gegužinė, Lemonte.
DAI, dukterims EGLEI ir SAULEI, sūnui RIMUI ir
siškių klubo mėtinis narių
Rugpjūčio 24 d.— Illinois
— PLC rengiami pietūs
susirinkimas Šaulių namuo
seseriai JANINAI LIEPONIENEI su šeimomis gilią
Lietuvių respublikonų lygos
PLC, Lemonte.
se.
užuojautą reiškia
—Venezuelos lietuvių dr- gegužinė PLC sode, Lemonte .
Balandžio 18 d.—Grupinės
Pradžia 2 v.p.p.
5 dailininkų parodos atidary jos gegužinė Šaulių salėje.
Rugpjūčio 31 d— LB
Lili Bložė
—Vilniaus
styginių
kvarte
mas 7:30 v.v. Čiurlionio gale
Vakarų
apygardos
gegužinė
to
"ir
pianisto
Roko
Zubovo
Dalė
ir Kazys Bobeliai
rijoje Jaunimo centre.
PLC, Lemonte.
koncertas
1
v.p.p.,
Lietuvių
Henrikas
Bušackis
Balandžio 19 d. — Balzeko
Rugsėjo 1 d.— Labor
Dailės
muziejuje,
Lemonte.
Roma ir Danielius Degėsiai
Lietuvių kultūros muziejaus
Aldona ir Edmundas Drukteiniai
Moterų Gildijos metinė madų • Gegužės 23 d. — Suval Day, ALTo gegužinė Anio ir
Grinių
sodyboje,
paroda Palos Country Club, kiečių dr-jos pusmetinis na Aldonos
Jadvyga ir Domas Giedraičiai
Lockport,
IL.
rių
susirinkimas
šaulių
salė
Palos Park, IL.
Aldona ir Gedas Griniai
Rugsėjo 7 d. —LB Lemon
—ALTo darbo konferencija je.
Angelė ir Albinas Karniai
Gegužės 26 d. — Memorial to apylinkės gegužinė PLC,
2 v.p.p. Jaunimo centro maž.
Marija ir Kurt Kuhlman
Day —Visuomeniškos miru Lemonte.
salėje.
Dalia ir Jonas Maurukai
siųjų
pagerbimo
iškilmės
Šv.
Rugsėjo 12-spalio 20 d.—
Balandžio 20 d. — PoopeKazmĮįe£o_Jietuvių
kapinėse
Juozas Maurukas
Rimo Čiurlionio tapybos paro
•gįrtpis koncertas 3-v,p.p~ Jauni
prie Steigėjų paminklo vyks da Balzeko Lietuvių kultūros
Elena ir Adolfas Miliai
mo centre.
Gražina Pauliukonienė
Balandžio 26 d. — 25-tas tuoj po Mišių (kapinėse). muziejuje.
Rugsėjo 14 d. — Zararengia
Bend
Sidabrinis Abiturientų prista Iškilmes
Margarita Petrikaitė
tymo pokylis PLC, Lemonte. ruomenės Pasauliečių komi siškių klubo gegužinė Šaulių
Juozas Petrikas
tetas ir Kapų sklypų savi salėje.
Roma Raziulytė
Ruošia Lietuvių Moterų klu ninkų draugija, garbės sargy
—PLC
pietūs ruošiami
Irena ir Mečys Šilkaičiai
bų federacijos Čikagos klubas. boje dalyvaujant šauliams ir PLC, Lemonte.
Jaunimo centro maž. salėje ramovėnams.
Algė
ir Adolfas Šležai
Rugsėjo 21 d. —"Draugo"
Vakarienė ir šokiai 6:30 v.v.
Aldona ir Vaclovas Valiai
Birželio 1 d. — Tauragės metinis banketas Martiniąue
—Tarptautinio
ekslibrisų klubo gegužinė Šaulių salėje. pokylių salėje.
Janina ir Rimas Vienužiai
konkurso lietuviškai knygai
Rugsėjo 28 d.—Šv. Kazi
—Čikagos ir apylinkių Ne
Aleksandras Zotovas
450 metų parodos atidarymas kalto Pr. M. Marijos seserų miero seserų vienuolijos r ė 
7 v. v. Lietuvių Dailės muzie rėmėjų metinis susirinkimas mėjų metinis banketas "PoSt. Petersburg, Florida
juje, Lemonte.
Švč. M. Marijos Gimimo para lonia" salėje.
—Čikagos ir apylinkių Ne
Balandžio
27 d. — pijos salėje tuoj po 8 vai. ryto
šv.
Mišių.
kalto
Pr. M. Marijos seserų
"Laiškai lietuviams" metinė
rėmėjų
metinė vakarienė, šv.
—
Čikagos
ir
apylinkių
šventė Jaunimo centre.
Mūsų mielai ilgametei draugijos narei
Mišios
3 v.p.p. T. Jėzuitų ko
Ateitininkų
Šeimos
šventė
— Vytauto Didž. Šaulių rink
tinės gegužinė Šaulių namuose. PLC ir gegužinė Ateitinin plyčioje. 4 vai. Jaunimo centro
didž. salėje metinė vakarienė
kų namuose, Lemonte.
— Lietuvių Moterų klubų
Birželio 6 d— Tragiškojo ir programa.
EMILIJAI KUTKIENEI
federacijos 50 m. sukaktis. Biržtlio minėjimas PLC, Le
Spalio 4 d. — Operečių ir
Ruošiami pietūs ir paskaita monte. Rengia Partizanams lietuvių
kompozitorių kon
išėjus Amžinybėn, skausme likusį vyrą VYTAUTĄ
PLC, Lemonte. Pradžia 12 remti komitetas.
certas Lietuvių Dailės mu
KUTKŲ ir visą šeimą, nuoširdžiai užjaučiame.
vai.
Lemonte.
Rengia
Birželio 8 d. — Tra ziejuje,
Gegužės 3 d.— "Draugo" giškojo Birželio minėjimas "Draugas".
Detroito Lietuvos Dukterys
—Lithuanian Mercy Lift
koncertas 6 v.v. Jaunimo cen Jaunimo centre. Rengia Par
metinis pokylis 6 v.v. "Spirit
tre. Programoje — choras tizanams remti komitetas.
"Exultate" iš Clevelando, vad. —Suvalkiečių dr-jos gegu of Chicago" laive (Navy
Pier")
žinė Šaulių namuose.
. muz. Ritos Kliorienės.
Spalio 5 d. — Operečių ir
Birželio
9
d.-liepos
29
Gegužės 4 d. — Brighton
LIETUVOS KRIKŠČIONIU
lietuvių kompozitorių koncer
d.—
Heiyoung
tekstilės
paro
Parko lietuvių namų
savi
da Balzeko Lietuvių kultūros tas Jaunimo centre Rengia
DEMOKRATŲ PARTIJAI AUKOJO:
ninkų gegužinė
Šaulių na
"Draugas".
muziejuje.
muose.
—Šakiečių klubo "Oktober$100 kun. Antanas Bertašius, Vincas ir Aldona Šmulkščiai,
Birželio 15 d. — Ištrem
— Lietuvos Vyčių 24 kuopos tųjų Sibiran —Tautos genoci fest" Šaulių namuose.
dr. Augustinas ir Marija Laučiai, Vytautas ir Regina Vai, dr.
"Day at the races" Sports do pradžios minėjimas PLC,
Petras Žemaitis, Alexander VVesey-Vasiliauskas, dr. Petras
—Seserų pranciškiečių rė
man's parke: 11 vai. ryto bu Lemonte. Rengia LB
Kisielius.
Le mėjų 5-tos apygardos seimas:
$75 dr. Cesaris ir Stasė Surdokai.
fetas. 1 v.p.p. —lenktynės.
11 vai. ryto šv. Mišios Mari
monto apylinkės valdyba.
$50 dr. Adolfas ir Jadvyga Damušiai, Salomėja Nygerienė,
— "Spindulio"
tautinių
koplyčioje. 12 vai.—
—Birželio trėmimų —visos jonų
Antanas Matulionis, Gražutė Sirutienė, Tadas Navickas,
šokių šokėjų grupės virtinių lietuvių tautos genocido minė pietūs, 1 v.p.p. —posėdžiai.
kun. Matas Gyvas, Gražina ir G. Sirusai, Vida Jankauskienė.
pietūs PLC, Lemonte.
jimas Švč. M.Marijos Gimimo
Spalio 11 d. — Lietuvos
$36
Birutė Kasperavičienė.
—"Grandies"
popietė su parapijos bažnyčioje ir salėje. Dukterų dr-jos pokylis Jauni
$30
Juozas
Gruzdąs, dr. A. dr. O. GarOnai, Jonas Rugelis.
šokėjų atliekama programa 3 Rengia ALTo Čikagos skyrius. mo centre
$25
Bernardas
Brizgys, Šarūnas Landys, Juozas Vaineikis,
v.p.p. Jaunimo centro didž
Birželio 21 d. — Vytauto
Česlovas
Aleksoms.
Emilija Kielienė, kun. Antanas Rubšys,
Spalio
18
d.
—
Jūros
salėje.
Didž. šaulių rinktinės Joni
Sofija Galdikienė, Alfonsas ir Olga Stankaičiai.
skautų,-£ių
metinė
"Puota
— Panevėžiečių klubo susi nių vakaras Šaulių salėje.
$20 Viktoras Chamas. Ona Miniatienė ir Elena Jasaitienė.
jūros dugne" PLC, Lemonte.
rinkimas 12 vai. Jaunimo cen
Birželio 22 d. — Tauragės
kun. Rapolas Krasauskas. Vladas SoliOnas, Vytautas
Spalio 19 d. —"Margučio
tre.
klubo narių pusmetinis susi
Musonis, Stasė Laniauskienė, Valerija Čepaitienė, Ona ŽilioII" banketas Jaunimo centre.
nienė.
Gegužės 10 d. — Jaunimo rinkimas Šaulių namuose.
Spalio 24, 25 ir 26 d.—
$10
Balys Raugas, F.P. Baltakis, Vincas 2ebertavičius.
Kongreso vajaus banketas — Brighton Parko lietuvių Moters savaitgalis PLC, Le
Bronius Krokys, Agnės Bigelis, Kazimiera Campe
PLC, Lemonte.
namų savininkų dr-jos pie monte. Rengia PLC renginių
$6
Antanas Paužuolis
—Lietuvių liaudies meno tūs 11 vai. ryto Nekalto Pra komitetas.
sidėjimo parapijos salėje
Spalio 26 d.— Anglijos lie
L M U V M KrWčtor*4 demokratų parUįoe rėmėjai vtofcm*
keliaujanti paroda St. Char
Birželio 29 d. — Anglijos tuvių klubo metinis narių su
aukotojams nuoUružiai dėkoj*. Aukas ir toliau prašoma
les, IL, Historical Society and lietuvių klubo gegužinė Šau sirinkimas 12 vai. Šaulių sa
siųsti: ttrf. Kotui Dočkui, 4901 S. 491h Ct, Ckmo. IL 80804
Museum.
lių namuose.
lėje. ĮO vai. šv. Mišios už
Gegužės 11 d.— Anglijos
—Seserų pranciškiečių vie mirusius narius.

iMA.

X

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1997 m. balandžio mėn. 3 d.

A.fA.
GERDA NARKEVIČIENĖ
Steinhard
Gyveno Dovvners Grove, IL, anksčiau Cicero, IL
Mirė 1997 m. balandžio 1 d., 3 vai. ryto, sulaukusi 93
metų.
Gimė Latvijoje. Amerikoje išgyveno 48 m.
Nuliūdę iiko: vyras Vacys, duktė Elitą Klasenaitė Bender, sūnus Gunaras Klasenas-Klas, anūke Victoria Frenz su
vyru Vv'illiam III, Ronald Klas. Waidis Kias su zona Deborah, proanūkai: Nicole, Steven, Bnan, Kayla.
Velionė pašarvota ketvirtadienį, balandžio 3 d. nuo 3 iki
9 v.v. Petkus Lement laidojimo namuose, 12401 S. Archer
Ave. (arti Derby Rd. I.
Laidotuvės įvyks penktadienį, balandžio 4 d. Iš laidoji
mo namų 9:30 vai. ryto bus atlydėta į Pal. Jurgio Matulaičio
misijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10 vai. ryto gedu
lingos šv. Mišios už veliones sielą. Po Mišių velionė bus pa
laidota Sv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: v y r a s , d u k t ė , s ū n u s , a n ū k a i , proanūkai ir
kiti giminės.
Laidotuvių direkt. Donaid A. Petkus / Donald M. Pet
kus. Te!. 800-994-7600.

A.tA.
DR. VENCESLOVAS
TUMASONIS
Specialistas chirurgas
Gyveno St. Petes Beach, FL. AnksCiau ilgus metus gy
veno ir vertėsi gydytojo praktika Chicagoje.
Mirė 1997 m. kovo 27 d.. 10 vai vakaro, sulaukęs 87
metų.
Gimė Lietuvoje, Utenos apskrityje, Debeikių valsčiuje,
Rašymų kaime. Amerikoje išgyveno 50 m.
Nuliūdę liko: žmona Vida Vazbyte Tumasoniene, sūnūs
Rimas, marti dr. Elizabeth. dukros — Eglė Germaniene,
žentas Kęstutis, Saule Schiefelbein, žentas Mark; anūkai:
Nida Germanaite, Gintas. Kristina, Audra ir Matukas
Schiefelbein; sesuo Janina Lieponiene, vyras J u s t a s , jų
sūnus dr. Jonas, Algis ir Petras bei jų šeimos; pusbrolis dr.
K. Rimkus su šeima; Kanadoje dvi pusseseres — Zose Orvydienė ir Zosė Augaitienė su šeimomis; Lietuvoje trijų miru
sių brolių ir sesers šeimos bei kiti giminės.
Priklausė Ateitininkų organizacijai, Korp! Gaja. ir ki
toms organizacijoms.
Velionis pašarvotas penktadienį, balandžio 4 d. nuo 2
iki 9 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Ar
cher Ave. (arti Derby Rd.).
Laidotuvės įvyks šeštadienį, balandžio 5 d. Iš laidojimo
namų 9:30 vai. ryto bus atlydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio
misijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10 vai. ryto gedu
lingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus pa
laidotas Šv Kazimiero lietuvių kapinėse.
Vietoje gėlių prašoma aukoti Lietuvos Našlaičių globos
komitetui, Lietuvos Vaikų Vilčiai arba Hospice of the Flori
da Sun Coast.
Nuliūdę: žmona, sūnus, dukros, anūkai, s e s u o ir
kiti giminės.
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 800-99-7600.

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A.IA.
NERIJA
ČESNAKAVIČIŪTĖ
GAIŽUTIENĖ

Minint mūsų mylimos Motinos ir Žmonos, kurios nete
kome 1992 m. balandžio mėn 6 d., mirties sukaktį, velionė
bus prisiminta per šv. Mišių auką š.m. balandžio men. 6 d. 10
vai. 30 min. ryto Švč Mergelės Marijos Gimimo Marquette
Parko bažnyčioje.
Maloniai prašome tą dieną gimines, draugus ir
pažįstamus prisiminti a.a. Neriją savo maldose.
Prisimename velionę su meile.
Nuliūdę: mama Antanina, vyras Jeronimas, dukros
Rūta, Ramunė su vyru Vytautu, Lina ir s ū n u s Saulius,
pusseserė Birutė.

AtA.
TERUTEI KAVALIAUSKIENEI
RIBINSKIENEI
mūsų mielai SESEI mirus, vyrą JURGJ RIBIN'SKA. sūnus JONĄ ir ARVYDA su šeimomis, sesutę
KUNIGUNDA ir KĘSTUT] KODAICIUS bei visus
artimuosius, piliai užjaučiame.
Detroito Lietuvos

Dukterys

rijos" tuntui, šoko Lietuvos
Vyčių tautinių šokių grupėje.
Mėgsta slidinėti, baletą. Pa
deda Lithuanian Mercy Lift
organizacijos darbuose.
Nuo rudens studijuos Eastern Illinois universitete. Pasi
rinko Logopediją (Speech pathology) specialybę.

MTJSV „PAVASARIO ŽIEDAI"

DRAUGAS, ketvirtadienis. 1< 37 m. balandžio men. 3 d.

PYUNKESE

Atvykite į susitikimą su
Lietuvos R e s p u b l i k o s Sei
mo p i r m i n i n k u prof. Vy
t a u t u L a n d s b e r g i u . Susitiki
mas rengiamas šį sekmadienį,
balandžiu 6 d., nuo 11:30 vai. r.
iki 2 vai. popiet. J a u n i m o cen
tro didžiojoje salėje. Prof.
Landsbergis šio mėn. pra
džioje atvyksta į Vašingtoną
dalyvauti posėdžiuose dėl Lie
tuvos įsijungimo į N'ATO. o
Čikagoje bus tik tą vieną
dieną, todėl lietuviškoji visuo
menė kviečiama gausiai susiti
kime
dalyvauti.
Pasibaigus
susitikimui J C didžiojoje salė
je, Čiurlionio galerijoje vyks
priėmimas. į kurį bilietus galima gauti tik pas savo organizacijų pirmininkus.
Tiek d a u g y r a

norinčiu

sekmadienį, balandžio 6 d..
sėsti prie Pasaulio lietuvių
centro renginių komiteto ruo
šiamo ..Velykų stalo", kad
rengėjos su gailesčiu p r a n e š a :
„Daugiau neturime vietos...
Rezervacijų negalime p r i i m t i ' ,
Jos visos, ypač PLC renginių
komiteto pirm. Bronė Nainicne. k a r t u džiaugiasi tokiu
gausiu susidomėjimu šiuo renginiu. kartu
apgailestauja,
kad negali patenkinti visu.
norinčiųjų j a m e daiyvauti.
JAV LB Vidurio v a k a r u
apygarda rengia informacinį
suvažiavimą visų apylinkių
valdyboms, kontrolės komisi
joms, XIV tarybos n a r i a m s ir
visiems, susidomėjusiems lie
tuviams, norintiems geriau
susipažinti su LB d a r b a i s .
Pranešimus
padarys
JAV
Krašto valdybos nariai, apygardos nariai ir A. Regis —
Šv. Kazimiero kapinių reikalais. Po to bus plačios diskusi
jos. Suvažiavimas vyks ba
landžio 12 d . šeštadienį, nuo
10 vai. r. iki 6 vai. vak.. P a š a u lio lietuvių centro Bočių me
nėje. Lemonte. Dalyviai bus
vaišinami pietumis, todėl rei
kia apie atvykimą pranešti Bi
rutei A. Vindašienei tel. 708974-2464 iki balandžio 9 d.
l „Martos" operos spėktakią b i l i e t u s bus galima
įsigyti Pasaulio lietuvių centre
Lemonte sekmadienį, balan
džio 6 d., prieš 9 ir 11 valandos
ryto Mišias. Pasinaudokite šia
paslauga.
Lietuviu fondas patikslir.a autobusas norinčius važiuoti į LF suvažiavimą Pašaulio lietuvių centre Lemonte, šeštadienį, balandžio 5
d., paims nuo Švč. M. Marijos
Gimimo bažnyčios Marąuette
Parke 8 vai. r., o nuo Nekalto
Prasidėjimo bažnyčios Brighton Parke — 8:15 vai. r.
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Kaip ir k įekvienais metais,
Lietuvių Mctterų klubų federacijos Cikagos klubas, ruošia
abiturientų pagerbimą — pokylį. Šiais r netais jis įvyks baPAIEŠKOMAS
landžio 26 dieną, Lemonte,
D M I N I S TRATO RIUS
Pasaulio ii'etuvių centre. Šis
„Pavasario
žiedų" pokylis bus
3raugui" reikalingas adįstratorius nuo š.m. ba- jubiliejinis, Tokios gražios
ižio mėnesio pradžios. Turi tradicijos L,MKF ėmėsi lygiai
i su universiteto laipsniu prieš 25-riu s metus. Tad šiais,
;lo administracijoje arba jubiliejiniai s. metais norėtucaityboje (accounting) ir me, kad ne liktų nuošalyje nei
>ti patyrimą kompiuterių vienas lietiiviškos kiimės jau:ojimo sistemoje. Būtinas nuolis. Jeig u kas nėra gavęs iš
is anglų ir lietuvių kalbos valdybos £inketų ir nebuvo
>jimas. Geros darbo sąly- įtrauktas į abiturientų sąrašą,
ir atlyginimas. Suintere- tad dar yra ne vėlu patiems
tieji prašomi siųsti pa- apie save r.iranešti. Reikia tik
kimus su kvalifikacijų ap paskambim :i Jolandai Kerelieyniu (Personai Data;
ir nei. telf. (6^ 10) 257-2558.
įtrauka „Draugo" moderaMieli abiįturientai, su šiuo
ui kun. Viktorui R:mšeliui, pavasariu j ūs uždarote duris į
5 W. 63rd Str., Chicago, IL nerūpestinĮ Įą jaunystę. Atsis129.
veikinate s u mokykla ir ji jus
yvenimą. Dar jums
l a r i a a u k š t e s n i o s i o s mo- išleidžia į į
ima, kai sakoma,
nesupranta
tdos moksleivės stato muzijos laikai yra pakad
gimna
inį vaidinimą „Godspell"
įsi, kad jie. ir tiktai
tys
įdomiai
andžio 10-13 d. mokyklos
;
išliks jūsų atminJitorijoje, 6727 S Califor- jie, visado;
įprasite
vėliau. Tai
tyje. Tą si
Ave. Chicago. Tai Jėzaus patys nerū pestingiausi metai,
enimas pagal šv. Mato kada j u s g lobojo mokytojai ir
ingeliją. Visus vaidmenis tėveliai. Sij brandos atestatu
ks Maria mokyklos moks- rankose jū s j a u žengsite pirės. Bilietai gaunami prie muosius s£ivarankiškus žings;
os. Norintieji daugiau in- nius. Tolia u visas gyvenimas
nacijų, gali skambinti 773- priklausys
nuo jūsų pačių,
>-8686.
Jūsų moks lo užbaigimu džiauI R A N S P A K į s t a i g o s savi- giasi tėve liai, seneliai, giįkas Romas Pūkštys, kurio minės ir ciraugai. Džiaugiasi
mtinių agentūra neseniai ir visa lie*tuviška visuomene,
rsikelusi į ..Drauge' spaus- tikėdamasi , kad jūs ir toliau
/ės pastato dalį. savo įnašus nenutolsite ; nuo lietuviškos
augo fonde padidino iki veikios, U id, šis ,,Pav asario
00 dol. pavasario vajaus žiedų" po kylis yra skirtas
jga ir tapo g a r b ė s nariu. jums. Šį pa vasarį- mažas pumamečiui Draugo fondo me- pūrelis, d aigintas 12 metų,
įatui Romui Pukščiui nuo- išsiskleidė į gražų žiedą. Šis
pavasaris
džiai dėkojame.
yra jūsų, jūs esate
lietuvybės
Rufus E. M o o r e , J r , Chi- name ir gė puošmena. Sveikirimės jumis,
•įo Lavvn pašto paslaugų
LMKF Č
aigos '6039 S. Kedzie Ave. čia visus 'ikagos klubas kviebuvusius abiturien
ieago) vykdomasis adminisįtorius. primena, kad antra- tus. jų tėv<t u s , lietuvių visuo:nį. balandžio 15 d., yra pas- menę daly vauti šiame jubilietinė federalinių mokesčių jiniame pokylyje. Visi kartu
pildymo ir išsiuntimo diena, galėsime
pasidžiaugti
šių
ieago Lavvn paštas bus ati- metų abitiirientų laida ir karrytas iki 12 vai. vidurnaktį, tu prisimi nti savo praėjusius
d palengvintų „paskutinę metus.
nutę pildžiusiems", o taip
t jeigu kam reikės patarimo
pagalbos.

Daina Lukaitė.

Daina R ū t a L u k a i t
co ir Ramunės Kviklytė:
duktė, šį pavasarį baigi;
green Park gimnaziją,
rius metus buvo gim
„Yearbuok" metraščio
tore. Dirbo užsienio st
pasikeitimo programa I
2 metus joje sekretoria
metus ėjo iždininkės pj
plaukimo komandoje bi
dentų tarybos patarėja.
Baigė Čikagos lie
mokyklą (ČLM). Pi
skautams, šoka Lietuv
timų šokių grupėje, pi
dainuojančioms kernav
Mėgsta slidinėti, že
nišą; domisi menu,
mėgsta draugus.
Nuo rudens lankys
universitetų Čikagoje
šiasi
studijuoti
ko
meną.

5 ARTI IR TOLI
U S I T I K I M A S SU PROF.
fTAUTU LANDSBERGIU
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Balandžio 7 d., pirmadienį,
vai. vak.. BaStimorės Lietu
ti namuose (851 Hollins Str..
iltimore, MD) Baltimorės
i apylinkė ir Lietuvos Resblikos ambasada Vašingto: rengia susitikimą su Lietus Seimo pirm. prof. Vytautu
mdsbergiu. Vietinė bei apyrina Turneryte.
ikių
lietuvių
visuomenė
K a r i n a T u r n e r y t ė , .\\c:-- •
nečiama pobūvyje gausiai
Ritos
Tu merių duktė, šiais
ilvvauti.
baigia
Riverside
metais
BrookflfMii L'ni.navij,-), Gimnazijos sąra-Suose Karina įtrauk1.1 i t a i ]")ta itif.i- gimraz'įc-z'irnahsti; i cir.i•.trija. p n k l a i - e
matetnati KII k :manclai, t koioiT'.jos k i (it •u. -" 11 c 1'. \tw sajoHa;,

v . d u i" i "

K.jbll:.

illinois
Ruolercinį

Alisa Nalytė.

LIETUVOS DUKTERŲ
DRAUGIJOS SUSIRLNKIMAS

i
Aras Nausėdas.

Aras N a u s ė d a s , N
Juozo Nausėdų sunūs
vasarį baigia Lockport
ziją. Yra įtrauktas į
mokinių sąrašus. Reiš
kyklos sporto gyveni:
klausė gimnazijos le
atletikos klubui, žak
šinį, beisbolą, futbolą,
vosi sunkumų kilnojin
Lankė Kr. Donelai
džios ir aukštesniąją i
šoko Lietuvos Vyčių
šokių grupėje. Prikla
tuanicos" krepšinio k<
Nuo 5-rių metų akty
skautas I budis).
Aro pomėgiai: slid
buriavimas, krepšin
dravimas su draugaisartimui.
Nuo rudens
prii
Northern universitet
šiasi sekti tėvų pėdom
dijuoti inžineriją.

St'.idet.*'1

::':v.. Audio Visnal
pagalbi ni iikc '"izinio la\ inuni>
vadove. I Dinois valstijos stiper.'1: r.::" Kc. vadovauja tarptautinės į ;arbes draugijai Kalietuvišką
n na haig'; Čikagos
mokykla (" LM . lai,ko IY'dagemini l •-tituta. priklauso,
'gintare).
.Nerijos" tuntui
Mėgsta: s;kaityti, rašyti, dainuoti. šol;ti, skambinti pianinu. klau sytis muzikos, šli
dineti. piaukti, „roller blade".
vaidinti.
Nuo ru<lens lankys Dominican univi Tsitetą. t.y. buvusią
Rosary •alegija, kuri nuo šio
Ko\o 22 <\ įvykusiose VI Baltrušai io monografijos — „Vladas Bal- pavasario jau vadinsis Domitr'.:š,iit,is — operos solistas" sutiktu <SP Oikagcjo iš kaires' L Bal- nican
L niversity. Ruošiasi
trusaitiem ir muzikologe J ū r a t e Vvlio >, knygos autore
studijuoti Communiiation/ teN'uotr Antano Malinausko
levision i akojo.
;-}K'ii', ;i

, Vin-Lukų

Alisa N a l y t ė , Jono ir Bi
rutės Nalių duktė, šį pavasarį
baigia Hinsdale South gimna
ziją. Priklausė universiteto
(varsity) teniso komandai.
Lietuviškame
gyvenime
reiškiasi „Nerijos" jūrų skau
čių tunte. Yra gintare, pri
klauso moksleivių ateitininkų
(Stulginskio) kuopai,
šoka
„Spindulio" tautinių
šokių
grupėje.
Dar nėra apsisprendusi, ku
riame universitete studijuos
matematiką.

k

jolės ir
šį pagimnagarbės
ėsi moie: prigvosios
j kreptreniffil6.

io pralokyklą,
:autinių
įso J-,iaiandai.
us jūrų
įėjimas.
s. benpadėti
ntas į
u Ruos ir stu-

atsidėkoja palikimais ar pan.
Daug asmeniško pasiaukoji
mo parodo dr-jos nares, lanky
damos ligonius namuose ar
prieglaudose, suruošia jiems
Kūčias, juos dainomis ar
giesmėmis prablaivo. Dr-jos
moterys yra pasiskirsčiusios į
37 seniūnijas su vadove Vale
Pleniene. Jos palaiko ryšius
su kitomis narėmis, paragindamos būti aktyvesnėmis ir
t.t.
Irena Vėbrienė yra dr-jos
narių globėja, jos pranešimu,
iš viso Čikagoje yra apie 500
narių, daug yra pakeitę adre
sus, raginamos atsiliepti. 1996
metų laikotarpyje mirė 14
narių. L Vėbrienė siunčia pa
guodos ir užuojautos laiš
kelius — korteles sergančioms
narėms ar jų šeimoms.
Revizijos
komisijos
pra
nešime J. Ivašauskienė kartu
su A. Lietuvninkiene pa
sidžiaugė labai gerai sutvar
kyta finansine sritimi, tiksliai
išvestu balansu. Tai pat pa
vyzdingai tvarkomos yra so
cialinio skyriaus sąskaitos —
J. Mikutaitienės, susirinkimų
ir valdybos posėdžių protoko
lai — M. Barienės. Paminėta
buvo iš Lietuvos atvykusių
vaikučių su negalia apgyven
dinimas „Nameliuose", kiek
sąlygos leidžia.
Baigiamajame žodyje pirmi
ninkė Joana Krutulienė vėl
apžvelgė visų metų darbus,
dėkojo visiems ir visoms, pasi
darbavusiems,
aukojusiems
laiką ir išteklius, organizuo
j a n t vienintelį metuose rudens
pokylį, išvardindama nuola
tinius jos mecenatus: V. Miceiką, A. Valavičių, V. Dijoką,
„Baltic Bakery", taip pat
„Margutį" ir „Draugą" už skel
bimus ir t.t. Dėkojo puotai
vadovavusiai R. Smolinskienei
P.O. Norvilienei — šeimi
ninkei, ir kitoms sesėms už
pagalbą. Taip pat už talką, su
organizuojant
priešvelykinį
pyragų bei margučių iš
pardavimą, kuris vyksta kas
metai Didįjį
ketvirtadienį
„Nameliuose".

Vasario 9 d. Jaunimo centre
įvyko Lietuvių moterų draugi
jos metinis, visuotinis susirin
kimas. Pagal tradiciją, Tėvų
jėzuitų koplyčioje už mirusį
steigėją kun. F. Gurecką ii
nares šv. Mišias aukojo ir
gražų, pamokantį pamokslą
pasakė
tėv.
J.
Vaišnys
Mažojoje JC salėje susirinkę
per 100 dr-jos narių. Pirminin
kei Joanai Krutulienei pasvei
Taigi „paprastumo, garbin
kinus visus susirinkusius ii
atidarius susirinkimą, pak gumo ir meilės" principai ne
vietė tėv. J. Vaišnį sukalbėt vysta, bet klesti. Vadinama
invokaciją. Po trumpos pasi „tylioji dauguma" juos remia
vaišinimo valandėlės, pirmi ir supranta, o paramos reikia,
ninkė pakvietė S. Jelionienf nes be jos nėra šilumos
vadovauti susirinkimui. Pru našlaičiams, senukams, ligo
garbės stalo buvo pakviestai niams, bedaliams.
tėv. Vaišnys ir buvusios dr-jos
Pakilia nuotaika skirstėmės,
pirmininkės, J. Smilgienė ii kiekviena,
manau,
prisi
M. Noreikienė.
žadėdama širdyje būti dos
Vyko pranešimai
atskiri nesnė ir vertingesnė priklau
valdybos narių įsipareigojush sydama Šiai išimtinai orga
atskiriems šalpos ir bendro; nizacijai.
Irena Gelažienė
pagalbos į vargą patekusiemi
darbams. Klausantis šių pra
nešimų, negalima buvo nešis
Ateinančio
šeštadienio,
tebėti, kokį didelį ir pras
minga darbą atlieka šioi balandžio 5 d., naktį prasi
darbščios moterys. Per beveil d e d a vasaros laikas — visus
40 metų draugija ne tik nesu laikrodžius reikia pasukti vie
mažėjo savo pajėgumu ir akty na valanda pirmyn. Nepa
vumu, bet išaugo ir subrendo. mirškite, kad sekmadienio pa
Atsivėrus keliams į Lietuvą maldos ir visi renginiai bus
vien siuntinių, M. Noreikienė nauju laiku.
pastangomis, buvo išsiųsta j \
120. sušelpti stambesnėmi
ATSIŲSTA PAMISĖTI
sumomis Sibiro tremtiniai, pa
remta Katalikių moterų orga
nizacija,
įsteigusi
Vilniuj'
šalpos namus moterims si
problemomis. Taip pat buv>
sušelptos prieglaudos, naš
laičiu namai, invalidai, lige
ninės kooperuojama su „Mere;
Lift". paremiant kas metai jo
veikla, tuo pačiu pasinaude:
jant jų paslaugomis, siunčian
ligoniams vežimėlius ir 1.1.
Socialinis šelpimas, kui
koordinuoja -J. Mikutaitient

Lina Aleksandra !>en<

Lina
Alcksandr
d r a i t y t ė . Jurgio ir
Lendraičių duktė, šį
baigia Mother McAi
"azijaPriklauso jūrų ska

nesiriboja vien .JAV. bot sieki;
ir
kitus
kraštus
Yr;
siunčiamos nuolatinės mene
sinės sumos, pagalbos reika
lingiems. Kas metai tenka pa
i Len- laidoti vieną ar daugiau bena
'iligailės mių, kurie su prideram.
pavasarį pagarba yra palydimi į am
ley gim- žinybę. Yra vienišų žmonii,
kurie pageidauja būti D u k t e r
čių _Ne- palaidoti jiems mirus, toki

„Religinės muzikos kata
logas"; išleido Lituanistikos
tyrimo ir studijų centras, kar
tu su J. Žilevičiaus—J- Krei
vėno Lietuvių muzikologijos
archyvu. Sudarė Aušrys Mato
nis, redagavo Kazys Skaisgirys. Chicago, 1997 m.
Kaip titulinio puslapio dedi

MMM

kacijoje rašoma: „Skiriama
vieno iš Lietuvių muzikologijos arehyvo kūrėjų, Juozo
(1912—1987)
85Kreivėm 0
šioms gimimo ir 10-sioms mirties met inėms". Knyga didelio
formato , 59 psl., minkštais,
lengvai atverčiamais viršeliais. Kžitalogas sudarytas, remiantis K. Skaisgirio gaidų
aprašais >. Jį sudaro dvi dalys:
pirmoje kūriniai išdėstyti abėcelės tv{irka pagal autorius, o
antroje -— pagal kūrinių pavadinimus . Tai labai vertingas
leidinys,, besidomintiems religine liet Ujvių muzika.

HęĮ bimai
x NAMAMS PIRKTI PA- r
SKOLO S duodamos mažais mė
nesiniai s įmokėjimais ir prieinamais inuosimčiais. Kreipkitės
į Mutuai Federal Savings,
2212 W< « t Cermak Road. TeL
(312) 847-7747.
(sk).
x TUtANSPAK įstaiga LE
MONT1IS veikia savaitgaliais:
penktd. 3 v.p.p. - 7 v.v.; sekmd.
8:30 v.i• — I v . p.p. Transpak
tel. U rnonte: 630-257-0497.
(sk)
x Gali u padėti legaliai gauti„SOC . S E C U R m r kortele,
vairavii no leidimą (driver's
license 1 ir vizų pratesimą- Ed
Sumant LS, tel. 1-708-246-8241.
(sk)
x PalĮtinai ir I v a n a u s k a s
b ai and i i o 6 d. 3 v. p.p. koncertuos Jaunimo centre. Bilietai: Nai•bučio Lion Frame par
duotuvė iję, 3125 W. 71
St.
TeL 773-778-6322. Visi kviečiami.
(sk)
x Gis[tautas Burba, Broniaus
Burbos sūnus, ieško
pussesei rės Kristinos Burbaitės, Stefos dukters, gyv.
Čikagoj*i. Prašau atsiliepti,
rašyti a rba paskambinti: B e 
gent P ark Manor N u r s i n g
Home, 41 Libby SL, Brockton, MJ t 02402, tel. 508-5864012.)
(sk)
x K v ieciame v i s u s \ pakoncertą-vakarovasaric i
nė, „A<3UONĖLĖ", Lietuvos
Vyčių temtinių šokių grupės ir
„Tėviškiis kaimo" kapelos programą, Programa įvyks šeštadienį , balandžio 19 d.,
5:00 v. jp.p. J a u n i m o c e n t r e ,
5600 Se». Claremont, Čikaga.
Bilietai gaunami prie durų.
Pavasar i o džiaugsmas čia!
(sk)
x Tl•tANSPAK praneša:
„Rykam tai mena 1812 m. Napoleono žygį i Rusijos žemes,
Žygiuod lamas su savo armija
iš Kamio, karo pradžioje imperator ius čia buvo sustojęs
caras Alekpoilsio. Rusijos
Pirmasis,
tuomet
sandrai i
viešėjęs i Vilniuje, į Rykantus
nusiunl :ė savo adjutantą generolą Ba lasovą tartis su Napoleonu dlėl paliaubų. Šį įvylq
įamžincD rusų rašytojas L. Tolromane
stojus i storiniame
'Karas ir taika'. P i n i g a i ,
siuntii į i a i ir k o m e r c i n ė s
siuntos į Lietuvą. Maisto siuntiniai. TRANSPAK, 4545 W.
63 St.., Chicago, IL 60629,
tel. 77:3-838-1050.
(sk)
x „Martos" operos spektaklis įvyksta balandžio 13
d., selkmadienį. 3 vai. p o
pietų, Morton auditorijoje,
2423 SI. Austin Blvd., Cicero, IL. Bilietai jau gaunami
,3ekly<lioje", 2711 VV. 71 St.,
Chicag O, IL 60629, kasdien
nuo 11 vai. ryto iki 4 vai. p.p.
Seštad ieniais nuo 11 vai. ryto
iki 2 v'ai. p.p. Bilietų kainos
$35 i r $25 parteryje, o balkone I>30, $20 ir $15. Galima
bilietu s užsisakyti ir paštu,
tik re ikia kartu siųsti čekį
šiuo |pavadinimu ir adresu:
Lithu anian Opera Co. t Inc.,
7013 S. California Ave.,
Chica go, IL 60629-1930.
(sk)

